
 
NETx BMS Server 2.0 
 
Сервер системи управління будівлями NETx BMS Server 2.0 компанії NETxAutomation (Австрія)  - 
рішення для централізованого управління будівлями середнього та великого масштабу. У поєднанні з 
додатковими продуктами NETx Automation для замовника можуть бути надані всі інструменти для 
комплексного управління будівлею. 
 

 
 
 
Система з сервером NETх BMS може обмінюватися даними з  багатьма системами автоматизації 
будівель на основі протоколів KNX , BACnet і Modbus . Для візуалізації  можуть використовуватись так 
звані Smart - клієнти (веб- клієнт, IPhone , IPad , Android і Windows CE - клієнти). До сервера можна 
підключити будь-яку кількість OPC клієнтів, наприклад систему візуалізації високого класу NETх 
Voyager 5.0, або системи SCADA. 
 
Навіть великі системи для офісних будівель та готелів можливо налаштувати за допомогою мобільних 
пристроїв через веб-інтерфейс.  
 
Великими проектами, що використовують різні системи для управління освітленням/затіненням, а 
також для опалення / вентиляції / кондиціювання повітря,  можна керувати з єдиної платформи. 
Таким чином реалізується професійне рішення з індивідуальним комфортом користувача.  
 
Редактор NETx SmartVoyager, який використовується для розробки візуалізації на основі Smart-клієнта 
входить в сервер NETx BMS безкоштовно. 
 
 
Постачання та технічна підтримка: 
ТОВ «СОЛІТОН» 
http://soliton.com.ua  > автоматика | програмне забезпечення | системи управління 
Продукція NETx Automation в нашому каталозі: 
http://www.soliton.com.ua/catalog-ibs-netxautomation.htm   
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NETx BMS Server 2.0 
 
 
Сервер системы управления зданиями NETx BMS Server 2.0 компании NETxAutomation (Австрия) - 
решение для централизованного управления зданиями среднего и крупного масштаба. В сочетании с 
дополнительными продуктами NETx Automation для заказчика могут быть предоставлены все 
инструменты для комплексного управления зданием. 
 

 
 
Система с сервером NETх BMS может обмениваться данными со многими системами автоматизации 
зданий на основе протоколов KNX , BACnet и Modbus . Для визуализации могут использоваться так 
называемые Smart - клиенты (веб -клиент, IPhone, IPad, Android и Windows CE - клиенты ).  
 
К серверу можно подключить любое количество OPC клиентов, например систему визуализации 
высокого класса NETх Voyager 5.0, или системы SCADA. 
 
Даже большие системы для  офисных зданий и гостиниц теперь можно настроить с помощью 
мобильных устройств через веб -интерфейс.  
 
Крупными проектами, используют различные системы для управления освещением/затенением, а 
также для отопления / вентиляции / кондиционирования воздуха , можно управлять с единой 
платформы.  
 
Таким образом реализуется профессиональное решение с индивидуальным комфортом 
пользователя. Редактор NETx SmartVoyager , который используется для разработки визуализации на 
основе Smart-клиента входит в сервер NETx BMS бесплатно. 
 
 
Поставка и техническая поддержка: 
ООО "СОЛИТОН"  
http://soliton.com.ua  > автоматика | программное обеспечение | системы управления 
Продукция NETx Automation в нашем каталоге: 
http://www.soliton.com.ua/catalog-ibs-netxautomation.htm  
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