
Neuron SCADA
Otwarty System Sterowania i Akwizycji Danych



Rozdzielnie
Zasilające

Oprogramowanie Neuron SCADA jest przeznaczone do realizacji przemysłowych systemów nadzoru w oparciu o 

sterowniki PLC. Jego głównym zadaniem jest gromadzenie pomiarów w bazie danych, sterowanie urządzeniami 

automatyki oraz procesami, ich wizualizacja, alarmowanie, archiwizacja a także prezentacja trendów i raportowanie. 

Dodatkowym atutem oprogramowania Neuron SCADA jest możliwość swobodnej integracji sieci i urządzeń pracujących w 

różnych standardach komunikacyjnych oraz urządzeń wywodzących się z różnych branż instalacyjnych np. systemów 

bezpieczeństwa.

Kontrola procesów oraz infrastruktury obiektowej

Neuron SCADA to oprogramowanie czasu rzeczywistego, pozwalające obsłużyć procesy lub obiekty wymagające dużej ilości 
zmiennych, także w architekturze z automatyczną redundancją. Takie rozwiązanie sprawdza się we wszystkich przypadkach, 
gdzie niezbędna jest wysoka niezawodność systemu oraz konieczność sprawnej integracji różnych typów urządzeń.

AKPiA

Podstawowa funkcjonalność systemu:

•   Wizualizacja procesów
•   Sterowanie
•   Powiadamianie
•   Archiwizacja danych
•   Raportowanie i trendy
•   Zarządzanie alarmami
•   Obsługa uprawnień

Otwarte standardy komunikacyjne:

•   Modbus,

•   Profibus,

•   LonWorks,

•   CANopen,

•   BACnet

•   DeviceNet
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Monitorowanie alarmów

W przypadku wystąpienia alarmu, operatorzy 
otrzymują pełną informację o przyczynie jego 
wystąpienia. Jeśli w danej strefie znajdują się 
kamery, to są automatycznie przełączane aby 
pomóc w szybszej identyfikacji źródła problemu. 
W przypadkach szczególnych, gdy ilość alarmów 
w danej chwili jest duża, oprogramowanie 
umożliwia zarządzanie wieloma zdarzeniami 
alarmowymi za pomocą strukturalnych filtrów 
oraz widoków. Zdarzenia alarmowe po 
zakończeniu procedur są rejestrowane w bazie 
danych i mogą być dokumentowane w postaci 
szczegółowych raportów.

Polityka priorytetów

Każdy alarm zdefiniowany w Neuron SCADA 
posiada odpowiedni poziom ważności, kategorię 
branżową, oraz priorytet. Jest to niezbędne do 
właściwej oceny wagi zdarzenia alarmowego 
przez operatorów, a także do prawidłowego 
kolejkowania i wyświetlania alarmów w przypa-
dku, gdy pojawia się ich więcej w krótkim okresie 
czasu. Oprogramowanie Neuron SCADA 
umożliwia wdrożenie indywidualnej polityki 
priorytetów, dostosowanej do specyfiki monito-
rowanych obiektów.

Procedury postępowania

W Neuron SCADA można definiować zestawy 
poleceń dla operatorów, koniecznych do 
wykonania w przypadku wystąpienia alarmu. 
Polecenia można łączyć w grupy oraz budować z 
nich złożone algorytmy, wymagające konkre-
tnych działań lub podjęcia określonych decyzji. 
W zależności od potrzeb, procedura może infor-
mować, dostarczać dokumentacji lub w zależno-
ści od odpowiedzi, zakończyć się wezwaniem 
odpowiednich służb. Wykonanie procedur można 
odkładać w czasie np. do momentu naprawy 
uszkodzenia przez wyspecjalizowany serwis.

 

Konta użytkowników i uprawnienia

Pracownicy nadzoru, operatorzy lub służby 
serwisowe muszą posiadać odpowiednio 
skonfigurowane uprawnienia, ściśle określające 
zakres ich dostępu do usług oferowanych przez 
Neuron SCADA. Administrator może nadawać 
uprawnienia do elementów składowych 
oprogramowania oraz do ekranów i obiektów 
wizualizacyjnych z dokładnością do pojedyn-
czego punktu.

Redundancja

Poziom niezawodności może zostać łatwo zwiększony przez 
zastosowanie redundancji systemu. Neuron SCADA Server może 
pracować w klastrze automatycznej redundancji, pozwalającym 
zwiększyć poziom niezawodności centralnego lub lokalnego systemu 
nadzoru. W przypadku awarii serwera głównego, serwer zapasowy 
automatycznie przejmuje jego rolę w klastrze, pozwalając służbom 
serwisowym na dokonanie naprawy, bez zauważalnej przerwy w pracy 
oprogramowania dla operatorów.

Skalowalność

Oprogramowanie Neuron SCADA może być wszechstronnie 
skalowane. W zależności od potrzeb może działać lokalnie, w ramach 
jednego obiektu np. monitorując pojedynczy proces technologiczny 
lub w architekturze rozproszonej DCS (Distributed Control System), 
obejmując swoim działaniem wiele obiektów na terytorium kraju.



•   Analiza potrzeb inwestora

•   Doradztwo w dziedzinie systemów monitoringu

•   Określenie wymagań funkcjonalnych

•   Opracowanie koncepcji projektu

•   Opracowanie projektu wykonawczego

•   Obrona projektu na każdym etapie inwestycyjnym

•   Dostawa, konfiguracja oraz uruchomienie systemów

•   Obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna

Wsparcie projektowe 

•   Ponad 10 letnie doświadczenie w branży

•   Możliwość dostosowania rozwiązań do potrzeb inwestora

•   Doradztwo w dziedzinie systemów nadzoru

•   Szkolenia dla operatorów i ochrony budynku

•   Doświadczona kadra wsparcia technicznego

•   Referencje z wielu obiektów oraz sieci obiektów w Polsce

Partner technologiczny

Referencje

•   Lotniska i dworce

             Port Lotniczy Olsztyn-Mazury w Szymanach
             Dworzec Główny w Bydgoszczy

•   Obiekty biurowe

             Szyperska Office Center w Poznaniu

             Izba Celna w Warszawie

             GTech w Warszawie

             Elektromontaż Wschód we Wrocławiu

             SKAT Logistics w Gdańsku

•   Przemysł

             Elektrownia Połaniec

             Elektrociepłownia Kraków

             PWK Legionowo

             PWK Łódź

•   Sieci obiektów i serwerownie

             Sieć serwerowni MAN Truck&Bus Polska

             Sieć serwerowni PKP PLK 

             Sieć serwerowni EXATEL

             Obiekty KGHM Polska Miedź

             IMiGW w Warszawie

             PGNiG w Warszawie

•   Edukacja

             Uniwersytet Śląski w Katowicach

             Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

             Politechnika Gdańska TASK

             Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach

             Politechnika Warszawska WA

             Politechnika Łódzka WA

•   Obiekty rekreacyjne i sportowe

             Park wodny w Ełku

             Park wodny w Suwałkach

             Termy Warmińskie

•   Obiekty kulturalne i muzea

             Suwalski Ośrodek Kultury

             Muzeum w Palmirach

Quantum Controls Sp. z o.o.
Al. 1000-lecia P.P. 4 lok 216
15-111 Białystok
tel.: +48 85 307 00 30
fax: +48 85 874 20 99
e-mail: info@qcontrols.pl

Serwis techniczny:
tel.: 726 181 770 

www.qcontrols.pl
www.xbms.eu


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4

