
НОВО  
решение за 
ефективно 
управление на Вашата 
топлофикационна
система

Подобрете и 

контролирайте 

оперативното управление 

на топлофикационната 

система Leanheat® 

Monitoring

С новото ни и подобрено 
SCADA решение Вие можете да 
постигнете по-добро управление на 
топлофикационната Ви система с по-
малко усилия!



Leanheat® Monitoring е продукт, базиран върху 
сигурни основи и вече утвърдени Danfoss 
решения с нови и подобрени функции за 
дистанционно наблюдение, управление и 
оптимизиране на топлофикационната система.  
Leanheat® Monitoring е надеждно софтуерно 
решение, което Ви осигурява рентабилнто и 
енергийно ефективно управление.

С Leanheat® Monitoring сте готови за 
следващата стъпка в променящия се свят на 
топлофикационните системи.

Leanheat® Monitoring  
– винаги на крачка 
пред бъдещите 
предизвикателства 



Персонализирано решение за топлофикационни системи 
•  Подобрете управлението на топлофикационната мрежа чрез 

предварително дефинирани шаблони за отчети, аларми и функции като 
автоматично въвеждане в експлоатация, групова настройка и други  

• Лесно интегриране на нови устройства

По-ниски инвестиции и предвидими оперативни разходи    
•  Редуцирайте общите си разходи 
• Намалени IT разходи за поддръжка чрез използване на софтуер като услуга         
•  Не се изисква локална IT инфраструктура и познания   
•  Отключете ресурсите си, и се съсредоточите върху основния си бизнес

Модерно, уеб базирано решение  
•  Винаги актуален: най-новата версия, налична автоматично
•  Интуитивен и адаптивен потребителски интерфейс    
•  Достъп от всяка точка и от всяко устройство   
• Надеждни механизми за сигурност, безопасно съхранение на данни  

Отворено, комуникационнно решение    
•  Свързване с всяко устройство, използвайки стандартна комуникация   
•  Лесно интегриране с бизнес проучващи и оптимизационни решения     
•  Част от софтуерния пакет „Danfoss Leanheat® и сервизни услуги на 

Danfoss



Защо     
хостинг  решение?     

•  Подобрена достъпност и 
производителност  – достъп 
до системата от всяка точка, с 
налична интернет връзка

•  Подобрена надеждност – 
непрекъснато обновяване 
и редуциране на излишната 
информация, осигуряващо 99,8% 
наличност на системата

•  По-ниски разходи  –  
благодарение на бизнес модела 
„Софтуер като Услуга“, не е 
необходимо да инвестирате в 
скъпи лицензи 

•  Глобални, но същевременно 
локални – дейта центровете, в 
повечето случаи, могат да бъдат 
ограничени само до вашата 
държава, няма данни „пресичане 
на границата“. «

•  Подобрена производителност 
– локалната IT инфраструктура 
вече не е пречка 

•  Ненадмината сигурност 
– съобразена с GDPR 
изискванията     

    •  Достъпът до системата е 
криптиран  (https) и защитени с 
потребителско  удостоверяване       

    •  Всички чувствителни данни за 
клиентите са криптирани

    •  Нашите партньори, 
поддържащи дейта центрове 
инвестират 2b EUR годишно за 
да осигурят надждна защита на 
данните. Те също така притежават 
над 40 световни сертификата и 
отличия за сигурна охрана.                        



Част от »Danfoss  
Leanheat® Software Suite and 
Services« 

Софтуер като 
Услуга

• Вместо закупуване на софтуер, 
можете да плащате такси за 
използване на софтуера. 

•    Оперативните разходи са 
изцяло предвидим (таксата за 
използване е известена). Не е 
нужно да използвате локална IT 
инфраструктура.  

• Няма допълнителни такси за 
онлайн архивиране на данни. 

• Редуциран разход на 
електроенергия поради по-малко 
местно ИТ оборудване.

 
• Нямате разходи за IT  поддръжка.

Leanheat® Monitoring е част от Danfoss 
District Energy Suite, състоящо се от:
• Leanheat® Monitoring – оптимизация 

на сградната инсталация и намаляване 
на пиковото енергийно потребление

•  Leanheat® Network – инструмент 
за термохидравлично моделиране 
на  мрежи и оптимизация на 
разпределението 

•  Leanheat® Production Temperature 
Optimization – Оптимизиране 
на температурата – отимизация 
на температурата нафлуида на 
подаващата тръба на мрежата 

•  Leanheat® Production  
Heat Optimization – Топлинна 
оптимизация –технико-
икономическо планиране и 
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Подобрена ефективност и 
контрол на управлението 

 Пестите време и средства, 
използвайки модерно SCADA 

решение.

Ново, комуникационно решение 
за модерна топлофикационна 

система.    

Научете повече за Leanheat® Monitoring visit danfoss.com /bg-bg/

3 причини да изберете Leanheat® Monitoring
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