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2 OPENweb Introduktion

BACnet bygningsautomations system 
OPENweb
Energieffektiv overvågning og styring af dine bygninger

Det webbaserede og B-AWS-certificerede BACnet bygningsautomations system (BMS) OPENweb er specielt udviklet til 
overvågning og styring af HVAC-systemer samt zone- og rumstyring i bygninger fra din lokale computer eller ethvert sted 
via mobile slutenheder. En desktop -klient, en app og klientløs betjening via en browser (HTML5) er tilgængelige til dette 
formål. Den grafiske visualisering giver dig mulighed for konstant at holde øje med din bygning, mens vores intelligente 
styringsstrategi også sikrer drift på det optimale energiniveau. Systemfejl og alarmer visualiseres direkte via det interne 
eventkontrolcenter (ECC) og kan sendes til dit servicepersonale via DEOS Secure AlarmApp. Således kan du 
handle hurtigt og effektivt.

Fra sikker fjernvedligeholdelse og enkel systemintegration til økonomisk site-netværk af dine ejendomme er 
OPENweb  det rigtige BMS til dine individuelle projekter og krav. Beslut selv, om du vil bruge OPENweb lokalt på din 
egen computer eller som en moderne cloud-løsning. 

Let integration
OPENweb imponerer på grund af de mange 
forskellige standardiserede protokoller og 
grænseflader til nem integration af eksterne 
systemer.

Skalerbar til dine behov
OPENweb dækker hele spektret fra mikroprojekter 
til store, komplekse systemer.

Fleksibel betjening
Betjen dine systemer med OPENweb 
Skrivebordsklient, Web klient (HTML5) eller 
Android -appen til smartphones og tablets. 

Sikker cloud
Fra kun 100 datapunkter i cloud-abonnementet er 
OPENweb tilgængelig som software som en  
service. Og derfor har bygningsautomatisering 
aldrig været så let og sikker. 

Ensartet systemgrafik
Programmering med DEOS bibliotekerne ved  
hjælp af den færdige systemgrafik sikrer et  
ensartet udseende.

Innovativ beskedhåndtering
De innovative alarm- og beskedhåndterings- 
funktioner og Secure AlarmApp tillader en hurtig 
og fleksibel reaktion på systemfejl.

OPENweb Trend managementOPENweb Grafik: Varme installation
OPENweb Grafik: Ventilations system

OPENweb App
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Klassisk eller alligevel moderne? 
Bygningsledelsessystemer er så enkle og 
sikre med OPENweb Cloud

Med OPENweb Cloud undgår du den dyre hardware til din lokale BMS -server, besværlige installations- og 
opdateringsprocedurer og ekstra personaleomkostninger til vedligeholdelse af din BMS -software. Du får fleksibiliteten: 
placeringsudvidelser og deres netværk er hurtige og nemme at implementere takket være den centrale cloud -løsning. 
Det er ligegyldigt, hvor lille eller stor dit HVAC -system er: planlægningen starter fra kun 100 datapunkter på et 
datapunktbasis. Det betyder, at selv små systemer kan drage nytte af fordelene ved et fuldt udbygget BMS såsom 
OPENweb. OPENweb Cloud – sådan skaber vi fremtiden!

Sikkerhed er højeste prioritet 

IT -sikkerheden i vores cloud -løsning er vores højeste 
prioritet. Derfor stoler vi i tider med cyberkriminalitet på 
vores forbindelsesbokse med de højeste it-
sikkerhedsstandarder. Boksene leveres forudkonfigureret 
og giver dermed dine systemer optimal beskyttelse mod 
cyberangreb. 

OPENweb Cloud 

VPN

Secure Network
DEOS Cloud

Fjernbetjening via  
OPENweb ControlPanel

DEOS controller Forbindelsesbokse Lokationer  

Lokal operation

DEOS Secure
AlarmApp

OPENweb App

Fjernbetjening via 
OPENweb Web Client

Software som en service 

Ikke alene får du fordelen af et brugervenligt BMS, vi 
giver dig også software som en service. Vi leverer dit 
BMS på DEOS højtydende servere eller i din egen sky, 
hold OPENweb konstant opdateret, og vores it-eksperter 
er til enhver tid tilgængelige til at støtte og rådgive dig.
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Netværk i henhold til de højeste
standarder
Central styring og placering-uafhængig kontrol 

OPENweb Cloud

Forbind dine lokationer med OPENweb Cloud og 
administrer dem på en central placering! 

▪ Lave investeringsomkostninger - fordi OPENweb kun skal        
konfigureres i skyen én gang
▪ Installation er mulig enten på højtydende servere i DEOS-
skyen eller i din egen sky
▪ Højeste sikkerhedsstandarder som 2-faktor-godkendelse,
SSL-kryptering osv.
▪ Ingen yderligere IT-knowhow påkrævet: DEOS IT-eksperter
overtager servicen
▪ Kundeloyalitet og tilfredshed ved hjælp af moderne,
ukomplicerede vedligeholdelses- og servicetilbud

OPENweb lokalt 

Det klassiske koncept muliggør netværk via lokale 
installationer af OPENweb. 

▪ Lokal server med en OPENweb -installation på hvert
sted, der skal forbindes til netværk

▪ Opkaldsadgang til individuelle steder via VPN-tunnel
▪ Alt registreret data gemmes lokalt på slutkundens/

systempartnerens respektive server
▪ For strenge IT -regler: Autonomt netværk uden

afhængighed af internettet eller tjenesteudbydere
▪ IT -specialister er forpligtet til at oprette og

vedligeholde netværket og serverne

Location Location

Location Location

Lokation Lokation

Lokation Lokation

OPENweb Cloud OPENweb local

Lokation Lokation

Lokation Lokation

Location Location

Location Location

OPENweb Cloud OPENweb local
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Intuitivt betjeningskoncept
Grafisk betjening på alle slutenheder 

Det grafiske betjeningskoncept for vores BMS er frem for alt én ting - enkelt! Uanset om du bruger en pc, 
smartphone eller tablet - kan du betjene OPENweb så fleksibelt som du ønsker. Systemets ensartede grafiske 
visning gør betjeningen til en leg og endnu mere intuitiv. Dette gør det muligt for medarbejdere uden 
forudgående viden at overvåge og kontrollere rummet og systemparametrene.

Mobil app

Du kan også styre og overvåge dine HVAC -systemer på 
farten. Vores OPENweb App giver dig permanent 
adgang til de vigtigste systemparametre. Uanset om du 
er i din egen bygning eller på farten. App'en er optimeret 
til Android smartphones og tablets. 

Skrivebordsklient 

Med OPENweb kontrol panel kan dit bygnings-
styringssystem betjenes fuldstændigt og grafisk 
fra din pc. Du har derfor en let adgang til alle 
parametre fra din varme, ventilation, 
aircondition og belysningsteknologi. 
Konfigurationsmuligheder er også 
tilgængelige i kontrol panelet, f.eks. 
bruger-, rettigheds- og arbejdsområde- 
styring, hændelses-serveropsætning og trend 
datalogning.

Webklient

Med OPENweb 10 web klient, har du adgang til dine 
systemer uanset platformen via HTML5 og en web-
browser. Spar dig selv for installationen af den ekstra 
software på computere med autoriseret adgang, og bliv 
så fleksibel som muligt. Takket være det intuitive 
brugergrænsefladedesign og en enkle betjening er web 
Klient det ideelle værktøj til betjening af dine systemer. 

Nysgerrig?

Få adgang til demosystemet her! 

https://openweb.deos-ag.com

   NYT med OPENweb 10
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Event Control Center
Event Control Center er det centrale modul til visning, behandling og historisering af systemmeddelelser i form af alarmer 
eller hændelser. Både BACnet og proprietære meddelelser kan hentes i detaljeret visning. Dette giver dig mulighed for 
hurtigt at finde alle relevante oplysninger for at behandle meddelelserne så hurtigt som muligt. Meddelelseshåndtering i 
ECC kan tilpasses dine individuelle krav: for eksempel kan alarmmeddelelser automatisk tildeles den relevante facilitator. 
Meddelelsesvisninger og detaljeringsniveau kan indstilles for brugergrupper, og begivenheder kan forbindes ved hjælp af 
And/Or moduler. Så du drager fordel af hurtige svartider og reduceret indsats i systemdrift. 

OPENweb Beskedstyring

Innovativ beskedhåndtering
Kan tilpasses efter dine behov

Den innovative beskedhåndtering gør OPENweb speciel: 
Systemmeddelelser som alarmer eller fejl vises tydeligt i 
Event Control Center (ECC) og er klar til behandling. 
Filtre giver dig mulighed for hurtigere at finde beskederne 
og sortere dem efter kategorier og prioriteter. Automatisk 
videresendelse af systembeskeder gør dit arbejde endnu 
lettere og mere effektivt. Event-serveren er det centrale 
værktøj til opsætning af videresendelse via en række 
forskellige tjenester. Vær fleksibel - Vi giver dig besked 
via SMS, e-mail eller AlarmApp på din smartphone. På 
denne måde kan du straks reagere på beskeder for at 

sikre, at systemet til enhver tid fungerer på det mest 
optimale energiniveau. Derudover giver DEOS Sikre 
AlarmApp dig mulighed for bedre at koordinere dine 
serviceopgaver med funktioner som fejlmeddelelse, 
teknikerchat og servicehistorik. 

Disse moduler gør DEOS -meddelelseshåndtering så 
innovativ. HVAC -service har aldrig været så let! 
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DEOS Sikre AlarmApp
DEOS Sikre AlarmApp forenkler dine servicemedarbejderes daglige rutine og reducerer dine serviceomkostninger. 
Dette sker gennem forbedret servicekoordination og alarmmeddelelser på din mobiltelefon. Forbedret koordinering og 
erfaringsudveksling mellem teknikere understøttes via funktioner som, f.eks. Teknikerchat og onlinekorttjenester. 
Yderligere praktiske krav gør denne app meget værdifuld: Fleksible alarmscenarier, såsom alarmering ifølge detektorer 
eller eskalering af meddelelser, kan let implementeres. Enkel administration af brugere, placeringer og 
rapporteringssystem gør også servicearbejde meget lettere. 

E-mail

SMS

Event server
Event-serveren er tilgængelig som et udvidelsesmodul i OPENweb og 
håndterer videresendelse af systemmeddelelser til udvalgte deltagere og 
slutenheder. Protokoller som ESPA-X, SMS, DEOS Push (AlarmApp) og e-
mail understøttes. De personer/grupper af personer, der er defineret af dig, 
informeres om de ønskede protokoller ved hjælp af detaljerede rapporter om 
afventende alarmer eller begivenheder. Således informeres f.eks. 
Facilitetsledere om systemstatus 24/7, og de kan prioritere meddelelser og 
planlægge yderligere handlinger eksternt. 
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Trend management
Visualiser dine systemdata 

Optag dine systemdata med trendstyringsfunktionen i OPENweb, og visualiser dette i klar og interaktiv grafik. Dette giver 
dig mulighed for hele tiden at holde øje med dit system og handle hurtigt i tilfælde af uregelmæssigheder. Live trend er 
især nyttig her. Hvis du f.eks. Ændrer parametre under idriftsættelse, kan andre parameters direkte reaktion identificeres, 
og dermed kan driften af systemet optimeres. Der er ingen grænser: Definer datapunkterne samt 
afstemningsintervallerne efter dine behov. Du kan også forenkle dit daglige arbejde ved at sammensætte ofte anvendte 
trenddata i formler, som du nemt kan indlæse med et klik. 

OPENweb Trend Management



Optimer systemindstillingerne under drift med 
live-trend

Forskellige værktøjer såsom akseparameterisering, 
CSV -eksport og rapportudskrivning 

Tilgængelig i OPENweb ControlPanel og 
OPENweb Web Client

9OPENweb Trend Management



OPENview, OPENweb eller OPENweb Cloud?
Vi rådgiver dig med glæde, så du også kan finde det rigtige overvågningssystem til dit individuelle projekt. Kontakt os gerne! 
Sammen udarbejder vi en løsning til dig: 

  hbo@hboinstruments.dk

Mobil overvågning med OPENview
Mini-BMS til mikroprojekter 
OPENview er den integrerede, højtydende HTML5-
webserver. Den er tilgængelig på alle controllere i OPEN 
EMS -familien. Få adgang til OPENview uafhængigt af 
platformen (f.eks. Android, iOS eller Windows) via 
internettet eller intranet og hold øje med de enkelte 
DEOS-controllers kontrolopgaver. Dette giver dig 
mulighed for hele tiden at betjene din bygning på det 
mest optimale energiniveau. Udover betjening muliggør 
OPENview ControlPanel også den optimale 
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konfiguration af controlleren. 
Takket være de grundlæggende BMS -funktioner er 
OPENview ideel til små projekter (f.eks. Skoler, 
børnehaver, filialer eller butikker). Hvis kravene stiger i 
løbet af projektet, kan du bruge vores BMS OPENweb 
Cloud, økonomisk fra 100 datapunkter. Så du kan nyde 
alle funktionerne i et omfattende BMS. 

DEOS controller

Standard browser

OPENview
Control Panel

OPENview App



Den klassiske BMS til opbygning 
af automatiseringsprojekter som 
en lokal løsning. 

Funktionsområde Funktionsområde 
Funktionsområde 

Service Service
Service

Omkostninger Omkostninger 

Omkostninger 

Den omfattende problemfri pakke til 
moderne 

bygningsautomatiseringsprojekter i 
skyen med høje krav til service, 

fleksibilitet og sikkerhed. 

Enkel, billig startpakke til 
mikroprojekter med reduceret 

funktionalitet. 

OPENweb OPENweb Cloud OPENview

Fra 250 datapunkter 

OPENweb på lokal server- pc 

Fuld trendstyring

Grundlæggende 
meddelelsesstyringsfunktioner 
(udvidelser fås på modulbasis)

Valgfrit: OPENweb -
meddelelsesfunktion 
(påkrævet til AlarmApp) 

Valgfrit: Opdateringer og 
opgraderinger
Manuel backup af data

Manuel servervedligeholdelse

Server tilgængelighed under 
eget ansvar 

Investering i serverhardware 
og løbende driftsomkostninger 

Beregnelige månedlige 
omkostninger

Herunder implementering af 
opdateringer og opgraderinger

Automatisk data backup dagligt

Regelmæssig vedligeholdelse 
af DEOS IT -eksperter

99,7% tilgængelighed af 
serveren garanteret

Fuld trendstyring

Fuld beskedstyring inkluderet helt 
gratis

OPENweb Cloud -beskedfunktion 
inkluderet helt gratis i 1 år 
(påkrævet til AlarmApp) 

Fra 100 datapunkter

OPENweb som en tjeneste i 
skyen (DEOS -sky eller egen sky) 

Fra 1 datapunkt

OPENview på DEOS controllers

Grundlæggende 
trendstyringsfunktioner

Oversigt over den aktuelle 
begivenhedshistorik

Valgfrit: Opdateringer og 
opgraderinger

Manuel backup af data 

Engangsomkostninger til 
controller og aktivering af 
den grafiske grænseflade 
(hvis påkrævet) 
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Tag det rigtige valg
DEOS produktportefølje i sammenligning 



Ågade 94 kld. . 2200 København N . Danmark 
Tel: +45 4499 5949 .  www.hboinstruments.dk . 
hbo@hboinstruments.dk

Følg os på sociale medier og hold dig opdateret. 




