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Система MADEK FLEX забезпечує моніторинг і управління 

широким спектром інженерних систем, таких як електропостачання, 

вентиляція, кондиціонування, теплопостачання, газопостачання, 

водопостачання, утилізація відходів і багатьох інших 

інженерних систем.

Науково-виробниче підприємство МАДЕК, на основі 

свого багаторічного досвіду, розробило і впроваджує 

багатофункціональну систему моніторингу та диспетчеризації

MADEK FLEX.

При впровадженні системи MADEK FLEX компанія 

готова забезпечити повний аутсорсинг контрольованих

інженерних систем і об'єктів міської інфраструктури.

1

РОЗДІЛ 1. Призначення системи  моніторингу та диспетчеризації  MADEK FLEX   

ONLINE. 

На будь-якому вашому пристрої.  

Від зняття показників до експертного прогнозування.

 Система МАДЕК FLEX є інтелектуальною платформою для сервісу і управління 

інженерними мережами, зростання ефективності та 

сталого розвитку підприємств.
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Моніторинг і диспетчеризація інженерних систем

Електропостачання

Водопостачання
Каналізація 
та дренаж

Газопостачання

Утилізація 
відходів

Вентиляція
Переробка

відходів

ВодовідвідТеплопостачанняКондиціонування

РОЗДІЛ 2.
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Моніторинг я об’єктів місцевої інфраструктурита диспетчеризаціРОЗДІЛ 3.



Загальні можливості та характеристики системи MADEK FLEXРОЗДІЛ 4.

Для  Інженерних мереж

  В режимі реального часу виконується контроль стану наступних систем:

Електропостачання, параметрів електроенергії 

та статусу захисного і комутаційного обладнання

Теплопостачання і параметрів теплоносія

Холодного водопостачання та трубопровідної арматури

Гарячого водопостачання та трубопровідної арматури

Каналізації та трубопровідної арматури

Вентиляції, вентиляторів і автоматики

Кондиціонування, агрегатів і автоматики

Газопостачання та фізичних параметрів газу

Системи пожежної

Системи пожежогасіння

Системи охоронної

Системи контролю доступу

1

Для технологічних процесів2

  В режимі реального часу виконується контроль стану наступних систем:

Технологічного обладнання

Виробничого обладнання

Виконавчих механізмів

4



5

Оточуюче середовище

  В режимі реального часу виконується контроль стану наступних систем:

Рівня часток пилу PM1.0, РМ2.5, РМ10

Рівня вуглекислого газу

Температури повітря

Вологості повітря

Атмосферного тиску

Рівня освітленості

4

Холодної води 

Гарячої води

Газу

Електроенергії

Палива

Стисненого повітря

Теплової енергії 

Для контролю витрат ресурсів3

  В режимі реального часу виконується контроль стану наступних систем:

Загальні можливості та характеристики системи MADEK FLEXРОЗДІЛ 4.
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Мнемосхема і візуалізація під Ваші потреби та вимоги

Будь-яка схема згідно вимог 

Анімації та зміна кольору елементів при зміні будь-якого параметра

Таблиці поточних даних

Онлайн-графіки по будь-якому параметру

Елементи керування

5

Графіки та онлайн-графіки з розширеними можливостями фільтрації

Фільтрація за мінімальним значенням всіх параметрів

Фільтрація за максимальним значенням всіх параметрів

Зсув обраного параметра на певне значення

Множник обраного параметра на певне значення

Вибір проміжку часу для відображення графіків

6

Налаштовувана дискретність отримання інформації 

 декількох секунд до декількох годин

7

Мультипротокол – можливість роботи по різних протоколах на одній фізичній лінії8

Загальні можливості та характеристики системи MADEK FLEXРОЗДІЛ 4.
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Можливість підключення пристроїв декількох інженерних мереж одночасно9

Можливість задавати ім'я для кожної точки обліку

Накопичення і збереження даних в структурованій базі даних

Доступ до системи через веб-браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox) з будь-якого пристрою

WiFi точка доступу, що дозволяє отримати доступ до системи безпосередньо біля шафи

Масштабованість системи без зайвих вкладень коштів, додаткового обладнання та ліцензій

Прозоре ліцензування ПЗ - разовий платіж без обмежень терміну користування, 

 кількості регістрів (змінних) та кількості користувачів

Віддалене програмування дозволяє змінити конфігурацію системи без зайвих витрат

Інтегрованість в інші інформаційні системи через API 

(1С, CRM, ERP, WMS, Maintenance Management Software, Project Management Software)

10

11

12

13

14

15

16

Загальні можливості та характеристики системи MADEK FLEXРОЗДІЛ 4.
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Подальше використання сервера для цілей моніторингу, 

диспетчеризації та керування іншим устаткуванням та інженерними мережами, 

що входять до складу даного об'єкту

17

Візуалізація

Стовпчикова діаграма 

Секторна діаграма

Полярна діаграма

Графіки

Тренди

Діаграма Ганта

Гістограма

Таблиця значень

Кнопки

Перемикачі

Повзунки

Шкала стану

Індикатор стану

Графічні елементи

Стрілочний індикатор

Побудова будь-яких мнемосхем

18

Автоматичне і ручне керування

Керування виробничим обладнанням

Керуванням технологічним обладнання

Керування комутаційною апаратурою

Керування пристроями

Керування освітленням

Керування енергогенеруючими установками

Рецептурне керування (технологічні карти)

19

Загальні можливості та характеристики системи MADEK FLEXРОЗДІЛ 4.



9

Керування доступом

За доступом до екрану 

За доступом до інженерної мережі 

За приналежністю до підрозділу 

За наявністю керування 

За можливістю переглядати параметри 

окремого приладу або групи приладів 

За можливістю підтверджувати аварії

За можливістю проводити операції з рецептурами

Архівування

Налаштовувана глибина архіву

Налаштовувана частота архівування параметрів

20

21

Обчислення22

Арифметичні операції з будь-яким параметром або групою параметрів

Віртуальний лічильник – арифметичні операції зі споживанням ресурсів з декількох точок

Перерахунок витрат 

Холодної води в грошові одиниці

Гарячої води в грошові одиниці

Електроенергії в грошові одиниці

Теплової енергії в грошові одиниці

Газу в грошові одиниці

Палива в грошові одиниці

Стисненого повітря в грошові одиниці

Загальні можливості та характеристики системи MADEK FLEXРОЗДІЛ 4.
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Час роботи систем :

Електропостачання 

Теплопостачання 

Холодного водопостачання 

Гарячого водопостачання 

Каналізації 

Вентиляції 

Кондиціонування 

Газопостачання 

Пожежної системи 

Пожежогасіння 

Технологічного обладнання

Виробничого обладнання

Виконавчих механізмів

Інтеграційні можливості:

Можливість вивантаження даних у форматі XLS

АРІ

MQTT

ModBus TCP

23

Загальні можливості та характеристики системи MADEK FLEXРОЗДІЛ 4.
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Холодної води по одному, декількох або всіх споживачах

Гарячої води по одному, декількох або всіх споживачах

Електроенергії по одному, декількох або всіх споживачах

Теплової енергії по одному, декількох або всіх споживачах

Газу по одному, декількох або всіх споживачах

Палива по одному, декількох або всіх споживачах

Стисненого повітря по одному, декількох або всіх споживачах

Можливо налаштувати на одне або декілька порогових значень групи параметрів

Будь-які значення споживання: 

Системи електропостачання, електроенергії та статусу захисного і комутаційного обладнання, в тому числі :

- Положення ввідних та секційного автоматичних вимикачів

- Положення вакуумного вимикача та вимикачів навантаження 10 кВ

- Аварійне зниження тиску в камерах

- Статус перемикача та вводів

Загальні можливості та характеристики системи MADEK FLEXРОЗДІЛ 4.

Повідомлення

Повідомлення можуть мати 3 рівні – інформація, попередження, аварія

24
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Cистеми теплопостачання і теплоносія

Cистеми холодного водопостачання 

Cистеми трубопровідної арматури

Cистеми гарячого водопостачання та трубопровідної арматури

Kаналізації та трубопровідної арматури

Cиситеми вентиляції, вентиляторів і автоматики

Cистеми кондиціонування, агрегатів і автоматики

Cистеми газопостачання та фізичних параметрів газу

Пожежної системи

Пожежогасіння

Охоронної системи

Будь-які значення параметрів :

Системи контролю доступу

Технологічного обладнання

Виробничого обладнання

Виконавчих механізмів

Рівня часток пилу PM1.0, РМ2.5, РМ10

Рівня вуглекислого газу

Температури повітря

Вологості повітря

Атмосферного тиску

Рівня освітленості

Налаштовувані розрізи звітів – 30 хвилин, 1 година, день, місяць або рік

Звіти25

Загальні можливості та характеристики системи MADEK FLEXРОЗДІЛ 4.
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Звіти в натуральному або грошовому еквіваленті по одному, кільком або 
по всім споживачам наступних ресурсів:

Спожита теплова енергія

Спожита холодна вода

Спожита гаряча вода

Спожитий газ

Спожите паливо

Спожите стиснене повітря

Звіт про час роботи наступних систем або окремого устаткування в складі цих систем :

Eлектропостачання

Tеплопостачання

Холодного водопостачання

Гарячого водопостачання

Вентиляції

Кондиціонування

Газопостачання

Пожежної беспеки

Пожежогасіння

Каналізації

Технологічного обладнання

Виробничого обладнання

Загальні можливості та характеристики системи MADEK FLEXРОЗДІЛ 4.
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Платформа індустріальної цифрової трансформації:26

Час роботи виконавчих механізмів

Звіти по аварійних ситуаціяхЦифрова трансформація інженерних мереж

Система «Мадек Флекс» є перехідною точкою між «аналоговим» 

та «цифровим» підходом

Система постачання актуальної детальної інформації для наступного аналізу даних

Data driven підхід у технологічних, виробничих та експлуатаційних аспектах 

роботи підприємства

Початкова точка розслідування при аваріях, несправностях або аномаліях

Загальні можливості та характеристики системи MADEK FLEXРОЗДІЛ 4.
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РОЗДІЛ 5. Основні вигоди впровадження системи  MADEK FLEX

Відсутність спеціалізовано програмного забезпечення для доступу до моніторингу - доступ 

до системи через веб-браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox) з будь-якого пристрою

1

WiFi точка доступу, що дозволяє отримати доступ до системи безпосередньо біля шафи

через веб-браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox)

2

Мультипротокол – можливість роботи по різних протоколах на одній фізичній лінії3

Накопичення і збереження даних в структурованій базі даних4

Інтегрованість в інші інформаційні системи через API 

(1С, CRM, ERP, WMS, Maintenance Management Software, Project Management Software)

5

Прозоре ліцензування ПЗ - разовий платіж без обмежень терміну користування, 

кількості регістрів (змінних) та кількості користувачів

6

РОЗДІЛ 5.
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Стійкість – при використанні дворівневої архітектури кожна локація 

має свою ізольовану систему моніторингу, яка доступна через веб-браузер 

або локальну точку доступу WiFi. Відмова сервера не впливає 

на працездатність систем моніторингу на шафах

7

При використанні дворівневої архітектури двоступеневе збереження даних 
унеможливлює їх втрату

8

Відновлення працездатності будь-якого шафи моніторингу та сервера в протягом 2-3 години 

(без урахування витрат часу на логістику)

9

Можливість зміни конфігурації системи після її впровадження 

(додавати або змінювати аварії, екрани, доступи користувачів, отримувані параметри приладів, 

функції або параметри керування, в тому числі автоматичного)

10

Масштабованість системи без зайвих вкладень коштів, додаткового обладнання та ліцензій11

Віддалене програмування дозволяє змінити конфігурацію системи без зайвих витрат12

РОЗДІЛ 5. Основні вигоди впровадження системи  MADEK FLEXРОЗДІЛ 5.
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Можливість розширення – шлюзова топологія дозволяє збільшити перелік 

контрольованого обладнання без втрати швидкодії

13

Цифрова трансформація інженерних мереж14

Можливість підключення пристроїв декількох інженерних мереж одночасно15

Комплексний диспетчерський пульт для всіх інженерно-технічних систем16

Подальше використання сервера і/або шаф для цілей моніторингу, диспетчеризації 

та керування іншим устаткуванням та інженерними мережами, 

що входять до складу даного об'єкту

17

Зниження кількості критичних ситуацій за рахунок постійного контролю 

за параметрами інженерних мереж

18

Зниження кількості критичних ситуацій за рахунок постійного контролю 

за станом виробничого обладнання

19

РОЗДІЛ 5. Основні вигоди впровадження системи  MADEK FLEXРОЗДІЛ 5.
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Зниження кількості критичних ситуацій за рахунок постійного контролю 

за станом технологічного обладнання

Зниження кількості критичних ситуацій за рахунок постійного контролю 

за станом виконавчих механізмів

Можливість підготуватися до вирішення проблеми 

за рахунок отримання повної картини аварійної ситуації

20

21

22

Віртуальний лічильник – арифметичні операції з будь-якими параметрами з

декількох приладів, в тому числі ресурсоспоживання

Можливість задавати ім'я для кожної точки обліку

Можливість генерування щомісячних звітів по спожитій електроенергії орендарями

23

24

25

Можливість зниження ресурсоспоживання завдяки детальній статистиці по кожній точці обліку26
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Можливість надати доступи рівня адміністратора для самостійної доробки системи 

під власні потреби (також буде проведено навчання спеціалістів замовника)

27

Можливість задавати ім'я для кожної точки обліку

Можливість генерування щомісячних звітів по спожитій електроенергії орендарями

Можливість зниження ресурсоспоживання завдяки детальній статистиці по кожній точці обліку

Можливість надати доступи рівня адміністратора для самостійної доробки системи 

під власні потреби (також буде проведено навчання спеціалістів замовника)

28

29

30

31
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Додаткові можливості системи MADEK FLEX

Бізнес-аналітика:1

Впровадження інструменту автоматичного аналізу, який буде являти собою 

окреме програмне забезпечення на окремому сервері

Його кінцеві характеристики, можливості та використовувані алгоритми 

узгоджуються окремо 

Автоматичний пошук найкращих і найгірших періодів 

(конкретні години, дні, тижні, місяці, роки) з точки зору: 

Продажів і збуту 

Ресурсоспоживання 

Навантаження на обладнання

Часу роботи обладнання

Темпів виробництва

Технологічної ефективності

Автоматичне групування великих масивів даних для наступного аналізу

 Аналіз, прогнозування, побудова моделей енергоефективності
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Автоматичний пошук аномалій

Консолідована візуалізація великих масивів в зручному вигляд

Автоматичний пошук найбільш впливових параметрів

Автоматичний пошук періодів появи (конкретні години, дні, тижні, місяці, роки) 

певного інциденту, аварії, підвищеного або заниженого рівня показника

Сповіщення:2

Сповіщення на будь-яке раніше задане повідомлення

8 номерів для отримання SMS

8 адрес електронної пошти

Фіксована ціна незалежно від кількості повідомлень та контактів

РОЗДІЛ 6. Додаткові можливості системи MADEK FLEX
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Здійснюється в режимі 24/7, 365 днів в році

Можлива реалізація через Хмару Мадек або через локальний сервер

Диспетчеризація:3

Реакція черговим на будь-яке раніше задане повідомлення

Здійснюється в режимі 24/7, 365 днів в році

Фіксована ціна незалежно від кількості повідомлень

Зберігання журналу реакцій чергового з коментарями

Технічна підтримка: 4

Технічні консультації з питань експлуатації і роботи системи моніторингу та керування

РОЗДІЛ 6. Додаткові можливості системи MADEK FLEX
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Диспетчер – програмне забезпечення с веб-доступом, що дозволяє реалізувати власну 

диспетчеризацію та сповіщення великої кількості об'єктів на сервері замовника

Диспетчер – програмне забезпечення с веб-доступом, 

що дозволяє реалізувати власну диспетчеризацію 

та сповіщення великої кількості об'єктів на сервері замовника:

Поточний стан об'єктів

Перегляд графіків параметрів

Журнал подій

Журнал реакцій

Керування сповіщеннями

Керування реакціями

Керування користувачами

Додавання нових об'єктів

Аутсорс обслуговування інженерних мереж:

Обслуговування обладнання резервного енергопостачання

Обслуговування кондиціонерів

Проведення багато точкового комплексного аудиту щодо споживання ресурсів

РОЗДІЛ 6. Додаткові можливості системи MADEK FLEX
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