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Recursos que fazem a diferença:

• Monitoramento e controle de sistemas de 
automação de edifícios (BAS) simples a 
complexos 

• Gestão nativa de equipamento BMS 
utilizando BACnet™, LonWorks®, 
Modbus®, OPC, SNMP, DALI, KNX, DNP3 
e a maioria dos protocolos de PLC

• Webscheduler™ intuitivo utilizando 
navegadores padrão

• Ferramentas analíticas robustas para 
gestão de energia

• Armazenamento do histórico de dados do 
edifício no Microsoft SQL Server

• Compatibilidade com vários perfis de 
operador com base em funções

• Gestão centralizada de direitos do 
operador através da incorporação do 
Active Directory da Microsoft

• Ambiente avançado de configuração (ACE) 
e geradores inteligentes para importação 
de plantas de edifícios de arquivos CAD

• Clientes de operador escaláveis e stand-
alone para implementações multicliente 
confiáveis

Sistema de gestão de 
edifícios (BMS) C•CURE 
Visão consolidada de cliente para controle de 
acesso e tarefas de BMS

O sistema de gestão de edifícios (BMS) 
C•CURE proporciona supervisão integrada de 
toda a tecnologia de um edifício ou campus 
a partir de um cliente, por acesso Web ou 
remotamente através de um dispositivo móvel. 
A supervisão inclui o monitoramento e controle 
dos sistemas de automação de edifícios (BAS) 
para segurança, controle de acesso, detecção 
e supressão de incêndios, elevadores e 
escadas rolantes, distribuição de energia 
elétrica e sistemas de conforto, como HVAC, 
iluminação, persianas e qualidade do ar. 

Monitoramento consolidado 
para BMS e C•CURE 9000
Monitore o gerenciamento de alarmes e 
eventos do BMS C•CURE com o sistema 
de gerenciamento de segurança e eventos 
C•CURE 9000 através de uma visualização 
Web em tempo real dos BAS a partir da 
estação de monitoramento do C•CURE 9000. 
Essa é uma maneira eficiente de gerenciar 
instalações individuais ou complexos de 
edifícios.

O sistema de gestão de edifícios C•CURE é 
capaz de filtrar, buscar e classificar alarmes 
de acordo com o estado atual, nível do 
alarme e outros atributos personalizáveis. 
Em uma instalação multicliente, é possível 
filtrar os alarmes por estação de operador 
e os contadores de alarmes por valor, 
nível e atributo para que os operadores 
mantenham o controle geral da situação. O 
mascaramento automático e manual por ação 
do usuário evita que os operadores sejam 
sobrecarregados com alarmes falsos.

Agendamento de 
equipamentos 
O mecanismo de agendamento do sistema 
de gestão de edifícios do C•CURE é 
compatível com o controle automático de 
eventos e do estado de equipamentos 
externos. Monitore e controle sistemas de 

automação de edifícios (BAS) simples a 
complexos com base em calendários. É 
possível atribuir datas e horários específicos 
às tarefas, bem como feriados e outras 
exceções baseadas em calendários. Também 
é possível configurar o agendamento 
para períodos ou intervalos recorrentes. 
Dependendo dos direitos do usuário, o 
agendamento poderá ser modificado pelo 
operador durante o funcionamento.

O Webscheduler™ permite visualizar e 
controlar remotamente todas as tarefas 
e eventos agendados e armazenados no 
sistema utilizando qualquer navegador Web 
padrão com Java. O Webscheduler fornece 
agendamentos para tarefas internas de BMS 
e todos os objetos de calendário BACnet™ 
conectados. 

Sistema de gestão 
de energia
O sistema de gestão de edifícios C•CURE se 
integra com os sistemas de distribuição de 
energia elétrica e, se houver, com os sistemas 
de geração de energia que estão dentro do 
escopo de gestão do edifício.

A robusta funcionalidade de gestão de 
energia oferece ao administrador do edifício 
as informações necessárias para minimizar o 
uso de energia e reduzir custos. Ela também 
permite que o edifício seja integrado com 
redes elétricas inteligentes (smart grid) para 
participar e se beneficiar dos incentivos 
de redução de demanda, cada vez mais 
comuns.

A funcionalidade de gestão de energia 
também proporciona visibilidade sobre 
qualquer sistema de geração de energia, 
como solar, fotovoltaica, eólica ou qualquer 
outro sistema de geração de energia 
renovável, para garantir sua máxima 
capacidade de geração.
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Se o edifício gerenciado abrigar vários inquilinos ou for um 
centro de dados que oferece recursos de computação 
a diversos clientes, a funcionalidade de gestão elétrica 
poderá registrar e fornecer relatórios detalhados 
sobre o consumo de energia utilizando submedidores 
conectados aos canais de coleta de dados.

A distribuição elétrica no edifício está otimizada graças às 
cores do barramento de alimentação. Esse recurso analítico 
oferece uma análise da voltagem em um diagrama em linha 
única para ressaltar com cores qualquer diferença de voltagem 
referente à conectividade dos circuitos configurados.

Figura 1: Robusto ambiente avançado de configuração de 
interface humano-máquina orientada a objetos

Histórico de registros do edifício 
para análises futuras
O sistema de gestão de edifícios C•CURE oferece uma 
visualização em tempo real dos sistemas de automação de 
edifícios (BAS) gerenciados por ele. É possível configurar o 
sistema para armazenar o histórico do equipamento ao longo do 
tempo, bem como as ações do operador e os alarmes e eventos 
para análise futura. Registrar o histórico dos dados dos BAS é 
essencial para diagnósticos de falhas, garantia de qualidade, 
conformidade regulatória, análises de tendências ambientais e 
contabilidade fiscal, entre outros. 

O sistema de gestão de edifícios C•CURE utiliza um recurso 
de arquivamento para registrar os eventos e tendências com 
mecanismos e formatos de acordo com os requisitos de 
armazenamento de dados do projeto.

O sistema de gestão de edifícios C•CURE oferece um 
componente de servidor de histórico de dados (HDS) para 
configuração e arquivamento fáceis no SQL Server da Microsoft, 
mas outros sistemas de gerenciamento de banco de dados 
podem ser utilizados para registrar dados através da conexão 
ODBC. Se houver necessidade de simular dados em tempo real 
pelo sistema para um sistema de treinamento, por exemplo, é 
possível utilizar um formato específico. A plataforma é compatível 
com o arquivamento simultâneo em vários formatos. 

Como a redundância é automática no sistema de gestão de 
edifícios C•CURE, em casos que seja necessária ou com 
arquiteturas multicliente, existe um mecanismo integrado de 
arquivos para comportar essas funções.

Figura 2: Gestão eficaz da energia do edifício e de sistemas de 
conforto

Análise de dados para a tomada de 
decisões rápidas pelo operador
A ferramenta de análise de dados é essencial para fundamentar 
as decisões do operador. O sistema de gestão de edifícios 
do C•CURE oferece todas as ferramentas necessárias para 
extração de dados, análises estatísticas e geração de relatórios 
para análises de dados.

O recurso de exportação de dados permite que os operadores 
selecionem os dados para exportação para uma planilha do Excel 
e executem análises estatísticas rápidas. Os dados também 
podem ser analisados em um formato geral de gráfico XY.

Perfis de operador e acesso com 
o Active Directory da Microsoft
O sistema de gestão de edifícios C•CURE é compatível com 
perfis de usuário integrados com o Active Directory da Microsoft 
para gerenciar o acesso de operadores. Esses perfis oferecem 
a cada usuário o acesso a vários controles e modelos. Por 
exemplo, é possível que o sistema defina certos usuários 
como “somente visualização”, sem a capacidade de alterar a 
configuração ou a programação do equipamento.

Configuração automática para 
implementação rápida
O ambiente avançado de configuração (ACE) garante ao sistema 
de gestão de edifícios C•CURE uma vantagem competitiva 
sobre a concorrência através da capacidade de configurar o 
sistema com muito mais agilidade.

O ACE é desenvolvido para maximizar a produtividade ao 
fornecer componentes dentro de uma interface única para 
realização de todas as configurações. Com o ACE, é possível 
criar descrições de objetos, modelos ou telas gráficas, definições 
de quadros e redes de protocolos de equipamentos, perfis de 
usuários e outros. Ele também oferece ferramentas avançadas 
para criação da arquitetura cliente-servidor e implementação do 
sistema de gestão de edifícios em toda a rede distribuída.

O ACE inclui o Explorador de Aplicações, uma ferramenta 
integrada de configuração e diagnóstico, o Arquiteto de 
Aplicações, para desenvolvimento de modelos de objetos ou 
criação e representação de componentes básicos do sistema 
de gestão de edifícios e geradores inteligentes, um pacote de 
ferramentas de importação para configuração em massa a partir 
de metadados ou aplicativos de terceiros.
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O ACE inclui uma extensa biblioteca de imagens gráficas e 
ícones animados predefinidos do BMS para representação de 
uma ampla variedade de equipamentos de BAS. Há mais de 
7.200 imagens e 1.500 ícones e compatibilidade para mais de 60 
animações. Também é possível criar gráficos personalizados para 
projetos específicos.

Ambientes integrados de desenvolvimento e tempo de execução 
permitem fazer alterações on-line sem precisar compilar ou 
reiniciar o projeto do BMS. O mesmo modelo ou tela gráfica 
pode ser aberto tanto em modo de desenvolvimento como de 
tempo de execução, permitindo modificações com resposta em 
tempo real.

O sistema de gestão de edifícios C•CURE é compatível com 
mais de 50 fornecedores comuns de mapas, como o Google 
Maps. Marcadores de dados em tempo real podem ser 
posicionados em locais geográficos e se tornar visíveis de acordo 
com o nível de zoom do mapa. Ao selecionar um marcador, 
é possível navegar a um desenho do edifício e a andares 
específicos ou equipamentos relacionados.

O visualizador de tendências permite que o operador veja o 
histórico e valor atual de qualquer dado no sistema de gestão 
de edifícios C•CURE. Ele também permite a seleção de um 
ponto ou região de zoom para visualizar um horário, dia, mês ou 
qualquer janela de tempo predeterminada do histórico do ponto.

Especificações
Funcionalidades Estação

IHM
Estação
SCADA

Estação
CLIENTE

Estação
CLIENTE DE REDE

Estação
CLIENTE WEB

Modelos 2D • • • • •
Modelos 3D • • • Não Não
Alarmes e eventos • • • • •
Cenários de 
configuração

• • • • Não

Histórico de tendências 
e registros

• • • • •

Scripts VBA e SCADA-
Basic

• • • • Não

Drivers de comunicação 
nativos

• • Não Não Não

Cliente OPC • • Não Não Não
Servidor OPC • • • • Não
Cliente-servidor e 
Redundância

Não • • • Não

Ambientes Remotos de 
Servidores Desktop

Não Não Não • Não

Opção de 
Desenvolvimento

• • Não Não Não

Observações • Uma estação  
   sem cliente e sem  
   redundância
• Adequada para  
   aplicações 
   stand-alone

Uma estação SCADA 
com funcionalidade 
completa para 
arquiteturas 
distribuídas e/ou 
redundantes

• Cliente sem  
   comunicação  
   direta com o  
   equipamento
• Requer uma 
   estação SCADA 
   ou um servidor de  
   comunicação
   disponível na rede

• Estação de cliente
   sem chave de  
   proteção de  
   hardware
• Funciona com 
   serviços desktop  
   remotos em  
   ambientes  
   virtualizados

Proporciona 
visualização e 
controle remotos do 
processo através 
de uma conexão de 
Internet ou Intranet

O visualizador de alarmes é compatível com máscaras, filtros e 
reconhecimento de alarmes. O visualizador de eventos funciona 
de maneira similar, mas sem reconhecimento. Os controles são 
compatíveis com formatação legível, dicas de ferramentas e 
navegação para visualizações mais detalhadas ao selecionar 
um alarme ou evento. A notificação é enviada por e-mail ou 
mensagem de texto SMS quando o alarme ou evento for 
acionado.

Arquitetura flexível
Um dos recursos mais poderosos do sistema de gestão 
de edifícios C•CURE é sua capacidade de se adaptar 
a uma variedade de arquiteturas de computação. A 
implementação do sistema de gestão de edifícios C•CURE 
em uma arquitetura multicliente leva à distribuição 
rápida e eficiente dos clientes e servidores de dados, 
gerenciada através de um simples assistente de rede.

O sistema de gestão de edifícios C•CURE opera com uma 
única estação stand-alone de interface homem-máquina 
(IHM) e um único cliente remoto de navegador Web ou várias 
associações de servidores de aquisição de dados redundantes, 
que monitoram e controlam todas as instalações, a geração 
de energia e os elementos de distribuição de um campus em 
sua própria rede. Nenhuma outra solução no mercado reúne 
tamanha potência de escalabilidade em uma única plataforma.

As estações IHM e SCADA são fornecidas tanto em sistemas completos com o C•CURE como em versões stand-alone. Ambas as 
versões estão disponíveis em cinco tamanhos: 65.000, 5.000, 2.000, 1.000 e 500 tags externas. As tags externas são entradas/saídas 
localizadas em dispositivos do edifício, como dispositivos BACnet, dispositivos elétricos inteligentes (IED) ou controladoras lógicas 
programáveis (PLC). As tags internas são ilimitadas para cada versão.
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Produtos relacionados Certificações

© 2015 Tyco Security Products. Todos os direitos reservados. SH0382-DS-201507-R01-LT-BRA-PT
Tyco e os nomes de produto listados acima são marcas comerciais ou registradas. O uso não autorizado é estritamente proibido. Os produtos oferecidos e suas especificações estão sujeitos a mudanças sem prévio aviso. Os 
produtos reais podem variar em relação às imagens apresentadas. Nem todos os produtos contêm todos os recursos. A disponibilidade dos produtos varia por região. Consulte seu representante de vendas.
Todas as marcas comerciais que não são propriedade da Tyco são propriedade de seus respectivos donos e são usadas com permissão ou amparo das leis aplicáveis.

Versão Plataformas compatíveis 32 bits (x86) 64 bits (x64)

 Versão 11.1

Windows Vista edições Business, Enterprise e Ultimate SP2 (ou posterior) Sim Não

Windows 7 Professional, Enterprise e Ultimate SP1 Sim Sim

Windows 8 e 8.1 Professional e Enterprise Sim Sim

Windows Server 2008 Web, Standard Datacenter ou Enterprise SP2 Sim Sim

Windows Server 2008 R2 Web, Standard Datacenter ou Enterprise SP1 N/D Sim

Windows Server 2012 Foundation, Essential, Standard e Datacenter N/D Sim

Windows Server 2012 R2 Foundation, Essential, Standard e Datacenter N/D Sim

SQL Server 2008 e SQL Server 2008 R2 Sim Sim

SQL Server 2012 Sim Sim

SQL Server 2014 (não compatível com Windows Vista) Sim Sim

Consulte as notas das versões para saber mais sobre restrições e esclarecimentos adicionais

Cliente Web em 
dispositivos móveis

1 2 3 4 51 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Rede industrial

Estação Cliente WebEstação Cliente SCADAC•CURE 9000

Rede de área local (LAN)

Estação Servidor Web

Estação IHM
(stand-alone) Estação SCADA

Intranet/Internet

Associação de estações 
SCADA redundantes

Servidor de aquisição 
de dados

Switch Switch Switch

Firewall
1 2 3 4 51 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

victor Unified 
SiteServer

Controladoras 
iSTAR

C•CURE 9000 C•CURE 9000 
SiteServer
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