
Reduza a Complexidade do
Gerenciamento de Sistemas Prediais

WebVision™

monitoramento e gerenciamento 
preDiais simplificaDos



Gerenciamento 
predial 
facilitado
O Honeywell WebVisionTM permite gerenciar seus sistemas de 

automação de aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC) 

prediais através de uma única interface. As ferramentas de 

monitoramento são incorporadas diretamente em um controlador, 

permitindo que você trabalhe de forma eficaz e eficiente, seja no 

próprio local ou remotamente. Tudo o que você precisa é de um 

navegador da Web e uma conexão Ethernet.

Desde a economia de energia proporcionada pelo controle de limites 

de demanda à manutenção simplificada por informações facilmente 

acessíveis, o WebVision é a escolha inteligente para aplicações de 

prédios individuais.

Versátil e compatível

O Honeywell WebVision não exige investimentos em novos 

controladores e equipamentos de HVAC porque ele se integra 

facilmente aos sistemas existentes. Portanto, esteja você começando 

do zero ou integrando um sistema Lon® existente de partes e peças, 

o WebVision proporciona flexibilidade eficiente em termos de custo. 

Cada aplicação Honeywell WebVision suporta até 120 controladores 

de HVAC Lon.

Com o WebVision, você poderá monitorar e acionar alarmes em pontos 

de controlador, configurar e coletar tendências, administrar estados de 

ocupação programados e gerenciar o uso de energia a partir de um 

único ponto de entrada no sistema.

Use com confiança

A Honeywell levou a facilidade de uso a um novo nível com o 

WebVision. Como muitas ferramentas são agrupadas em um sistema, 

a curva de aprendizado é muito rápida. A interface do usuário gráfica 

intuitiva oferece uma orientação clara. Assim, ao gerenciar um único 

sistema de HVAC, você estará confiante em cada passo do processo..

Todos os dispositivos na rede de controle podem ser programados e 

monitorados com o WebVision de qualquer local com conexão à Internet. 

Com ele, você aumentará a eficiência do gerenciamento do sistema e 

reduzirá os custos porque não precisará se deslocar para vários locais.

Trabalhe com um prestador de 

serviços de automação predial 

da Honeywell

O WebVision é o principal foco de 

gerenciamento de sistemas prediais dos 

prestadores de serviço de automação

comercial da Honeywell (CAC).

Eles são completamente treinados no 

WebVision, usam ferramentas internas 

para reduzir o tempo de instalação e, 

principalmente, desenvolvem a solução 

ideal para você. Seja na instalação ou no 

suporte ao WebVision, você pode contar 

com o seu CAC da Honeywell.



CONJUNTO 2 CONJUNTO 3 CONJUNTO 4CONJUNTO 1

uv

controlador 
Webvision

controlador 
Webvision

Integração predial WebVision

pc com navegador da Web

gerenciamento remoto

rede local ethernet

LonWorks®

LonWorks®

t7350smart
vav

cvaHu excel 10 
(a, B e c)controlador 

excel 15c

smart
vfD

Acesso de qualquer lugar: gerencie instalações locais a partir de um único ponto equipado com um PC, 
navegador da Web e acesso a Internet.

Instalação multilocatária: cada locatário pode receber permissões para seu próprio espaço, enquanto 
que o gerente do edifício possui acesso total.
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Saiba mais

Para obter mais informações sobre o 

Honeywell WebVision, ligue para 

1-800-466-3993 ou visite

beyondinnovation.honeywell.com.

Soluções de controle e automação

Nos EUA:

Honeywell

1985 Douglas Drive North

Golden Valley, MN 55422-3992

No Canadá:

Honeywell Limited

35 Dynamic Drive

Toronto, Ontário M1V 4Z9

www.honeywell.com

Na América Latina:

Honeywell

9315 N.W. 112th Avenue

Miami, FL 33178

www.honeywell.com

Principais recursos
Dispositivos

Entre as várias formas pelas quais o WebVision simplifica o 

gerenciamento de sistemas prediais está a coordenação de 

todos os dispositivos em um único controlador. Sua equipe 

de manutenção pode gerenciar, controlar, adicionar, baixar 

ou replicar várias configurações de controlador de HVAC no 

WebVision, o que possibilita acessar uma ou mais opções 

através de uma única interface.

programações

Programações são calendários semanais que definem 

alterações no modo de ocupação, além de conter informações 

sobre eventos especiais, como feriados. As programações 

podem ser exibidas, adicionadas, modificadas ou excluídas no 

WebVision a qualquer momento.

alarmes

O WebVision facilita o gerenciamento de atividades de alarmes, 

incluindo acesso remoto e prioridades, para garantir que os 

alarmes sejam enviados às pessoas certas na hora certa. 

tenDências

A função Tendências exibe graficamente os pontos de valor 

ao longo do tempo. Essa é uma ótima forma dos gerentes de 

instalações procurarem padrões e fazerem ajustes de forma a 

obter economias de energia. Os logs de tendências podem ser 

salvos para consulta posterior.

gráficos

O WebVision é pré-carregado com gráficos padrão para os 

dispositivos instalados. Você também pode gerenciar seus 

próprios gráficos usando imagens de fundo e informações do 

sistema.

perfis De usuário

Crie perfis de usuário para controlar privilégios de acesso 

apropriados para o tipo de usuário, como controle total do 

sistema para um administrador e controle limitado para um 

locatário. Da mesma forma, um perfil poderia ser atribuído a 

um técnico de serviços para permitir seu acesso ao

equipamento de HVAC durante uma chamada de manutenção.

informações De peDiDos

Número OS Descrição

WWS-VL1A1000
Pacote WebVision (inclui controlador  
WebVision, placa Lon pré-instalada e 
fonte de alimentação)

NiagaraAX Framework e os logotipos aqui usados, 
incluindo as respectivas marcas, são marcas 
registradas da Tridium.


