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Тирол Сервиз с традиционно участие на изложението СИХРЕ 2015
„Представянето ни цели да утвърди пазарните ни позиции и да

засили информираността на клиентите за най-новите предложения в

продуктовата ни гама“, споделиха от фирмата.

На своя щанд C4 в зала 5 Тирол Сервиз ще акцентира върху три групи

продукти – новости в пералното оборудване от Fagor Industrial, акту-

ални решения от шведския производител на кетъринг оборудване

ScanBox, както и съвременни индукционни технологии от швейцарс-

ката Menu System.

„Гамата професионални перални машини Fagor Industrial обхваща

голямо разнообразие от модели, които отговорят на изискванията

на всички познати приложения. Те комбинират висококачествени ком-

поненти и материали и иновативни системи за пестене на вода и

електроенергия.

Продуктите на шведската фирма ScanBox са с дълъг експлоатаци-

онен живот благодарение на структурата от анодиран алуминий от-

вътре и подсилено ламинирано фибростъкло отвън. Гамата термо-

кутии и колички за съхранение и пренос на храна се отличава с каче-

ство и устойчивост, ниски разходи за поддръжка и конкурентна цена.

Индукционните готварски блокове от Menu System са базирани

на най-иновативните технологии в областта, като гарантират до

85% по-висока ефективност и съчетават функционален дизайн с най-

високо качество на изработка“, поясняват от фирмата.

Тирол Сервиз ще вземе традиционно участие в специализираната

изложба за хотелско, ресторантско, кетъринг и СПА оборудване СИХ-

РЕ 2015, съобщиха за сп. ТД Инсталации от фирмата. Тазгодишното

15-о издание на форума, организиран от Интер Експо Център и Наци-

онална асоциация ХоРеКа, ще се проведе от 11 до 14 ноември.

тен на продуктите за отопление с марка Frico,

със специален гост Йонас Елмнес, мениджър

външни пазари във Frico. Събитието бе от-

крито от изпълнителния директор на

Systemair България Кристина Машонова, коя-

то представи продуктовата гама на компа-

нията и акцентира върху 80-годишната исто-

рия на Frico, която от 1992 г. е част от

Systemair.

В първия от двата обособени модула на

семинара гост-лекторът Йонас Елмнес пред-

стави въздушните завеси Thermozone, като

подчерта, че те са разработени и тествани

по съществуващия стандарт за изпитване на

въздушни завеси, който единствено Frico

прилага при изпитването на продуктите си.

Във втората част от програмата Йонас

Елмнес запозна гостите с интелигентната

система за управление на въздушните заве-

си SIRe и решенията за лъчисто отопление на

Frico. В края на събитието Systemair обяви

промоционална кампания за лъчистите ото-

плителни тела с марка Frico през месец октом-

ври.

Въздушните завеси и лъчистото отопление бяха акцент на семинара на
Systemair за продуктите Frico

На 30 септември т. г. в хотел Новотел,

Пловдив, Systemair организира семинар, посве-

Hoermann България откри новата си сграда в Казичене

На 1 октомври т. г. Hoermann България официално откри новата

си сграда в софийското село Казичене. Инвестицията на германския

производител на врати надхвърля 3 млн. евро. В новата сграда се

помещава шоурум, в който продуктите на компанията могат да бъдат

видени от заинтересовани клиенти, дистрибутори и партньори.

На церемонията по прерязване на лентата присъстваха зам.-ми-

нистърът на икономиката Любен Петров, Кристоф Хьорман -

съдружник в Hoеrmann, Борис Главчовски - управител на Hoеrmann

България, Антон Владимиров - кмет на с. Казичене, Стамен Янев -

изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции, как-

то и представители на Германо-Българската индустриално-търгов-

ска камара.

Германската компания, основана през 1935 г., се ръководи от вну-

ка и правнуците на основателя Аугуст Хьорман. Съдружници са Томас

Й. Хьорман, Мартин Й. Хьорман и Kристоф Хьорман.
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VIVALUX участва на международния технически панаир TIB EXPO в Румъния

VIVALUX представи новостите от продук-

товото си портфолио в рамките на най-пре-

стижното техническо изложение в Букурещ -

TIB EXPO, което се проведе от 14 до 17 октом-

ври т. г., съобщиха за сп. ТД Инсталации от

компанията.

„Участието ни в изложението е част от

реализиране целите на компанията за разви-

тие и разширяване на присъствието на бран-

да VIVALUX на външни пазари. Силен интерес

у посетителите предизвикаха широката гама

LED лампи и осветителни тела.

Румънският пазар е с изразена силна кон-

куренция в областта на осветлението пред-

вид бързото навлизане на LED технологията.

От друга страна, предоставя добри възмож-

ности за реализация благодарение на по-висо-

ките покупателни възможности и значител-

ни инвестиции на западни компании в страна-

та“, коментираха от VIVALUX.

Daikin пусна на европейския пазар мини VRV решение с нисък профил

Daikin Europe ще разшири гамата мини VRV

агрегати с новата компактна серия S на VRV

IV, съобщиха от компанията. Серия S е с ви-

сочина под 1 м и е подходяща както за жилищ-

ни, така и за търговски приложения, тъй като

предлага пълно съответствие с норматив-

ните разпоредби за сгради и за ниско шумово

въздействие.

За да предложи по-голям избор на монтаж-

ниците за всички типове сгради, Daikin модер-

низира гамата от стандартни 4-5-6 HP агре-

гати от VRV III на VRV IV модели и добавя нова

гама трифазни агрегати 8-10-12 HP от серия

S на VRV IV, която да отговори на нуждата

от по-голям капацитет. Агрегатите са с по-

голяма дължина на тръбите, което позволя-

ва разполагането им далеч от сградата за

пълна свобода и удобство. Телата са с пред-

но издухване, което намалява разходите за

монтаж и позволява монтирането в тесни

пространства. 

Новата серия S на VRV IV предлага и висо-

ка сезонна енергийна ефективност, която се

постига благодарение на управлението с про-

менлива температура на хладилния агент. Той

автоматично се адаптира към изискванията

и климата на сградата и така намалява сезон-

ните експлоатационни разходи с до 28%.

Фирма Логолайт Инженеринг достави 4 броя централизирани системи за аварийно освет-

ление в Центъра за въздушно движение на летище София, съобщиха за сп. ТД Инсталации от

компанията.

Те ще обезпечават аварийната безопасност в сградите, хотела и ресторанта на центъ-

ра. Системите са производство на лидера в областта на аварийното осветление Beghelli

Praezisa. Те позволяват контрол и управление на всички аварийни и евакуационни осветител-

ни тела.

Централизираните системи за аварийно осветление извършват ежедневни тестове и имат

директна връзка с BMS.

Логолайт Инженеринг достави системи за аварийно осветление в Центъра
за въздушно движение на летище София

Международен научен конгрес Clima 2016

на употреба. Акцент на Clima 2016 ще бъде енергийната и ОВК ефек-

тивност на сградите във връзка с изпълнение на планираното им пред-

назначение, способността им да отговарят на нуждите на обитате-

лите и да си взаимодействат с тяхното ежедневие, както и ролята

им в интелигентната енергийна система на бъдещето.

Сред основните теми, които ще бъдат обсъдени по време на съби-

тието, са: проектиране на енергийно ефективни ОВК системи; прила-

гане на Директивата относно енергийните характеристики на сгра-

дите; енергоефективна модернизация на съществуващи сгради (интер-

венция, управление на енергийна и местна среда); устойчиви енергий-

ни системи; възобновяеми и високоефективно енергийни източници;

енергийно управление, контрол и оптимизация на интелигентни сгра-

ди в интелигентни градове и др.

От 22 до 24 май 2016 г. в Олбор, Дания ще се проведе водещият

международен научен конгрес за ОВК Clima 2016. Събитието се орга-

низира от европейската федерация на ОВК асоциациите (REHVA).

Международният форум обхваща целия жизнен цикъл на сградите

и техните ОВК системи – от проектиране до разрушаване и повтор-
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Първата българска система за

автоматизация на дома „She“ получи

Златен медал в категория „Електро-

ника и електротехника“ на Междуна-

родния технически панаир в Пловдив

2015, съобщиха за сп. ТД Инсталации

от компанията, разработила техно-

логията – Allterco Robotics.

„She“ може да се ползва за универ-

сално дистанционно управление на

контактите, осветлението, бялата

и черната техника и климатиците в

дома. Благодарение на датчиците за

движение, отворени/затворени вра-

ти и прозорци, системата „She“ може

да функционира и като СОТ – да

отчита и изпраща сигнал при засече-

ни нарушители.

„Благодарение на датчиците за

пожар, дим, изтичане на газ и навод-

нение хората ще знаят кога домът

Първата българска система за
автоматизация на дома със
златен медал на МТП Пловдив

им се намира в опасност. За да пол-

зват системата, потребителите

няма нужда да подменят своите елек-

троуреди. Тя ще работи еднакво доб-

ре както със старите уреди, така и

с последните модели, излезли на па-

зара. Всичко, от което се нуждае чо-

век, за да използва тази технология,

e смартфон или таблет. Срещу ми-

нимален абонамент всеки може да ин-

сталира системата в своя дом“, ко-

ментира Димитър Димитров, управи-

тел на Allterco.

На изложението Стройко 2000 (14-

18 октомври) в София, бе демонстри-

рана и професионалната линия продук-

ти „Shelly“, включваща едно-, дву- и

четири-канални релета за управление

на електрически вериги. Те могат да

се монтират в електрическите таб-

ла, на DIN шина, до автоматичните бу-

шони. Управляват се също през интер-

нет, като се свързват чрез Wi-Fi мре-

жа. Ако на мястото на монтажа лип-

сват интернет и Wi-Fi, в електротаб-

лото може да се монтира предлагани-

ят комуникационен модул с 3G и Wi-Fi.

„Продуктовата линия „Shelly“

включва и разнообразни сензори и

управляващи модули. Релетата от

гамата отчитат потребявания ток

и са първа стъпка към интелигент-

ното отчитане (smart metering), едно

от основните направления на енер-

гийната ефективност и либерализа-

цията на енергийния пазар. Умните

системи „She“ и „Shelly“ са съвмес-

тими. Те могат да пестят средства

на потребителите чрез дистанцион-

но и интелигентно управление на

осветлението и отоплението“, до-

пълват от Allterco.

Първата българска система за
автоматизация на дома със
златен медал на МТП Пловдив
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Следващото издание на Light+

Building ще се проведе от 13 до 18

март 2016 г., но подготовката за него

отдавна е в ход. Очаква се над 2500

фирми да вземат участие в мащаб-

ното събитие, за чието провеждане

са предвидени общо 22 зали в излож-

бения център Messe Frankfurt.

Българското участие на търговс-

кия панаир се осъществява със съдей-

ствието на Германо-Българската ин-

дустриално-търговска камара като

официален представител на Франк-

фуртския панаир в България.

„От нас могат да се закупят вход-

ните карти на преференциална цена,

които включват безплатно пътува-

не за Франкфурт и региона. Можем да

подадем и информация относно орга-

низирането на посещението“, пояс-

нява Мила Павлова, представител на

Франкфуртски панаир в България.

Light+Building традиционно пред-

Light+Building ще постави
акцент върху безопасността
и технологиите за сигурност

Light+Building ще постави
акцент върху безопасността
и технологиите за сигурност

ставлява комбинация между инженер-

ни решения за осветление и сградно

управление, като тези две области

допълнително се доближават чрез

съвременните технологии за автома-

тизация. В рамките на мащабния

форум ще се проведат редица диску-

сионни форуми, конференции, награди

за иновации и светлинни шоута с

акцент върху интелигентните реше-

ния, технологии и водещи тенденции

в индустрията, които правят сгради-

те по-икономически ефективни и по-

вишават комфорта, сигурността и

стандарта на живот.

На този форум специализираните

посетители от цял свят очакват да

се запознаят с нови продукти и инте-

лигентни решения за енергийна ефек-

тивност и сградно управление. За да

отговори на тези очаквания,

Light+Building включва и специализира-

на допълнителна програма, която

обхваща изнасяне на доклади за най-

актуалните разработки в сектора от

експерти в различни области, които

в поредица от лекции ще дадат при-

мери за добри практики. Най-инова-

тивните продукти ще бъдат удосто-

ени с награди, а най-новите тенден-

ции ще бъдат отличени в специали-

зирани програми.

Акцент на изложението ще бъде

поставен главно върху безопасност-

та и технологиите за сигурност, на-

пример изграждането на сградните

информационни модели (BIM). „Съще-

ствува широка гама многопластови

предложения по конкретни теми за

всички търговски посетители, вклю-

чително архитекти, инженери, проек-

танти, интериорни архитекти, ди-

зайнери, търговци на едро и дребно,

както и всички, работещи в индуст-

рията“, коментират организаторите

на събитието.

Новото специализирано шоу Digital

Building е в духа на мотото на изло-

жението – „Където модерните про-

странства оживяват“, и допълва

концепцията „цифрово – индивидуал-

но – мрежово“ чрез редица примери

за различни и интересни техничес-

ки решения. В центъра на внимание-

то на шоуто ще бъде темата „По-

мещения в нежилищни сгради“. Ще

бъдат представени модели за прило-

жение на технологии и систематич-

на мрежова интеграция на компонен-

тите в модерните помещения. Пос-

ледните разработки в различните

области на строителните услуги ще

бъдат разглеждани на различни про-

странствено обособени в изложбе-

ния център „технологични острови“

като част от мрежови системи. В

допълнение, централната зона на

специалното шоу ще покаже различ-

ните възможности за приложение на

новите разработки, които се нала-

гат на пазара с нарастващата циф-

ровизация на строителните техно-

логии.

Атракция за архитектите, инте-

риорните дизайнери и търговците на

осветителна техника ще бъде Trend

Forum, който ще представи тенден-

циите в жилищния сектор за периода

2016-2017 г. ексклузивно за

Light+Building. В рамките на този

форум участниците ще се запознаят

с различни жилищни конфигурации и

избрани продукти, интегрирани в

стаи с необичаен дизайн, като в ос-

новата на демонстрациите ще бъдат

четири стилистични тенденции.

Предотвратяването на инциден-

ти, здравето и безопасността на

работното място ще са основна

тема на част от паралелните съби-

тия. Този раздел е предназначен за

младите хора, които в момента се

обучават в сектора, и предоставя

специализирана информация за пови-

шаване на безопасността. След при-

ключването на семинарите на учас-

тниците ще бъдат връчвани серти-

фикати за участие.
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Тирол Сервиз -
професионални решения
за ХоРеКа сектора от
един доставчик

Фирма Тирол Сервиз ЕООД е

създадена през 2001 г. с основен

предмет на дейност проектиране,

доставка, монтаж и сервиз на про-

фесионално оборудване за магазини,

цехове за обработка на хранител-

ни продукти, ресторанти и хотели.

За последните 15 години Тирол

Сервиз постигна една от водещи-

те позиции на българския пазар ка-

то сериозен и сигурен доставчик на

пълната гама от професионално

оборудване за производствени по-

мещения в хранително-вкусовата

промишленост, хотели, ресторан-

ти, сладкарници, кафенета, столо-

ви в предприятия и болници и перал-

ни стопанства.

Пълен цикъл решения в областта
 на кетъринг оборудването
Тирол Сервиз предлага цялостна

гама от решения в областта на ке-

търинга: машини за първоначална об-

работка на храните - зеленчукорезач-

ки, колбасорезачки, кутери, месоме-

лачки, картофобелачки и т. н., тежко

кухненско оборудване и аксесоари -

готварски печки, фритюрници, обръ-

щателни тигани, електропарни каза-

ни, подгреватели за храна, скари, кон-

вектомати, индукционни уреди и ко-

лички и кутии за съхранение и пренос

на храна от всякакъв капацитет за

нуждите на клиента. Фирмата пред-

лага и изчерпателно портфолио от ак-

сесоари - гастроном контейнери, та-

ви, тенджери, тигани и много други;

аксесоари за маса - порцелан, стък-

ло, прибори за хранене, както и про-

фесионални перални, сушилни и гладач-

ни машини. Това осигурява удобство

за нашите клиенти да закупят всич-

ко от едно място.

Високо качество и професионали-
зъм от доказани партньори
Тирол Сервиз представлява в Бъл-

гария редица доказани европейски

производители на професионални ре-

шения за ХоРеКа сектора. Фирмата

е единствен официален представи-

тел за България на:

n Fagor/Испания - професионално

кухненско, хладилно и перално обо-

рудване;

n Edenox/Испания - професионално

кухненско оборудване, част от

Fagor Industrial;

n ScanBox/Швеция - решения за съх-

ранение и пренос на храна;

n Menu System/Швейцария - индукци-

онни готварски уреди.

Тирол Сервиз предлага и широк на-

бор от услуги, включително консул-

тации, проектиране, технологичен

дизайн, доставка, монтаж, обучение

на персонала и поддръжка по време

на гаранционния срок и след него.

С фокус върху обслужването на
 най-високо ниво
Тирол Сервиз има два офиса - в Со-

фия и Бургас. Централният офис, из-

ложбената зала, магазинът и скла-

дът на фирмата се намират в сто-

лицата. Структурата й е изграде-

на по начин, който да осигури мак-

симално удобно и бързо обслужване

на клиентите.

Сред референтните обекти на

Тирол Сервиз са ресторантите

"Друзя" и "Часовника" в София, рес-

торант-кoмплекс "Санта Марина" в

Созопол, хотелите "Маджестик" и

"Evrika Beach Club Hotel" в Слънчев

бряг, казината "Ефбет", спортна ба-

за Биатлон - Белмекен, резиденция

Евксиноград и много други.

Тирол Сервиз -
професионални решения
за ХоРеКа сектора от
един доставчик
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Направление Сградни технологии

на Siemens България представи сво-

ята новооборудвана демонстрацион-

на зала на 14 октомври т. г. в цент-

ралата на компанията. В презента-

ционната част на събитието ръко-

водителят на направление Сградни

технологии инж. Александър Стоянов

и инж. Димитър Крушовски, специа-

лист продажби системи за сградна

автоматизация, разказаха за ново-

стите в сферата на интелигентния

стаен контрол.

„Изискванията за

сигурност, безопасност и
енергийна ефективност

към офис и административните сгра-

ди постоянно се увеличават. Тези

експлоатационни разходи за енергия

и поддръжка представляват 80% от

общите разходи за една сграда, а едва

20% са разходи за самото строител-

ство. В резултат на това системи-

те за управление на сгради стават

все по-комплексни, а т. нар. интели-

гентни сгради в интелигентна мре-

жа (smart grid) са все по-популярни“,

поясни Александър Стоянов в своята

презентация.

„Тенденцията при технологиите за

автоматизация на офис и админист-

ративни сгради е все повече систе-

ми да се обединяват в една обща.

Затова Siemens разработи платфор-

ма за сградна автоматизация Desigo

CC – цялостно, интегрирано решение

за всички видове системи в една сгра-

да. Desigo CC управлява ОВК, освет-

ление и щори, както и предоставя

сигурност чрез интеграцията на

системи за пожароизвестяване, СОТ,

контрол на достъпа и масово уведо-

мяване. Системата може да управля-

ва и системи на други производите-

ли и автоматично оптимизира цяло-

стната консумация на енергия чрез

енергоспестяващата система Total

Room Automation“, допълни той.

Предимствата на инсталираната

в демонстрационната зала на компа-

нията система за домашна и офис

автоматизация бяха представени от

инж. Димитър Крушовски.

Чрез платформата се осъществя-

ва индивидуален контрол и настрой-

ка на температурата за всяка стая,

автоматичен контрол на осветление

и щори, дистанционно управление и

мониторинг на стаите, както и за-

даване на предварително дефинира-

ни сценарии.

Предварително зададените
сценарии

за управление се определят от потре-

бителя при инсталацията на систе-

мата, но могат да се променят и след

започването на работата й“, уточ-

ни Димитър Крушовски.

Системата е разработена в съот-

ветствие със световния комуникаци-

онен стандарт за управление KNX EN

50090 и ISO/IEC 14543, който се из-

ползва от над 389 производители.

Освен че обхваща съществуващите

отоплителни и охладителни инстала-

ции от радиатори и VRF системи,

платформата управлява стайната

температура чрез многофункцио-

нален стаен контролер  UP 204

Contouch, снабден със сензорен 2,8"

тъчскрийн дисплей и ротационен бу-

тон, и ключ за осветление, щори и

сцени UP 233/13.

За онлайн визуализация и дистан-

ционно управление на системите чрез

съвместими устройства като смар-

тфони, таблети и компютри в зала-

та е инсталиран специализиран KNX

уеб сървър IP Control Center N151.

Достъпът до залата също се конт-

ролира чрез IP система, базирана на

Ethernet IP или RS485 комуникация.

„Интелигентната система за уп-

равление предоставя възможност за

сериозни икономии на енергия, вклю-

чително до 30% от разхода на енер-

гия за отопление и охлаждане, 20% от

енергията за осветление, както и от

20% до 70% намалени разходи за вен-

тилация, тъй като тя се управлява

според нуждите и снабдява с чист

въздух само когато и колкото е необ-

ходимо“, споделиха от направление

Сградни технологии.

Коментирайки бъдещето на сис-

темите за стайна автоматизация у

нас, инж. Стоянов посочи, че все по-

вече инвеститори се насочват към

подобни интегрирани решения, кои-

то се изплащат в дългосрочен план.

Направление Сградни технологии на

Siemens вече има множество успеш-

ни проекти по внедряване на такива

системи в търговски, офисни и про-

изводствени сгради в страната

като например София Саут Ринг Мол,

Инфинити Тауър, София Еърпорт

Център и Бер-Хелла Термоконтрол,

но и все повече собственици на ча-

стни домове също проявяват инте-

рес към иновативните решения за

сградна автоматизация, предлагани

от Siemens.

Направление Сградни
технологии на Siemens
представи иновативна
демонстрационна зала

Направление Сградни
технологии на Siemens
представи иновативна
демонстрационна зала
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Тя трябва да може да следи консу-

мацията на електроенергия и авто-

матично да управлява работата на

електроуредите, които се използват

в сградата. Така на практика е

възможно да се реализират значител-

ни икономии на електрическа енергия.

Предпоставки за внедряване на
технология за автоматично
управление
На жилищните и обществените

сгради се пада около 20% от консу-

мацията на електроенергия в свето-

вен мащаб, с тенденция за увелича-

ване на този дял с времето. Основни

предпоставки за високото енерго-

потребление в сградите са дейности

като отопление и климатизация на

помещенията, затопляне на вода,

осветление и използване на компют-

ри и други електронни устройства.

Значителна част от повишената

консумация на електроенергия се

дължи на неправилното използване на

такива устройства и уреди. Само с

намаляване на загубите на електро-

енергия, без да се намалява нивото на

комфорта за жителите, общата кон-

сумация на електрическа енергия в

сградата би могла да намалее с око-

Автоматично управление на
електрозахранването в
сгради

Автоматично управление на
електрозахранването в
сгради

Голяма част от консумацията на електроенергия в жилищни-

те и обществени сгради се дължи на неправилно използване

на електроуредите. Ето защо една автоматизирана система

за управление на електрозахранването, която да може да на-

малява загубите на електроенергия и същевременно да под-

държа необходимото ниво на удобство и комфорт за потре-

бителите, би била отлично решение за собствениците и пол-

звателите. За постигането на тази цел е необходимо внедря-

ването на интелигентна инсталация, базирана на сензори.

ло 30%. Един от основните източни-

ци на загуби на електроенергия са

електроуредите, които постоянно се

намират в т. нар. „режим на изчак-

ване“ (standby mode). На тях се дъл-

жат около 10% от общата консума-

ция в сградите. По данни от актуал-

ни проучвания в областта осигурява-

нето на адекватна информация за жи-

телите на сградите по отношение на

работата на електроуредите в ре-

жим на изчакване може значително да

намали консумацията на електрое-

нергия – с около 5-20%. Да се разчи-

та обаче единствено на осведомено-

стта и поведението на хората неви-

наги е най-ефективният подход. Про-

ведено наскоро експериментално из-

следване показва, че над 30% от ико-

номията на електроенергия се пости-

га веднага след инсталирането на

система за мониторинг на енерго-

потреблението в жилищна сграда, но

впоследствие процентът на намале-

ние на енергозагубите е по-малък от

4% на месец. Една автоматизирана

система за управление на електрозах-

ранването в сградата, при активно

сътрудничество от страна на потре-

бителите, определено би била по-

ефективно решение.

Системата за мониторинг и управ-

ление на консумацията на електрое-

нергия от всеки електроуред в сгра-

дата типично се състои от мрежа от

безжични сензори и изпълнителни ус-

тройства (актуатори), с които се

постигат две основни цели: информи-

раност на потребителя за финансо-

вото отражение (и влиянието върху

околната среда) на неправилното

използване на електроуредите; оси-

гуряване на автоматизирани решения

за енергийна ефективност чрез под-

ходящо управление на електроуреди-

те. Загубите на електроенергия мо-

гат да бъдат елиминирани (или нама-

лени значително) чрез съблюдаване-

то на прости правила за пестене на

електроенергия за всеки отделен

електроуред, устройство или клас ус-

тройства.

Автоматизирани системи
за управление на
електрозахранването, базирани
на сензори
Напоследък безжичните сензорни

мрежи все по-често се използват за

мониторинг в детайли и в реално

време на консумацията на електро-

енергия в сгради. Една разпределена

система за мониторинг, базирана на

електромери за променлив ток, би

позволила на потребителите с по-

мощта на уеб-интерфейс да следят

точно колко електроенергия потре-

бяват. Целта е данните за консуми-

раната електроенергия да бъдат

представени подробно и в пълнота,

т. е. да е ясно как, къде и за какво е

употребена електрическата енер-

гия. Тъй като е твърде скъпо и прак-

тически неосъществимо към всеки

електроуред да бъде монтиран от-

делен електромер, съществуват
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няколко метода за отчитане на кон-

сумацията на електроенергия от от-

делните електроуреди на базата на

общ, сборен отчет. Един от тях

предлага да се използват алгорит-

ми за разпределяне на данните на

ниво мрежа по отделни електроуре-

ди; другият представлява система,

която може да разпознава в детай-

ли отделните устройства и елект-

роуреди в реално време с помощта

на сензор за консумация на електро-

енергия, свързан с основния консума-

тор.

В жилищните сгради автоматизи-

раната, базирана на сензори систе-

ма за оптимизация на разходите на

електроенергия, свързани с инстала-

цията за отопление, вентилация и

климатизация (ОВиК) например, обик-

новено работи с датчици за

присъствие. Тя изключва отопление-

то, вентилацията или климатизаци-

ята, когато обитателите на дома

спят или са извън него. Съществуват

и по-съвременни решения с по-общ

подход. Те не са проектирани за оп-

ределен клас електроуреди или елек-

трически устройства. Някои от тях

са свързани с използването на разпре-

делени безжични системи за управле-

ние на енергийната ефективност на

сгради и прилагането на ефективни

подходи за споделяне на информация

между устройствата.

Архитектура и дизайн на
системата
Общата архитектура на система-

та за автоматично управление на

електрозахранването се дели на две

подсистеми – за мониторинг и за

управление. Първата през определе-

но време извършва измервания на

консумацията на електроенергия от

всеки един от електроуредите, кои-

то са обект на анализ. Тя измерва и

някои фактори от околната среда

(например температурата в помеще-

нието, интензитета на осветлени-

ето, наличието на хора). Втората

управлява поведението на всеки един

от електроуредите на базата на

данните, събрани от подсистемата

за мониторинг, прилагайки определе-

на стратегия за пестене на енергия.

Подсистемата за мониторинг из-

ползва известен брой сензори за сле-

дене на параметрите на електрозах-

ранването и на околната среда. Тя

измерва консумацията на електрое-

нергия от всеки един електроуред в

сградата и следи определени пара-

метри на околната среда. Данните,

събрани от двата вида сензори, се

предават чрез безжична връзка към

базова станция, намираща се на

същия етаж (трябва да има поне по

една базова станция на всеки етаж),

след което се прехвърлят към цент-

рален сървър. Комуникацията между

базовите станции и сървъра обикно-

вено се извършва чрез кабелна локал-

на мрежа. Сървърът обработва дан-

ните и предоставя на потребители-

те отчети (в реално време и/или през

определен период от време) за коли-

чеството консумирана електроенер-

гия и разходите за нея. Сървърът

изпраща и алармени съобщения за

определени събития (например кога-

то даден електроуред работи в мо-

мент, когато се предполага, че тряб-

ва да е изключен). След това систе-

мата предлага на потребителя да

предприеме определени действия за

пестене на електроенергия.

Подсистема за управление - тази

подсистема управлява поведението

на всеки отделен електроуред или

устройство според правилата за

пестене на електроенергия, опреде-

лени от потребителя, за да се све-

дат до минимум загубите на елект-

рическа енергия в сградата. Подсис-

темата поддържа по едно изпълни-

телно устройство за всеки управля-

ван електроуред, както и комплект

контролери, които управляват и ко-

ординират действието на изпълни-

телните устройства/актуаторите.

Контролерите са свързани с центра-

лен сървър чрез кабелна локална мре-

жа (например Ethernet). Сървърът

генерира команди като „включи“ или

„изключи“ за всеки един управляван



ÑÒÐ. 155*2015

> Åëåêòðîèíñòàëàöèè

електроуред в сградата, а команди-

те се изпращат към съответното

изпълнително устройство чрез съот-

ветния контролер. На практика, фун-

кциите на сензора и на изпълнител-

ното устройство могат да бъдат

обединени в едно общо физическо

устройство; т. е. сензорът за елек-

трическа енергия може да работи и

като изпълнително устройство за

електроуреда, към който е свързан.

От друга страна, на пазара вече се

предлагат готови интегрирани плат-

форми с безжични сензори и изпълни-

телни устройства. Монтирането на

сензор за мониторинг на електропот-

реблението на всеки електроуред е

твърде скъпо и често пъти ненужно

сложно решение. Един общ сензор

може да е достатъчен за мониторинг

на група устройства и вземане на

решение за работата на всяко от тях.

Очевидно, за да можем да управлява-

ме всички електроуреди автономно,

трябва да имаме изпълнителни уст-

ройства за всеки отделен уред. Ако

внедрим интегрирана безжична плат-

форма от сензори/изпълнителни уст-

ройства, ще сме задължени да вне-

дрим сензори за всеки електроуред по-

отделно. Алтернативният вариант е

да използваме две различни инфра-

структури: едната за мониторинг, а

другата – за управление. Главното

предимство на този подход е, че хар-

дуерът е надежден и евтин. Контро-

лерът изпраща команди на изпълни-

телните устройства, управляващи

електроуредите чрез комуникация по

линия за пренос на електрически ток

(Power-Line Communication, PLC)

Стратегии за пестене на
електроенергия
Архитектурата на системата за

автоматично управление на електро-

захранването е проектирана така, че

да позволява гъвкаво и ефективно

управление на всеки отделен елект-

роуред, за да могат да се приложат

съответните стратегии за запазва-

не (пестене) на електроенергия от

всяко устройство (или устройства).

Ето някои възможни стратегии:

Осведоменост на потребителя.

Ако потребителите са осведомени за

консумацията на електроенергия от

всеки отделен електроуред, те ще

могат да използват електрическата

енергия по по-ефективен и удобен

начин. За тази цел автоматизирана-

та система за управление на елект-

розахранването подава на потреби-

телите подробна информация в реал-

но време (дори дистанционно) за

моментната консумация на електро-

енергия от всеки електроуред и за

състоянието му (включен/в режим на

изчакване/изключен). Нещо повече, тя

може да изпраща периодично отчети

за потреблението на електроенергия

(например по електронната поща).

Системата може да известява по-

требителите и чрез изпращане на

съобщение до смартфон или таблет

при възникване на определени събития

(например когато даден електроуред

работи, а би следвало да е изключен)

и дори да предлага възможни действия

с цел пестене на електроенергия.

Намаляване на консумацията на

електроенергия в режим на изчак-

ване. За всеки отделен електроуред

или устройство системата за управ-

ление на електрозахранването дава

възможност на потребителя да зада-

де съответната стратегия за управ-

ление с цел намаляване (и дори ели-

миниране) на загубите на електрое-

нергия по време на режимите на из-

чакване. Системата може да разпоз-

нае кога даден електроуред или уст-

ройство е в такъв режим и да пред-

приеме съответните действия за

изпълнение на стратегията, опреде-

лена от потребителя. Например тя

може да изключи напълно даден елек-

троуред след изтичане на определе-

но време от влизането му в режим на

изчакване.

Изпълнение по график на задачи,

които позволяват отлагане. Стой-

ността на електроенергията е раз-

лична през различни периоди на дено-

нощието – най-често тя е по-евти-

на през нощта. Поради това някои за-

дачи, които са свързани с разход на

електроенергия и не изискват учас-

тие на потребителя, могат да бъдат

насрочени за изпълнение по време,

когато цената на електроенергията

е по-ниска. Системата за автома-

тично управление на електрозахран-

ването позволява на потребителя да

зададе точния момент или период от

време (най-често през нощта, кога-

то е в действие нощната тарифа за

електроенергията) за изпълнение на

определена задача от определен елек-

троуред (например автоматичната

пералня). Съчетаването на страте-

гии за изпълнение по подходящ график

на задачи, които търпят отлагане, и

намаляването на консумацията на

електроенергия по време на режим на

изчакване може значително да нама-

ли общата консумация на електрое-

нергия. Например пералнята може да

бъде включвана от системата само

през предварително програмирани
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периоди от време. След като задача-

та бъде завършена, електроуредът

влиза в режим на изчакване. Това

веднага се установява от система-

та и пералнята бива незабавно изклю-

чена.

Адаптивно управление на елект-

роуреди. Значително количество

електроенергия се пропилява заради

електроуреди, които стоят ненужно

включени – например лампи, включва-

ни при силна дневна светлина; систе-

ми за климатизация, понижаващи

твърде много температурата в

къщата и т. н. За да се избегнат този

вид загуби, системата използва сен-

зори за мониторинг на средата, кои-

то могат да следят какви са услови-

ята (например температурата, ин-

тензитета на осветлението, влаж-

ността, присъствието на хора и т.

н.). Данните, събрани от сензорите,

се прехвърлят към централен сървър

чрез базови станции, намиращи се на

всеки етаж. Системата използва

тези данни за адаптиране поведени-

ето на всеки отделен електроуред

въз основа на правилата, зададени от

потребителя (например желания ин-

тензитет на осветлението).

Предимства на автоматичното
управление
Описаната по-горе системна архи-

тектура има някои интересни харак-

теристики. Преди всичко, тя е модул-

на и мащабируема, което я прави

подходяща за големи сгради. В допъ-

лнение, системата позволява лесна,

бърза и щадяща интериора инстала-

ция благодарение на използването на

сензори с безжична връзка (а в някои

случаи – и на устройства с връзка

чрез линия за пренос на електричес-

ки ток, които използват за комуни-

кация съществуващата електричес-

ка мрежа). Не на последно място,

собствената консумация на електро-

енергия на самата система е пренеб-

режимо малка спрямо общото енер-

гийно потребление на сградата.

В големи сгради централният

сървър може да е преносим или насто-

лен компютър с консумирана мощност

от порядъка на 30-100 W. В малки къщи

сървърът типично е още по-икономич-

но в енергийно отношение устрой-

ство, например домашен маршрутиза-

тор с връзка към интернет, чиято

консумирана мощност в най-общия

случай е по-малка от 10 W. Нещо по-

вече, домашният маршрутизатор

обикновено е активен през повечето

време и поддържа постоянна връзка с

интернет. Консумацията на електро-

енергия от сензорите и актуаторите

зависи от конкретната платформа.

Дефиниране на правилата за
пестене на енергия от различни
класове електроуреди
Автоматизираната система за

управление на електрозахранването

предлага набор от опции за въвежда-

не на параметри на конфигуриране и

дефиниране на правила за пестене на

електроенергия за отделни електро-

уреди или класове. След като бъде

избран отделен електроуред, потре-

бителят може да зададе едно или

повече правила за (а) елиминиране на

консумацията на електроенергия по

време на режим на изчакване, (б) из-

пълнение по график на задачи, които

търпят отлагане, през предварител-

но програмирани периоди, или (в) из-

пълнение на действия, специфични за

конкретния електроуред (например

адаптивно управление на захранване-

то на електрически лампи в зависи-

мост на интензивността на освет-

лението на околната среда). Що се

отнася до загубите на електроенер-

гия в режим на готовност, по отно-

шение на тях най-често се прилагат

следните стратегии:

n СА: прекъсни връзката след влиза-

не в режим на изчакване;

n СБ: прекъсни връзката след опре-

делен интервал от време;

n СВ: прекъсни връзката след влиза-

не в режим на изчакване, ако часът

понастоящем е след определен пре-

делен час.

Стратегия СА се оказва най-ефек-

тивна по отношение на пестенето на

електроенергия. Но при нея някои

електроуреди може да работят не

според желанието на потребителя.

Стратегия СБ би могла да осигури по-

добър компромис между енергийната

ефективност и удовлетворението на

потребителя. Стратегия СВ типич-

но е подходяща за електроуреди, за

които се очаква да са изключени през

определено време на деня – например

телевизорите през нощта.

В допълнение към графичен интер-

фейс, системата предлага и опрос-

тен интерфейс за портативни уст-

ройства, например мобилни телефо-

ни или таблети. Той позволява на

потребителя да преглежда информа-

ция в реално време (или хронологич-

на) за консумацията на електроенер-

гия, за промените на параметрите на

конфигуриране и да определя или про-

меня правилата за всеки отделен

електроуред (или клас електроуреди).

В частност, потребителят може да

проверява състоянието на всеки елек-

троуред и да го включва или изключ-

ва, дори дистанционно. Ето защо едно

мобилно устройство с възможности

за контрол на системата може да се

използва като традиционно дистан-
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ционно управление. В допълнение, оп-

ростеният интерфейс дава възмож-

ност на потребителя да получава

аларми, известия и съобщения на

своите портативни устройства в

случай на неочаквано събитие.

Елиминиране на загубите на
електроенергия от режим
на изчакване
Загубите на електроенергия при

различните електроуреди в режим на

изчакване могат да бъдат намалени

значително чрез задаване на подходя-

що правило за управление на всяко

устройство. Ще приемем, че за пълно

елиминиране на загубите се използва

стратегия СА за всички разглеждани

устройства, като се допуска, че всич-

ки те се изключват незабавно, след

като влязат в режим на изчакване. При

този вариант може да се изчисли

максималната икономия на електрое-

нергия, която би могла да се постиг-

не чрез пълно елиминиране на загуби-

те от режим на изчакване. На прак-

тика обаче, стратегии СБ или СВ

може да бъдат по-рентабилни. В раз-

глеждания сценарий елиминирането на

режима на изчакване може да допри-

несе за значително намаляване на

консумацията на електроенергия,

средно до 26%. Очевидно загубите на

електроенергия от режим на изчаква-

не са различни за отделните елект-

роуреди (те са високи за компютър-

ните и медийните устройства и са

почти нулеви за хладилниците и елек-

трическите лампи). Но дори и да при-

емем по-нисък процент на загуби от

режим на престой (например 10%), е

ясно, че използването на автомати-

зиран инструмент за намаляване на

загубите от режим на изчакване е

удобство.

Адаптивно управление на
електроуреди
Една автоматизирана система за

управление на електрозахранването

може да пести енергия и чрез адап-

тивен контрол на електроуредите.

По-специално, това се отнася до ин-

тензитета на осветлението в поме-

щението и неговото поддържане на

постоянна стойност – чрез промяна

на мощността, подавана към лампа-

та, в зависимост от интензитета на

естественото осветление, с цел да

се сведе до минимум консумацията на

електроенергия. Интензитетът на

светлината се измерва чрез извес-

тен брой сензори за осветление, раз-

положени на стратегически места в

стаята. Тези сензори измерват ин-

тензитета на светлината в процен-

ти, които варират от 0% (без освет-

ление) до 100% (много висок интен-

зитет).

Както може да се очаква, консума-

цията на електроенергия расте в

рамките на денонощието, тъй като

интензитетът на естествената

светлина намалява. Така консумаци-

ята нараства постепенно от около

11 W, когато слънчевата светлина

допринася значително за осветенос-

тта на стаята, до приблизително 26

W (средни стойности) след залез. Без

адаптивен контрол потребителят

най-вероятно би използвал лампата

на пълна мощност през цялото вре-

ме, в резултат на което консумаци-

ята на електроенергия би била висо-

ка. Използването на автоматизира-

на система за управление на елект-

розахранването позволява да се реа-

лизират икономии в размер на около

80% от електроенергията, консуми-

рана от лампата, без да се намалява

осветеността на помещението и да

се нарушава комфортът за потреби-

телите.

Предимства на
автоматизираното управление
на електрозахранването
Системите за ефективно управ-

ление на електрозахранването в жи-

лищни и обществени сгради дават

възможност на потребителя да раз-

бере по-добре консумацията на елек-

троенергия на всеки отделен елек-

троуред. Това му помага да прави по-

информиран интелигентен избор по

отношение на енергопотреблението

и неговото управление. В допълнение,

така се подобрява енергийната

ефективност чрез подходящо управ-

ление на всеки отделен електроуред

в зависимост от установените от

потребителя правила.

Такава система може да осигури

значителни икономии на електрое-

нергия чрез елиминиране на загуби-

те в режим на изчакване на елект-

роуредите и/или адаптиране на по-

ведението на същите според реал-

ните условия в околната среда. Важ-

но е разходите за първоначално вне-

дряване и експлоатация на система-

та да бъдат съпоставени с потен-

циалните икономии на енергия в

дългосрочен план, до които може да

доведе инсталирането й. Понастоя-

щем цените на сензорите за елект-

рическа енергия все още са сравни-

телно високи, но се очаква те да на-

маляват постепенно, паралелно с на-

растване на пазарното им търсене.

В допълнение, все повече съвремен-

ни електроуреди се проектират и

лансират на пазара с вградени сен-

зори и изпълнителни устройства за

мониторинг и управление на енерго-

потреблението.
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Най-често използваните за биомет-

рично разпознаване физиологични при-

знаци са: черти на лицето, отпечатъ-

ци от пръсти или длани, ирис и рети-

на на окото, ДНК и др. Сред специфич-

ните поведенчески особености на ин-

дивидите, подходящи за идентифика-

ция чрез биометрична система, са:

глас, говор, походка, подпис, маниер на

натискане на комбинация от клавиши

и т. н. Биометрични технологии се

прилагат и за разпознаване на комп-

лексни характеристики като пол,

възраст, жестове и мимики.

Този тип решения е широко прило-

жим в системите за контрол на до-

стъпа в различни публични, търговс-

ки, жилищни и индустриални обекти.

Сред най-разпространените им при-

ложения са персонализирани системи

за сигурност в домове и сгради с

висока степен на защита, контрол на

потока на служителите в различни

фирми и организации и др.

Използването на биометрични

системи в областта на сградната

сигурност постепенно нараства,

паралелно с лансирането на все по-

високотехнологични, достъпни и ино-

вативни технологии в сектора. Спе-

циалисти прогнозират, че в следва-

щите години технологиите в облас-

Иновации в биометричните
системи за контрол на
достъпа

Иновации в биометричните
системи за контрол на
достъпа

Биометричните системи представляват технологии за разпоз-

наване и идентифициране на човешки индивиди на базата на

техни физиологични или поведенчески (наричани още динамич-

ни) признаци и характеристики. Тези отличителни особенос-

ти са универсални, но уникални при всеки индивид и, за разлика

от ключовете, картите за достъп и механизмите за сигурност,

базирани на различни кодове и символики, не могат да бъдат

забравени, загубени, откраднати или фалшифицирани.

тта допълнително ще се усъвършен-

стват по отношение на степента на

сигурност, която осигуряват.

Особености и принцип на работа
на биометричните системи
Биометричното идентифициране

се извършва посредством снемане на

данни за търсения уникален физиоло-

гичен или динамичен признак в реал-

но време чрез различни дигитални

входящи устройства (като сензори,

сензорни платформи, видеокамери и

микрофони) и сравняването им по-

средством специален комплексен

софтуер с бази данни, които

съдържат голям обем унифицирани по

формат записи на същата характе-

ристика у различни индивиди. Най-

често процедурата протича в три

фази - запис на биометричния признак,

конвертирането му в шаблонен запис

и сравняване на резултата с остана-

лите записи в базата посредством

сложни алгоритми.

Биометричните технологии обикно-

вено могат да работят в два различ-

ни режима – удостоверяване/верифи-

кация и идентификация. В първия ре-

жим типично се извършва сравняване

на снетия признак с един-единствен

шаблон в базата, принадлежащ на

оторизираното лице с право на

достъп, докато при втория се търси

пълно съвпадение между шаблона и

някой от множеството записи в база-

та данни с цел установяване самолич-

ността на лицето, искащо достъп.

Сред основните ползи от биомет-

ричните системи са по-високата

степен на обективност и сигурност,

които осигуряват в сравнение с кон-

трола на достъпа, осъществяван от

човек, по-бързата процедура на иден-

тификация или удостоверяване, нама-

лените разходи за персонал, който да

упражнява надзор и да администрира

процеса и др. В допълнение, с внедря-

ването на такова решение фирмите

и организациите могат да постигнат

значителна оптимизация на работни-

те процеси, както и повишена ефек-

тивност.

Предимства на биометричната
технология
Биометричните системи са лесно

скалируемо решение, което предлага

на собствениците и операторите на

сгради значително по-малки неудоб-

ства в сравнение с конвенционалния

контрол на достъпа по отношение на

опитите на злонамерени лица за про-

никване в сградата без налично или
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актуално средство или ключ за

достъп (служебна карта, пропуск,

персонален бадж или чип и др.), краж-

ба на такова, фалшифициране на са-

моличност и др.

Основно предимство на биометрич-

ните показатели в сравнение с клю-

човете за достъп е, че те задължител-

но налагат присъствието на прите-

жателя в момента на проверката и не

позволяват друго лице да се възполз-

ва от правото му на достъп.

Биометрични данни, като пръсто-

ви отпечатъци, се използват от

органите на реда за идентификация

от десетилетия. Дигиталните тех-

нологии за снемане и обработка на

такива данни обаче позволяват мно-

го по-широката им употреба в

търговския, жилищен и институцио-

нален сектор. Технологичното разви-

тие в областта на биометриката

през последните години е довело до

значително подобряване на ефектив-

ността и надеждността на системи-

те за контрол на достъпа, като в

допълнение разходите за притежание

и експлоатация на такива решения са

много по-ниски и ги правят достъпни

не само за приложения със свръхвисо-

ко ниво на сигурност, но и за обикно-

вени жилищни и офис сгради.

Интеграция в съществуващи
системи
Интеграцията на биометрични

технологии в съществуващи систе-

ми за сигурност и контрол на достъ-

па може да се окаже изключително

надеждно и разходно ефективно реше-

ние за редица приложения, тъй като

повишава нивото на автоматизация,

оптимизира прецизността на провер-

ката и намалява значително времет-

раенето й, като изключва субектив-

ния човешки фактор.

Съвременните модулни решения,

все по-широко използвани в мрежи-

те за сградна автоматизация, позво-

ляват добавяне на различна функци-

оналност към системата и лесно ма-

щабиране при необходимост. В най-

често срещаните случаи обектите,

в които се внедряват биометрични

системи за контрол на достъпа, вече

разполагат със система за сигур-

ност, типично включваща например

видеонаблюдение или устройство за

гласов контакт. Необходимо е един-

ствено насочване на събраната от

входящите устройства информация

към устройството или софтуера за

обработка на биометрични данни.

Характеристики, подходящи за из-

следване с цел идентификация в та-

кива случаи, са черти на лицето,

говор, походка и др. При системи,

базирани на снемане на характерис-

тики като отпечатък от пръст или

длан, е необходимо инсталирането

на специален сензорен терминал

като входящо устройство.

Отлична възможност, която био-

метричните технологии предлагат

при интегрирането им в съществу-

ващи системи, е обособяването на

зони с различни нива на сигурност в

зависимост от функцията на различ-

ните елементи от дадена сграда.

Подобен подход се прилага например

в болничните заведения, където с по-

стриктен контрол на достъпа се

обособяват операционни, интензивни

и родилни отделения и т. н. Страте-

гията е подходяща и за осигуряване

на достъп до дадени помещения само

на квалифицирания за целта и отори-

зиран персонал, например до центро-

ве за данни – само на IT специалисти-

те в дадена компания.

Сигурност на данните и облачни
услуги в областта на
биометричните системи
Биометричните техники за удос-

товеряване и идентификация,  базира-

ни на разпознаване на уникални физи-

ологични или поведенчески признаци,

в наши дни вече се прилагат сравни-

телно масово в сградния и търговс-

кия сектор за локални цели и частна

употреба. Използването на подобни

технологии в интернет обаче е зна-

чително ограничено поради сериозни-

те опасения на потребителите от-

носно сигурността на данните и

рисковете от хакерски пробиви в

базите данни.  Тези рискове са свърза-

ни с опасност от масови кражби на

самоличности, банкови измами и др.

Други пречки пред приложението на

биометрични технологии в мрежата

са и нуждата от масова достъпност

и гъвкава мащабируемост на съще-

ствуващите решения в областта.

Разширяването на обема на сами-

те приложения в сградния, търговс-

кия и публичния сектор обаче налага

цялостно преразглеждане на концеп-

цията за локална и частна употреба

на биометриката.  В наши дни вече не

са рядкост гигантски офис сгради на

мултинационални компании, в които

работят хиляди и дори десетки хиля-

ди служители, както и многоетажни

жилищни сгради от тип „небостър-

гачи“, обитавани от подобен брой

живущи.  Такива приложения предпола-

гат генерирането, съхранението и

обработката на огромни бази от

биометрични данни, с които е свърза-

на и съответната IT софтуерна и

хардуерна архитектура с изключител-

но голям капацитет на паметта и

процесорна мощ.

Оптимално решение на подобен

казус е преместването на съществу-

ващата биометрична система в об-

лачна среда, която позволява почти

безгранична мащабируемост и разпо-
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лага с достатъчно виртуална памет,

процесорни възможности и мобилна

свързаност, осигуряваща отдалечен

мониторинг и управление. Облачните

платформи създават и предпостав-

ки за разработването на допълнител-

ни продукти, услуги и приложения за

мобилни клиенти. Така облачните

услуги едновременно задоволяват

потребностите на съществуващите

биометрични технологии и опосред-

стват разработването на все по-

иновативни решения в областта.

Иновации в биометричните
системи за сигурност
Актуалните пазарни проучвания в

сферата на биометричните техноло-

гии показват, че базираните на тях

системи за сигурност и контрол на

достъпа стават все по-иновативни

и усъвършенствани, все по-високо-

технологични, но и по-достъпни за

масовия потребител.

Сред най-интересните разработ-

ки в областта е система за сградна

сигурност в жилища, която сканира

сълзите (или по-точно слъзния филм

върху роговицата) на даден индивид,

за да генерира уникален непробиваем

„ключ“ за удостоверяване достъп.

Този признак на практика не може да

бъде фалшифициран от злонамерени

лица, тъй като роговицата има уни-

кална структура.

Други иновативни достижения в

тази сфера са биометричните систе-

ми за разпознаване на сърдечна чес-

тота и разположение на подкожните

кръвоносни съдове на пръст или длан.

Това отново са уникални физиологич-

ни и динамични характеристики на

индивида, които не могат да бъдат

подправени. Тези усъвършенствани

системи бегло маркират границите

на цял нов спектър от възможности

и решения в областта на биометри-

ката, които предстои да бъдат раз-

работени и пуснати на пазара с ево-

люцията на технологиите.

Новости при скенерите за
пръстови отпечатъци
Съвременна тенденция при скене-

рите за пръстови отпечатъци е по-

вишаването на сигурността. Био-

метричните системи от този тип

все още имат една значителна сла-

бост – базите данни с шаблони са

уязвими срещу кибератаки, тъй като

са в дигитален формат. Ето защо

разработчиците и производителите

на решения в областта постоянно

работят върху нови технологии за

повишаване на нивото на защита на

данните. Сред тях е подходът към

изолиране на протоколите за удос-

товеряване или идентификация от

операционната система и съхраня-

ването им локално в паметите на са-

мите устройства за сканиране. По-

добно на мобилните устройства,

които използват пръстов отпе-

чатък за отключване или достъп до

дадени опции, биометричните сис-

теми за контрол на достъпа в сгра-

ди също могат да бъдат осигурени
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с технологията Trusted Execution

Environment или „доверена среда за

изпълнение“. При нея дигитализира-

ната биометрична информация се

изпраща към сървър за удостоверя-

ване посредством т. нар. токени или

дигитални ключове за достъп.

Пръстовият отпечатък на потреби-

теля се верифицира спрямо токена

на притежателя на правото на

достъп. При успешно удостоверява-

не се генерира уникална криптограф-

ска сигнатура, която се явява допъ-

лнително ниво на сигурност.

Друга иновация при скенерите за

пръстови отпечатъци е триизмерно-

то сканиране посредством новоразра-

ботен ултразвуков сензор. Той напълно

елиминира риска от репликация на

двуизмерните изображения, като ге-

нерира 3D образ, който включва допъ-

лнителни уникални признаци като

дълбочина на отделните линии и уни-

кален триизмерен релеф на повърхно-

стта на пръста. Самият скенер пред-

ставлява компактно устройство с

интегрирани ултразвукови преобразу-

ватели, които генерират ултразвуко-

ви импулси и получават специфичен

отговор при контакта на импулсите

с уникалните елементи от триизмер-

ния релеф на пръстовия отпечатък.

Системи за сигурност, базирани
на мозъчни вълни
Една от най-интересните разра-

ботки (все още в научноизследова-

телска фаза) в сферата на биомет-

риката е технология за разпознава-

не на уникален признак в мозъчните

вълни на индивида. Учените са откри-

ли, че мозъкът реагира по специфи-

чен начин на дадени изображения,

визуализирани на компютърния екран,

и считат този феномен за подходя-

ща основа за изграждането на нова

биометрична технология за иденти-

фикация или удостоверяване. Резул-

татите от експериментите в рам-

ките на проекта показват, че мозъ-

чните вълни са достатъчно специ-

фични и могат да бъдат използвани

като уникален „отпечатък“ при под-

лагане на различните индивиди на

един и същ визуален дразнител. Това

откритие би могло да превърне мозъ-

чните „отпечатъци“ в по-сигурно

средство за сигурност и от пръсто-

вите, тъй като не могат да бъдат

фалшифицирани. Ако нечий пръстов

отпечатък бъде подправен, това лице

е с компрометирана сигурност до

края на живота си, тъй като няма как

да подмени или обнови тази своя ха-

рактеристика. При мозъчните „отпе-

чатъци“ обаче генерирането на нов

е напълно възможно чрез подлагане на

друг визуален дразнител и запазване

на различна дигитална сигнатура.

Достъпни на пазара иновации
при биометричните системи
Една от последните иновативни

технологии на пазара на биометрич-

ни решения за сигурност и контрол на

достъпа са т. нар. биометрични пор-

тали, пунктове или терминали. Това

са напълно автоматизирани елект-

ронни установки,  подобни на скенери-

те за оръжие на летищата или на

терминалите за чекиране на карти и

билети в метростанциите, които

използват усъвършенствани 3D сен-

зорни технологии и видеокамери с

триизмерно изображение и изключи-

телно висока резолюция. Тези реше-

ния осигуряват комплексно и бързо

разпознаване на комбинация от някол-

ко зададени биометрични признака,

като черти на лицето, походка,

пръстов отпечатък, и гарантират,

че само един човек преминава през

портала в даден момент.

Друга иновация, наскоро предста-

вена на пазара на биометрични сис-

теми, е най-малкият оптичен скенер

за пръстови отпечатъци с размери

едва 29,4 x 43,4 x 14 мм и тегло само

19 грама. Скенерът е подходящ за

интегриране както в стационарни,

така и в мобилни приложения с физи-

чески и логически достъп. Възможни

приложения на устройството са

терминали за контрол на достъпа,

вендинг автомати, както и офис тех-

ника, мобилни устройства, сейфове и

дори дигитални ключалки за врати.

Биометрични иновации в
банкирането
Иновативна технология подпома-

га осъществяването на сигурни пла-

тежни транзакции в банковата сфе-

ра. Тя включва комбинация от биомет-

рични системи за комплексно разпоз-

наване на комбинация от индивидуал-

ни признаци, например черти на лице-

то и пръстов отпечатък. Технологи-

ята се отличава с голяма бързина на

обработка на входящите данни и

отлична разходна ефективност. Тя би

могла да спести на клиентите и слу-

жителите в банките ценно време и

усилия, свързани с персоналната иден-

тификация и удостоверяване, и да

гарантира сравнително висока сте-

пен на сигурност и контрол на дос-

тъпа до банкова информация и финан-

сови активи.

Подобни системи са подходящи за

интегриране в ПОС терминали и

банкомати, автоматизирани банко-

ви гишета, трезори и др. Те осигу-

ряват оптимална защита срещу

кражба на идентичност и парични

средства, финансови измами и фал-

шификации и, в допълнение, елими-

нират безкрайните опашки в банко-

вите клонове или пред автоматите

за внасяне и теглене на суми в брой.

Освен за потребителите, техноло-

гията предлага и множество ползи

за служителите, които могат да

използват системата за бързо и

лесно удостоверяване на собстве-

на идентичност и използване на по-

мещения, зони и услуги с различни йе-

рархични нива на достъп.
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Така се появява концепцията за

регулирана съобразно нуждите венти-

лация (Demand-Controlled Ventilation,

DCV). При този подход количеството

доставян пресен въздух е прецизно

базирано на реалните нужди и момен-

тния брой обитатели, като така се

постигат значителни икономии на

енергия, по-високо качество на възду-

ха, оптимални стойности на влажно-

стта и другите параметри на микро-

климата, както и по-добър комфорт.

Ползите от внедряването на техно-

логия за контролирана вентилация

зависят от географската локация и

типа на обекта, климатичните усло-

вия, режима на експлоатация и реди-

ца други фактори.

Същност на регулираната
съобразно нуждите вентилация
Колебанията в заетостта на поме-

щенията оказват особено влияние

върху енергийната ефективност при

вентилация на мащабни публични, офис

и търговски обекти, като хипермар-

кети и ресторанти, където мащаби-

те и интензитетът на работа на ОВК

системите типично са значително по-

големи в сравнение с жилищните по-

мещения. В такива обекти има и най-

голяма полза от реализирането на

стратегия за контролирана съобраз-

но нуждите вентилация, която може

да доведе до осезаеми годишни иконо-

мии на енергия. Вместо непрекъснато

вентилиране на тези пространства с

постоянен интензитет спрямо макси-

малните потребности от свеж въздух,

когато обектите са пълни с хора,

собствениците и управителите чес-

то избират системи за автоматизи-

рано подаване на пресен въздух съглас-

но изчислените моментни нужди.

Изчисленията се изготвят на ба-

зата на информация, получена от

различни средства за регистриране

на наличието на обитатели или тех-

ния брой като сензори за присъствие

и движение, сензори за детекция на

CO2, системи за видеонаблюдение и

контрол на достъпа, времеви графи-

ци на персонала и др.

Приложения и особености
Макар тази технология да е позна-

та в ОВК индустрията от десетиле-

тия, дълго време DCV системи се

инсталират само в офис сгради. Бла-

годарение на все по-масовото им вне-

дряване през последните години, в

съответствие с мерките и стимули-

те за повишаване на енергийната

ефективност на ОВК системите в

глобален мащаб, цените на отделни-

те компоненти се понижават, ефек-

тивността им се подобрява и на па-

зара се появява т. нар. „DCV-ready“

ОВК оборудване или системи, готови

за експлоатация в режим на контро-

лирана съобразно потребностите

вентилация. Тези промени в предлага-

нето изменят и гамата от приложе-

ния на DCV технологиите, разширявай-

ки набора от обекти, за които са

подходящи.

Регулираната вентилация е базира-

на на автоматична настройка на ОВК

системата в съответствие с момен-

тните нужди, за да се избегнат

свръхвентилация и загуби на енергия.

Основен подход е използването на

автоматизирани контролери, сензори

за изчисляване на потребностите от

пресен въздух и зададени базови стой-

ности на вентилацията за максимал-

на и минимална заетост на съответ-

ното помещение или обект, които се

основават на действащите стандар-

ти за качество на микроклимата.

Широко прилаган международен стан-

дарт в областта е ISO ICS 91.140.30,

който задава спецификации за работа-

та на вентилационни и климатични

системи. В много обекти се прилагат

и стандартите за вентилация и каче-

ство на въздуха в затворени помеще-

ния ASHRAE 62.1 и 62.2, разработени

от Американско общество на инжене-

рите по отоплението, охлаждането и

климатизирането (ASHRAE). В тези

документи е определено минимално

количество подаван пресен въздух за

единица време, необходимо за осигу-

ряването на адекватно качество на

вътрешния въздух (КВВ).

Реализиране на контролирана
вентилация
Концепцията за регулирана съоб-

разно нуждите вентилация обхваща

Повечето вентилационни системи в жилищни и търговски обек-

ти са проектирани и оразмерени така, че да доставят пресен

въздух на базата на максималната, а не на реалната заетост на

помещенията с обитатели. Това обаче често води до прекомер-

но вентилиране, което на практика се изразява в загуби на енер-

гия и излишни разходи за собствениците. За да се справят с този

проблем, специалистите от ОВК индустрията разработват

стратегии за ефективна вентилация според потребностите.
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множество различни подходи и тех-

нологии, включително автоматизи-

рани прозорци, задаване на режими

за изключване на вентилационните

системи при празни помещения/обек-

ти и др. Най-разпространени в наши

дни са ОВК конфигурациите с интег-

рирани сензори за концентрация на

въглероден диоксид (CO2). На базата

на средното количество издишван

от обитателите въздух за дадена

единица време, в който се съдържа

CO2, системата изчислява разлики-

те в концентрацията му при заето

и празно помещение и прецизно оп-

ределя количеството необходим пре-

сен въздух за осигуряване на адек-

ватно качество на микроклимата.

Именно системи, които разполагат

с технология за детекция на въгле-

роден диоксид, измерване на количе-

ството му, обработка на данните и

автоматизирана пренастройка на

вентилацията съобразно получената

информация, специалистите нари-

чат DCV системи. Те са подходящи

главно за обекти, в които човешка-

та дейност е основният фактор,

който влияе върху качеството на

въздуха. Съгласно стандартите на

ASHRAE в публичните и търговски-

те обекти е позволено да се въвеж-

да само необходимият (а не макси-

малният) обем пресен въздух, като

не са определени максимални допус-

тими стойности на концентрация-

та на въглероден диоксид. В после-

дните версии на спецификациите

обаче са зададени препоръчителни

стойности от 700 части на милион

повече CO2 във въздуха на закрито в

сравнение с въздуха на открито.

Ползи от DCV вентилацията
Регулираната съобразно потребно-

стите вентилация носи множество

ползи за собствениците и обитате-

лите. Сред тях са възможностите за

енергоспестяване, които варират в

широки граници в зависимост от

графика на експлоатация на обекта

и климатичните условия.

Основна полза е и осигуряването

на адекватна вентилация. В дадени

сгради това може да коства реално

увеличение на енергийната консума-

ция за сметка на покриване на стан-

дартите за качество на вътрешния

въздух, които пряко кореспондират

със здравословните вентилационни

норми. Често срещана причина за

инициирането на стратегия за кон-

тролирана съобразно потребностите

вентилация е именно осигуряването

на съответствие с действащите

сградни ОВК стандарти.

DCV системите имат и една съще-

ствена особеност, която е необходи-

мо да бъде взета предвид при избора

на вентилационна технология за да-

ден обект. Базирането на количе-

ството подаван свеж въздух само

върху концентрацията на CO2 няма

потенциал да осигури адекватно КВВ

в обекти, в които има други източ-

ници на замърсяване на въздуха, раз-

лични от човешката дейност. Една

цялостна стратегия за подобряване

на КВВ трябва да включва подробен

одит на всички допълнителни потен-

циални източници на замърсители на

въздуха като изпарения от различни

химически субстанции, строителни

материали, почистващи и санитарни

препарати и др.

Разходна ефективност
Разходите за закупуване и внедря-

ване на DCV системи значително се

понижиха през последните години,

като така се увеличи цялостната

разходна ефективност на технологи-

ята. Тази промяна в пазара се дължи

главно на все по-ниските цени на

сензорните решения и в частност –

на сензорите за CO2. Съвременните

продукти в тази област могат да се

самокалибрират, което спестява от

разходи за поддръжка и настройка и

допълнително подобрява съотношени-

ето им цена/ефективност.

Все повече производители предла-

гат и т. нар. „DCV-ready“ покривни

ОВК агрегати и VAV камери с промен-

лив обем въздух, фабрично оборудва-

ни с CO2 сензори и програмируеми

контролери. При тези системи са

редуцирани разходите за допълнител-

но интегриране на сензорни и кон-

тролни продукти – закупуване, окабе-

ляване и инсталация, което прави

готовите окомплектовани DCV тех-

нологии разходно ефективно решение

за редица приложения.

Интеграция и експлоатация
на DCV системите
Съвременните решения в област-

та на регулираната съобразно по-

требностите вентилация предлагат

възможности за обслужване на една

или няколко различни зони в един и същ

обект с различни режими на експло-

атация/заетост. По-сложните конфи-

гурации изискват повече на брой

сензори и по-комплексни системи за

мониторинг, обработка на данните и

управление на вентилацията.

Най-ефективна е интеграцията на

DCV системи в обекти или сградни

зони с широки вариации в нивата на

заетост. Когато в помещенията има

малко на брой обитатели, се миними-

зира интензитетът на подаване на

външен въздух, като така се избягват

свръхвентилиране и излишен разход

на енергия. При пълен капацитет на

обитаване на помещението система-

та автоматично превключва на ре-

жим по-интензивно подаване на свеж

въздух съобразно изчислените от сен-

зорите потребности. Примери за

подобни обекти са учебни аудитории,

конферентни и спортни зали, ресто-

ранти, хипермаркети, молове и др.

Съществуват редица различни
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сценарии за интеграция и експлоатация на DCV систе-

мите, като в повечето случаи енергийната ефективност

значително се повишава при инициирането на страте-

гия за контролирана вентилация в сравнение с прилага-

нето на конвенционална такава. От съществено значе-

ние за разходната ефективност на едно подобно реше-

ние е дали то се реализира в нова или съществуваща

сграда.

Регулирана вентилация в нови
и съществуващи сгради
При изготвянето на цялостна оценка на необходими-

те енергийните разходи за вентилация в даден нов обект

и потенциала за енергоспестяване при реализиране на

система за контролирана вентилация е препоръчително

използването на икономайзери, базирани на показателя

„енталпия“ (мярка за съдържанието на енергия в дадена

термодинамична система, позната като „heat content“ в

англоезичната литература). Икономайзерът е задължи-

телна част от ОВК системите в много съществуващи

стандарти за енергийна ефективност в зависимост от

типа на сградата, капацитета и локацията на оборудва-

нето. Подобно решение, дори да не е част от задължи-

телните изисквания, често се внедрява при реализация-

та на стратегия за контролирана вентилация в нови сгра-

ди и обекти, тъй като е свързано с модулация на количе-

ството подаван пресен въздух и допълнително увеличава

ефективността на ОВК инсталацията.

При съществуващите сгради е възможно сравняване-

то на реални енергийни разходи за вентилация с изчисле-

ни такива при внедряването на DCV система. Често

срещан проблем е, че ОВК инсталациите в старите сгради

обикновено са изградени съгласно отдавна излезли от сила

стандарти и са необходими много по-задълбочен анализ

на приложението, ретрофит на части от оборудването

и инфраструктурата и адаптиране на съвременни диги-

тални технологии към по-стари (често изцяло механични

или пневматични) системи. Ето защо ефективната обо-

сновка на реализирането на стратегия за регулирана

съобразно потребностите вентилация в съществуващи

сгради трябва да включва прецизна оценка на реалните

и потенциални разходи и ползи в дългосрочен план.

Приложения с най-висока ефективност от
прилагането на DCV подход
Има няколко основни критерия, които превръщат да-

ден обект в подходящ „кандидат“ за прилагане на DCV

подход. Основният сред тях са големите вариации в за-

етостта на помещенията. Това прави стратегиите за

контролирана вентилация изключително приложими в

публични и търговски обекти с нерегулярно запълнен

капацитет на обитание като конферентни, развлекател-

ни и спортни зали, заведения за хранене, театри, кина,

магазини и др. В помещенията, при които почти никога

не се достига максималният проектиран капацитет на

заетост и се наблюдават големи вариации в посещаемо-

стта, на практика чрез контролирана вентилация се

реализират по-големи икономии на енергия в сравнение с

обекти, при които заетостта е регулярна поради опре-

деления брой обитатели, например работещи в офис

сгради или учащи в учебно заведение.

Особено ефективни са DCV системите за зони с уме-

рени до екстремни климатични условия, при които се

наблюдават резки температурни амплитуди, промени във

влажността и др. Работата на вентилационни системи

постоянно и с максимален капацитет в обекти с такова

географско разположение типично изисква по-висок раз-

ход на енергия за поддържането на балансиран микрокли-

мат и постоянно високо качество на вътрешния въздух

през всички сезони. Подобен е случаят и при хладилни площи

с високи максимални натоварвания и големи вариации в

режима на експлоатация като складове, супермаркети,

индустриални кухни и т. н.

По-подходящи за ретрофит посредством подход за

контролирана вентилация са сгради с конвенционални ОВК

системи в сравнение с обекти с алтернативни техноло-

гии като изпарително охлаждане, които използват 100%

подаване на външен въздух в нормален режим на работа

и при тях на практика не съществува потенциал за мо-

дулация и оптимизиране на енергийните разходи.

Не на последно място, висок потенциал за енергоспе-

стяване чрез реализиране на стратегия за регулирана

съобразно нуждите вентилация имат и обектите с дълъг

експлоатационен график в рамките на денонощието.

Повечето работни часове създават предпоставки и за

по-широки вариации в посещаемостта и потребности-

те от пресен въздух. В тази категория попадат почти

всички типове публични и търговски сгради и помещения,

включително (и особено) денонощните обекти.
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Ако дадена сграда е свързана с

обществена водоснабдителна мрежа,

водата в нея по всяка вероятност

отговаря на националните стандар-

ти за качество на води за питейно-

битови нужди, което означава, че

нуждата от допълнително пречи-

стване на водата, която се употре-

бява, е елиминирана.  Случаят обаче е

различен за хората, обитаващи сгра-

ди, които се водоснабдяват от час-

тни водоизточници, тъй като сами-

те те са отговорни за контрола и

следенето на качеството на водата,

която употребяват. Съществуват

пречиствателни устройства, които

могат да подобрят качеството на

водата, като намаляват съдържани-

ето на бактерии, химически и други

вредни замърсители в нея, или спомог-

нат за премахване на проблеми,

свързани с органолептичните каче-

ства на водата като миризмата и

твърдостта й.

Специалисти препоръчват преди

да се пристъпи към проучване и из-

бор на пречиствателни устройства,

собствениците или ползвателите да

проучат подробно качеството на

водата. Проблемите с мириса и

твърдостта понякога се откриват

чрез обикновено наблюдение. Но за

детекция на бактерии, потенциално

отровни вещества и други замърси-

тели трябва да бъде извършен ана-

лиз на проби от водата в специали-

зирана лаборатория. Ако след подобен

анализ бъде установено, че във вода-

та има замърсители или органолеп-

тичните й качества не отговарят на

Системи за пречистване на
питейни води в сгради
Системи за пречистване на
питейни води в сгради

Производителите на пречиствателни съоръжения за питейна

вода в сгради непрекъснато се стараят да отговарят на висо-

ките изисквания по отношение на качеството на водата във во-

доснабдителните мрежи, като предлагат на пазара разнообраз-

ни продукти. Изправени пред толкова богат избор, потребите-

лите се нуждаят от насоки за избор на подходяща система за

пречистване на питейна вода за всяко конкретно приложение.

стандарта, проблемът може да бъде

решен чрез подмяна на съществува-

щата система на водоснабдяване или

чрез домашно пречистване на вода-

та.

Преди самото закупуване на сис-

тема за пречистване на питейно-

битови води от частни водоизточни-

ци трябва да се анализират различ-

ните видове такива системи – какви

проблеми решават и от каква под-

дръжка се нуждаят. Ако съществува

повече от един проблем, пречиства-

телният процес се усложнява. Систе-

мите за пречистване на води обикно-

вено включват една или няколко от

следните пет основни технологии:

методи на дезинфекция (хлориране,

облъчване с ултравиолетови лъчи и т.

н.); филтриране, в т. ч. с филтри с

активен въглен; обратна осмоза; де-

стилация; йонообмен (с използване на

омекотители).

Дезинфекция
При дезинфекцията се убиват по-

вечето вредни бактерии, вируси и

паразити, които се срещат във во-

дата и могат да предизвикат остри

заболявания. Методите за дезинфек-

ция са хлориране, пастьоризация, ул-

травиолетово облъчване и сварява-

не.

Най-често използваният, най-стар

и относително евтин метод за дезин-

фекция на водата е хлорирането. При

него химическа дозаторна помпа по-

стоянно подава хлор и други химика-

ли към потока вода за питейно-бито-

ви нужди. Хлорът е окислител, който

убива повечето бактерии и някои ви-

руси. При добавяне в подходяща кон-

центрация и при осигурено достатъ-

чно време за въздействие хлорът е

отличен дезинфектант.

В някои приложения е необходимо

да се вземат допълнителни мерки, за

да бъде водата бистра, прозрачна и

без механични замърсители. Хлорът

реагира с някои метали и органични

вещества във водата. Основният по-

тенциален проблем при хлорирането

е възможното образуване на вредни

органични химикали (трихалометани),

след като хлорът реагира с органич-

ните молекули, съдържащи се във

водоснабдителната система. Прила-

гането на филтър с активен въглен

след хлорирането премахва излишния

хлор и ограничава концентрацията на

хлорните съединения, образувани в

процеса на пречистване. Освен това

при хлорирането се окисляват и пре-

махват някои вещества, предизвик-

ващи промяна в цвета и мириса на

водата - в т. ч. желязо и сероводо-

род. Дозаторната помпа за химичес-

кия реагент се нуждае от постоянна

поддръжка. Резервоарът за химикала

трябва да се поддържа пълен, а пом-

пата да се проверява редовно за из-

носени части.

При пастьоризацията водата се

нагрява, за да бъдат убити бактери-

ите, вирусите и паразитите,

съдържащи се в нея. Ограничената

ефективност на топлообмена обаче

може да направи пастьоризацията

твърде скъп метод на пречистване.

При този процес във водата няма

остатъчни продукти, които да се

налага да бъдат дезинфектирани след

това.

Бактерицидните живачни лампи с

ниско налягане създават ултравиоле-

това светлина, която има съответ-

ните бактерицидни свойства. Из-

лъчваната ултравиолетова светли-

на убива или деактивира патогенни-

те микроорганизми. Бактериите се
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убиват от сравнително малки количества ултравиолето-

ва светлина, но вирусите са по-резистентни. Кистите

и паразитите остават незасегнати от нея.

Коефициентът на полезно действие на бактерицидни-

те лампи намалява с течение на времето, поради което

те следва ежегодно да се сменят. Цветът, мътността

на водата и органичните замърсители в нея също се

повлияват от ултравиолетовото излъчване, при което

параметрите й се довеждат до безопасни нива. Освен

това ултравиолетовото излъчване не оставя никакви

остатъчни замърсители, които имат нужда от допълни-

телна дезинфекция след процеса на пречистване.

Преваряването на водата в продължение на три мину-

ти убива бактериите, в т. ч. болестотворните микроор-

ганизми и паразитите Giardia. При този метод обаче е

налице концентрация на неорганични замърсители, като

нитрати и сулфати. В допълнение, сварената вода е по-

безвкусна, защото от нея е отнет въглеродният диок-

сид.

Филтриране
Системите за филтриране са относително прост и

ефективен начин за отстраняване на разнообразни замър-

сители от питейната вода. Те биват: механични филт-

ри, филтри с активен въглен, окислителни филтри и не-

утрализиращи филтри. Системите за филтриране са

предназначени само за пречистване на вода за питейно-

битови нужди в сгради. Това означава, че водата в сград-

ната водоснабдителната система следва да е чиста, без

замърсители и подходяща за пиене.

Механичните филтри отстраняват минералните и

суспендираните вещества от водата, включително пясък,

шисти, глина и органични материи. Те не отстраняват

разтворените и много фините частици, поради което

често се използват съвместно с друго оборудване за

пречистване на питейни води. Филтрите обикновено са

от плат, влакна, керамика или друг филтриращ матери-

ал. Механичните филтри могат да представляват малки

касети или патрони, монтирани на водопровода или на

смесителната батерия, но могат да са и големи устрой-

ства, подобни на резервоари, които пречистват цялата

вода за домакинството. Филтрите имат нужда от пери-

одична поддръжка.

Филтрите с активен въглен абсорбират замърсите-

лите във водата, която преминава през касетата, пълна

с такъв въглен. Обикновено те се използват за отстра-

няване на неприятния мирис и вкус на водата, както и на

съдържащите се в нея органични замърсители и остатъ-

чен хлор.

Много замърсители, като метали, микроорганизми и

нитрати, не се влияят от филтрите.

Въглеродните филтри премахват и някои потенциал-

но вредни замърсители, като газа радон, разтворени орга-

нични химикали и трихалометани. Ако във водата в сград-

ната инсталация се срещат ниски концентрации на та-

кива замърсители, може да се използва пречиствателно

съоръжение за цялата вода за домакинството. Но тези

филтри не са проектирани, за да отстраняват постоян-

но високи концентрации на такива замърсители. Когато

замърсяването не може да бъде елиминирано, най-безо-

пасното решение е да се потърси алтернативен източ-

ник за водоснабдяване.

С течение на времето въглеродният филтър посте-

пенно губи ефективността си, тъй като се пренасища

със замърсители, поради което следва редовно да се сменя.

Използването на филтър по-дълго от неговия регламен-

тиран период на експлоатация може да стане причина за

проникване на замърсители в питейната вода. Преди да

бъде закупено пречиствателно съоръжение с въглероден

филтър, е необходимо потребителите да се информират

от доставчика дали същият може да се сменя, колко че-

сто трябва да се извършва това, къде могат да се заку-

пят филтри за смяна и колко струват те.

Филтрите с активен въглен допускат растеж на оп-

ределени бактерии. Ако филтърът не е употребяван пет

или повече дни, през него е препоръчително да бъде пус-

ната хлорирана вода за поне 30 секунди, преди да бъде

използван.

Окислителните филтри премахват желязото, манга-

на и сероводорода (мириса на развалени яйца) от водата.

Мангановият филтър със зеолитно покритие кара разтво-

рените желязо и манган да образуват частици, които

филтърът улавя. Тези филтри са подходящи за отстра-

няване на желязо, когато не е нужен омекотител на во-

дата. Един филтър обикновено обработва цялата вода,

консумирана от домакинството. Окислителният филтър

следва да се промива периодично с химически разтвор за

отстраняване на натрупалите се желязо и манган.

С неутрализиращите филтри се пречистват киселин-
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ни води. Филтърът пречиства цяла-

та вода, подавана на домакинството,

като я пропуска през ламели от ва-

ровик или друго вещество за неутра-

лизация. При водоснабдяване с кисе-

линни води в питейната вода в сград-

ната инсталация могат да проникнат

олово, мед и други токсични метали,

извлечени от тръбите.

Съществуват два потенциални

проблема с този тип филтри. Първо,

те могат да повишат твърдостта

на водата. Второ, киселинната вода

може да изостри проблема със

съдържанието на желязо в питейни

води, които и без това съдържат

такова. Филтърът обаче изисква

относително малко поддръжка – само

периодична смяна на ламелите от

варовик.

Обратна осмоза
При обратната осмоза замърсена-

та вода се пропуска под налягане през

полупропусклива мембрана, при което

се премахват много от замърсители-

те в нея (около 90% от минералните

и биологичните замърсители). Каче-

ството на мембраната и налягането

на водата са определящи за ефектив-

ността, с която се отстраняват

замърсителите от водата.

Обратната осмоза премахва зна-

чителни количества от повечето

неорганични химически съединения

(като соли, метали и минерали), по-

вечето микроорганизми и много орга-

нични химикали. Но при нея не се пре-

махват ефективно или напълно някои

органични замърсители, като нитра-

тите; техните концентрации обаче

намаляват.

Съвместно с устройството за

обратна осмоза най-често се изпол-

зват механични филтри и такива с

активен въглен. Първо механичният

филтър отстранява мътността,

утайките и други замърсители, кои-

то могат да задръстят мембраната

на филтъра с обратна осмоза, който

се монтира след това. След него има

филтър с активен въглен, който от-

странява някои органични замърсите-

ли, преминали през филтъра с обрат-

на осмоза. Нитратите обаче преми-

нават през филтрите с активен

въглен.

Пречиствателните устройства с

обратна осмоза потребяват големи

количества вода. Обикновено 75% или

повече от водата, подадена за пре-

чистване в едно устройство с обрат-

на осмоза, се изхвърля със замърси-

телите. Тези системи не са подходя-

щи за домакинства и сгради, които

се захранват с вода от водоизточни-

ци с ограничен дебит. Освен това те

са скъпи и изискват редовна под-

дръжка. Обикновено те захранват

само водопровода с вода за пиене и

готвене и се монтират под кухненс-

ката мивка. Необходимо е редовно да

се провеждат тестове на водата, за

да е сигурно, че мембраната е цяла и

работи.

Дестилация
При дестилацията водата се заг-

рява, докато се изпари. Минералите,

бактериите и други съдържащи се във

водата вещества остават в изпари-

теля. След това парата се кондензи-

ра като относително чиста вода.

Дестилаторите премахват бактери-

ално замърсяване, минерали, следи от

метали, много органични химически

вещества и нитрати. Но при някои

дестилатори веществата с темпе-

ратура на завиране, по-ниска от тази

на водата (като пестицидите и лет-

ливите разтворители), се изпаряват

заедно с водата и впоследствие се

кондензират заедно с нея. Дестила-

торът с изпускателен клапан реша-

ва този проблем.

Недостатък на дестилаторите е,

че премахват от водата и полезни

минерали и й придават блудкав вкус.

Процесът на дестилация е и много

бавен (дневният му капацитет е от

10 до 22 литра). Около 22 литра чеш-

мяна вода са необходими за получава-

не на 4,54 литра дестилирана вода. В

допълнение, дестилаторите са отно-

сително скъпи. Те изискват регуляр-

но почистване, като поддържането

на чистотата им често пъти е труд-

но. Изискванията за поддръжка и го-

лямата консумация не електричество

са сред основните фактори при взе-

мане на решение за закупуване на

дестилатор.

Йонообмен (омекотители за вода)
Често срещан проблем при водо-

снабдителните системи е твърдос-

тта на водата, предизвикана от го-

леми концентрации на калций и маг-

незий. Йонообменните системи оме-

котяват водата, като извличат ми-

нералите, предизвикващи повишава-

не на твърдостта й. Тези минерали

влияят на почистващото въздей-

ствие на сапуна и детергентите,

като предизвикват постепенно на-

трупване на т. нар. „котлен камък“

по стените на тръбите за топла

вода, водонагревателите и в армату-

рите по водопроводната мрежа в

сградата. Освен това омекотител-

ните системи ефективно отстраня-

ват известни количества желязо,

манган и други.

Твърдата вода се препомпва през

резервоар, съдържащ йонообменна

смола. Натрият в йонообменната

смола неутрализира минералите, пре-

дизвикващи твърдостта на водата.

В омекотената вода натрият оста-

ва в разтворимо състояние.

За да функционира правилно, резер-

воарът с йонообменна смола трябва

периодично да се промива (или преза-

режда) с разтвор от натриев хлорид

(готварска сол). Някои омекотители

автоматично презареждат резервоа-

ра или по график, или когато електро-

нен сензор сигнализира, че йонообмен-

ната смола трябва да се презареди.

При автоматично презареждане се

изисква поддържане на контейнера за

съхранение на натриев хлорид пълен.

Други типове омекотителни системи

се презареждат ръчно и обикновено се

обслужват от специализирани в тази

област компании.
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С увеличаването на населението на планетата и раз-

растването на световните мегаполиси като резултат

от масовата урбанизация концепцията за устойчиво

развитие на градовете добива нови измерения. На пре-

ден план излиза въпросът за ограничените ресурси и

възможностите за тяхното оптимално оползотворява-

не, както и за намаляване на вредното въздействие от

човешката дейност върху околната среда.

Основно икономическо и екологично предизвикателство

в съвременните градове, които са силно зависими от

електрическата енергия (потреблението им съставлява

70% от общата световна консумация), е нейното адек-

ватно управление. Един от най-големите консуматори на

електричество в градска среда е осветлението. Ето защо

са необходими ефективни осветителни концепции, бази-

рани на принципите на стратегията за интелигентни

градове (smart cities). В основата й е заложена идеята, че

чрез модерни компютърни, информационни и комуникаци-

онни технологии градската инфраструктура и свързани-

те с нея ресурси могат да бъдат управлявани икономич-

но и рационално.

С нарастващата свързаност на технологиите във

всички сфери на ежедневието ни интелигентното свърза-

но осветление вече не е лукс, а необходимост в съвре-

менния град, за да гарантира, че енергията се управлява

устойчиво и се търсят оптимални решения в икономически

и екологичен аспект.

Публичното осветление като управляем актив
Изкуственото осветление е неизменна част от град-

ската среда. То се отличава със широк спектър от фун-

кции – от осигуряване безопасността на жителите през

тъмните часове на денонощието, през социализиращ

елемент от средата, до основен белег за идентичност-

та на дадено населено място. В съвременните градове

делът на осветлението в общия микс на енергийната

консумация достига над 20%.

Актуално проучване на водеща световна компания в

областта на градското осветление сочи, че близо една

трета от уличните осветители в световен мащаб са

монтирани през 60-те години на миналия век и все още

не са подменени. Аналитиците изчисляват, че инициира-

нето на мащабен проект по подмяна на тези амортизи-

рани лампи с интелигентни и енергоспестяващи освети-

телни системи би спомогнал за реализиране на икономии

в размер на 10 млрд. евро годишно. Ако всички те бъдат

заменени с LED осветители, общите спестявания биха

могли да достигнат 130 млрд. евро, показва още изслед-

ването. Това е равносилно на премахването на близо 640

средни по мащаб електроцентрали.

Независими един от друг пилотни проекти по ретро-

фит на остарялото публично осветление със светодиод-

ни осветители в 12 големи града по света доказват, че

съвременните осветителни технологии, комбинирани с

интелигентен контрол, могат да доведат до 80% по-малко

потребление на електроенергия за осветление. Програ-

мата постига и значителни социални и екологични ползи,

като жителите масово споделят, че така се чувстват

по-сигурни и е налице многократно подобрена видимост.

Свързано градско осветление
Само подмяната на амортизираните осветители с LED

лампи не би била достатъчна да покрие високите цели по

отношение на енергийната ефективност в съвременни-

те градове. Необходими са адаптивни осветителни ре-

шения, които могат да се свързват и комуникират по-

между си в мащабна градска осветителна платформа,

Осветителни концепции за
интелигентни градове
Осветителни концепции за
интелигентни градове
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която да позволява централизирано

управление и оптимално оползотво-

ряване на енергията. Ето защо

свързаното в мрежа градско освет-

ление е основна крачка към постига-

не на концепцията за интелигентен

град. Необходима e цялостна транс-

формация от аналогови към цифрови

системи и от флуоресцентно към LED

осветление, свързано с останалите

елементи от градската инфраструк-

тура в интелигентна мрежа (smart

grid).

Допълнителни икономии на енергия

биха могли да бъдат постигнати и

чрез интегриране на контрола върху

свързаното осветление в интернет-

базирана платформа. Така ще бъде

опосредствана комуникацията меж-

ду осветителните и останалите

свързани системи в градската сре-

да, например трафик контрол, метео-

рологични системи, технологии за

управление на атмосферното замър-

сяване, ТОЛ системи, видеонаблюде-

ние и др. Средства за постигането

на високите цели по отношение на

енергийната ефективност са осигу-

ряването на повсеместна безжична

свързаност на интелигентните уст-

ройства чрез сензори и реализиране-

то на стратегия за т. нар. „енерги-

ен интернет“ (мрежа, която свързва

всички енергийни консуматори в град-

ската среда с цел ефективно управ-

ление на консумацията им).

Изграждане на интелигентна
осветителна градска
инфраструктура
Реализирането на тази цел е

свързано с извличането на най-добро-

то от различните концепции за

свързаност в градска среда – Energy

Internet, Smart Grid, Internet of Things и

др. Осъществяването на комуникация

между отделните елементи на град-

ската инфраструктура чрез различ-

ни стандарти като IP, Wi-Fi, Bluetooth,

ZigBee и др., позволява използването

на оптималния потенциал на LED

осветлението. Така енергийната

мрежа се превръща в двупосочна ко-

муникационна среда, която позволява

на потребителите и доставчиците

на енергия и услуги да управляват

консумацията, да произвеждат и

съхраняват електроенергията по най-

рационалния начин. Този преход е

свързан с генерирането и потребно-

стта от обработка на големи коли-

чества данни, които позволяват ця-

лостен и ефективен контрол върху

елементите на градската инфра-

структура. Чрез инсталирането на

сензори, видеокамери, измервателни

и други интелигентни устройства с

възможности за отдалечен монито-

ринг и управление дори конвенционал-

ните градски системи могат да се

превърнат в интелигентни.

Градската инфраструктура посте-

пенно се трансформира в мултиплат-

форма, обединяваща всички свързани
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услуги – осветление, паркинг и тра-

фик контрол, видеонаблюдение, сис-

теми за сигурност и др.

Предимства на свързаната
 осветителна инфраструктура
В концепцията за интелигентни

градове осветлението отдавна не

означава само осветяване на дадено

пространство. Комплексните без-

жични платформи, от които освети-

телните системи са част, включват

функции за разпознаване и анализира-

не на аудио и видео сигнали, димира-

не на осветлението, когато няма

минувачи, сензори за присъствие и

жестов контрол и много други.

Възможностите за централизира-

на двупосочна комуникация между

контролната платформа и всяко ин-

дивидуално осветително тяло спома-

гат за реализирането на 70 до 80%

икономии на енергия за улично освет-

ление в сравнение с конвенционални-

те системи. До голяма степен това

се дължи на функциите за димиране и

настройка на интензитета на осве-

тяване в зависимост от потребнос-

тите. Чрез сензори и софтуерни ин-

струменти за анализ на данни в ре-

ално време е възможно извършване-

то на прогнозна поддръжка на осве-

тителните тела и удължаване на

жизнения им цикъл с до 50%. Допълни-

телни икономии при безжичните си-

стеми се реализират от елиминира-

нето на нуждата от свързване и

окабеляване на отделните осветите-

ли, сензори, видеокамери и аудиоуст-

ройства.

Сред ползите от възможностите

за прецизно управление на енергийно-

то потребление е и намаляването на

т. нар. светлинно замърсяване. В

интелигентната градска инфра-

структура могат да бъдат внедрени

и сензори за атмосферно и шумово

замърсяване, вибрации, температура,

влажност и др., както и за подобрена

реакция при бедствия и аварии.

Допълнително предимство е по-

вишаването на сигурността за жи-

телите. Възможно е интегрирането

на системи за масово известяване

или бутони за връзка с органите на

реда, спешна и пътна помощ и други

публични услуги. Чрез сензорните

технологии се увеличават опциите

за двупосочно взаимодействие меж-

ду пешеходците и градската среда,

което спомага за по-добра сигнали-

зация в случай на опасност за хора-

та.

Всички тези нови и интелигентни

функции са възможни благодарение на

малки електронни модули, които мо-

гат да бъдат вградени или интегри-

рани в почти всеки елемент на град-

ската инфраструктура. Те могат да

разполагат с опции за контрол, мик-

ропроцесорно управление, връзка с

централизирана платформа, изпраща-

не и обработване на данни, аудио

усилватели, релета, различни сензо-

ри и др.

Интелигентна ефективност
в съвременните градове
Градовете, които инвестират в

дългосрочна и устойчива ефектив-

ност на инфраструктурата, се стре-

мят към изграждането на интелиген-

тни системи с централизирано управ-

ление. Тук енергийното потребление

и неговото управление не се разглеж-

дат само като сметка за ток, но и

като инструменти за намаляване на

въглеродния отпечатък на града,

подобряване на условията на градс-

ката среда и повишаване на комфор-

та и сигурността на жителите.

На практика тази концепция се

реализира чрез подходяща комбинация

от електронни устройства, мрежови

технологии и платформи за събиране,

архивиране, обработка и анализ на

данни. В най-новите проекти за устой-

чива и интелигентна градска ефектив-

ност по света е заложена и идеята за

интегриране на управлението на град-

ската инфраструктура в облачна

платформа с цел постигане на опти-
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мална ресурсна и енергийна ефектив-

ност. Благодарение на устройствата

за събиране на данни от различен ха-

рактер от свързаните системи в

градската платформа градските вла-

сти могат да правят актуални и де-

тайлни справки за състоянието на

активите, тяхната енергийна консу-

мация и възможностите за повишава-

не на ефективността.

Три са основните фактори за опос-

редстването на тази интелигентна

ефективност – мрежовата свърза-

ност, централизираното управление

и двупосочната комуникация между

инфраструктурните елементи, кон-

тролните системи и операторите.

Възможностите за осъществяване на

свързаност са изключително разнооб-

разни (безжична интернет връзка,

радиокомуникация, GPRS, 3G, IP, power-

line комуникация и други).

Нови бизнес модели и
възможности по отношение
на услугите
Интегрирането на осветителни-

те системи в интелигентната град-

ска инфраструктура създава предпо-

ставки за възникването на пазара на

нови услуги и бизнес модели, появата

на нови доставчици и допълнителна

пазарна сегментация в сферата на

енергията, компютърните, контрол-

ните и комуникационните техноло-

гии.

Що се отнася до осветлението, на

пазара предстои да се налагат все по-

интелигентни системи, способни да

се адаптират към различни условия

на средата, например атмосферни

влияния, димиране при ясна луна или

увеличаване на осветеността в об-

лачни нощи. Все повече ще се увели-

чава чувствителността на освети-

телите към присъствието на хора и

превозни средства в обхвата им на

осветяване. Нови и по-гъвкави

възможности по отношение на освет-

лението се очаква да се развият и във

връзка с неговите търговски, реклам-

ни и презентационни функции в град-

ска среда.

Интересен потенциал пред разра-

ботчиците на осветителни системи

се разкрива и по посока интеграция-

та на функционалното и декоратив-

ното осветление в системите за

сигурност, което да позволи в случай

на извънредна ситуация осветители-

те да се самоадаптират към потреб-

ностите от осветяване на дадена

локация, човек или превозно средство.

Интелигентните осветителни и

интегрирани инфраструктурни град-

ски платформи могат да бъдат из-

ползвани като база за разработка-

та и на нови софтуерни приложения,

свързани с мониторинг и контрол на

различни елементи от градската

среда като осветители, сензори,

камери и други интелигентни акти-

ви.
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В широкото портфолио от устрой-

ства и оборудване, подходящи за ин-

тегриране в сградна IoT мрежа, попа-

дат ОВК системи, осветление, асан-

сьори, системи за сигурност, аудио-

визуални устройства, комуникацион-

ни платформи, дигитални информаци-

онни и указателни системи, услуги за

пренос на глас и данни, паркинг инф-

раструктура, системи за контрол на

достъпа, измервателни уреди за ко-

мунални услуги, вендинг автомати,

системи за енергиен и воден ме-

ниджмънт, пожароизвестителни и

оповестителни технологии, напои-

телни системи и много други.

Ползи от изграждане на BIoТ
мрежа
Платформи за сградна автомати-

зация от години се внедряват в пуб-

лични, търговски и жилищни обекти

по целия свят. Технологиите в обла-

стта се развиват динамично, но го-

ляма част от тях (или поне базови-

те им версии) са отдавна доказани и

познати на потребителите. Логично

възниква въпросът какви нови

възможности и бизнес модели възник-

ват с интегрирането на Internet of

Things решения в сградните приложе-

ния и извеждането им в самостоятел-

на нова концепция за свързани инте-

лигентни и устойчиви сгради. Идея-

та за BIoT е базирана на проектира-

нето и реализирането на интегрира-

на, свързана, устойчива, енергийно и

оперативно ефективна, IP-центрич-

на интелигентна платформа с отво-

рен код и архитектура, която да опос-

редства превръщането на съвремен-

ните домове, търговски и публични

обекти в интерактивни смарт лока-

ции, с които човек може да комуники-

ра и взаимодейства. Причината по-

стоянно да се разработват и усъвъ-

ршенстват разнообразни технологии

за превръщане на пасивния сграден

фонд в активни интелигентни сгра-

ди от бъдещето е проста. Това би

позволило разходно ефективно управ-

ление, значително енергоспестяване,

оптимално оползотворяване на ресур-

сите, максимален комфорт за обита-

телите и повече приходи за собстве-

ниците и операторите на комерсиал-

ни обекти.

Този нов подход към недвижимите

имоти, базиран на IT инфраструкту-

ра, свързваща всички традиционно

самостоятелни устройства от ежед-

невието ни и осъществяваща мони-

торинг, анализ и контрол на процеси-

те, има потенциал да доведе до мно-

го по-рентабилно управление на акти-

вите и по-висок стандарт на живот.

Разлики между BIoT и
традиционните системи за
сградна автоматизация
Големите производители и достав-

чици на продукти, технологии и услу-

ги за жилищни, комерсиални и индус-

триални обекти предлагат уеб-под-

дръжка, смарт системи, сензори и

възможности за интеграция в различ-

ни платформи като част от решени-

ята си с етикети „сградна автома-

тизация“, „интелигентни сгради“ или

„smart home“ вече близо четвърт век.

В наши дни на този пазар се налага и

нова номенклатура от Building Internet

of Things (BIoT) продукти. Това създа-

ва известни притеснения у собстве-

ниците на сгради и операторите на

съоръжения, които през всичките

тези години са инвестирали в цяло

поколение свързани помежду си реше-

ния за интелигентна сградна авто-

матизация. Опасенията им са свърза-

ни с възможна глобална трансформа-

ция на стандартите и технологиите

и евентуални бъдещи разходи за за-

купуване и внедряване на ново оборуд-

ване. Общите ограничения, които

обединяват почти всички досегашни

платформи на пазара, са затворени-

ят код, необходимостта да се изграж-

дат мрежи от различни устройства

с компоненти и продукти от един-

единствен производител, за да се

осигури оперативна съвместимост,

както и известните затруднения при

мащабиране.

Съвременните концепции за инте-

лигентни сгради еволюират до

напълно автоматизирани системи,

които са в състояние ефективно да

управляват всички дейности и проце-

си дори без човешка намеса. Широки-

ят набор от системи и технологии,

необходими за реализацията на подоб-

на стратегия, налага необходимост-

та от решения с отворен код, напълно

оперативно съвместими помежду си.

Така производителите постепенно

възприемат единни и отворени кому-

никационни стандарти и ориентират

продуктите и приложенията си към

Internet of Things. В основата на тази

Сградни концепции за
Internet of Things
Сградни концепции за
Internet of Things
С увеличаването на приложенията на Internet of Things в областта

на сградната автоматизация и масовата интеграция на IoT реше-

ния в публичния, търговския и жилищния сектор все по-често се

говори за една нова или по-скоро разширена концепция - Building

Internet of Things (BIoT). В основата й е заложена идеята за свързва-

не в мрежа на всички компоненти на сградите, които могат да

осъществят връзка с интернет, с цел повишаване на ефективно-

стта на сградните системи и инсталации, намаляване на енергий-

ната им консумация и подобряване на комфорта за обитателите.
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мащабна концепция, която навлиза

все по-масово и в сградната автома-

тизация, е единна IP платформа, ко-

ято да свърже всички налични сензо-

ри и устройства в мрежа. Така те мо-

гат да комуникират и обменят инфор-

мация помежду си посредством ана-

литичен софтуер и да оптимизират

управлението на свързаните систе-

ми. Що се отнася до сградния сектор,

BIoT на практика предполага мащаб-

на конвергенция на технологиите за

сградна автоматизация в една обща

глобална платформа.

Преход от BAS към BIoT
Една от най-актуалните техноло-

гични тенденции в сградния сектор

е именно преходът от системи за

сградна автоматизация (Building

Automation Systems, BAS) към сградни

IoT платформи, в които устройства-

та и услугите са свързани помежду

си в единна IP платформа с отворен

комуникационен протокол. До края на

десетилетието специалистите очак-

ват цялостно налагане на BIoT кон-

цепцията сред проектантите на

сгради и сградни технологии, както

и все по-голям пазарен дял на продук-

тите в това направление сред реше-

нията за сградна автоматизация.

В доклада си „Internet of Things и

интелигентните сгради до 2020 г.“

специализираната маркетингова

агенция за проучвания в областта

Memoori прогнозира, че пазарът на

BIoT продукти ще нарасне от 22,93

млрд. щатски долара през 2014 г. до

над 85 млрд. през 2020 г. Най-серио-

зен ръст се очаква в продуктовите

направления физическа сигурност,

контрол на осветлението, пожароиз-

вестяване и безопасност. Маркето-

лозите предвиждат още в следващи-

те 5 години повече от 50 млрд. нови

устройства да бъдат свързани в

облак-базирана IoT мрежа.

Възможностите по отношение на

свързаността между отделните ус-

тройства и технологии са ядрото на

Internet of Things и именно те могат

да опосредстват създаването на

оптималната хармонична сградна

екосистема. Интеграцията на всич-

ки възможни технологии в единна

платформа означава мащабна конвер-

генция на технологиите и налага

преход от концепцията за свързан

умен дом към по-широкото понятие за

свързани интелигентни сгради. На

практика, BAS системи с възможно-

сти за свързване с интернет се пред-

лагат на пазара на решения за сград-

на автоматизация от повече от де-

сетилетие. Различното днес е фо-

кусът върху възможностите за ин-

тегриране на всички устройства в

една сграда в обща платформа, управ-

лявана от централно устройство с

IP протокол. Това позволява споделя-

не на всички данни, получени от от-

делните устройства и системи, с ос-

таналите елементи от мрежата по-

средством IP връзка и осигуряване на

единен и цялостен поток от инфор-

мация в сградата.

Глобална оперативна
съвместимост
Установяването на партньорства

между производителите на сградни

системи за автоматизация и достав-

чиците на IoT решения създава усло-

вия за формирането на научно-изсле-

дователски консорциуми, които допъ-

лнително ускоряват развитието на

технологиите в областта. Новите

BIoT продукти са базирани на после-

дните иновации в сферата на сград-

ната автоматизация, включително

устройства с възможности за

Internet-of-Things свързаност и специ-

ализирани софтуерни платформи.

Сътрудничеството между компании-

те, разработващи IoT и профилирани

BIoT продукти, е ключово за създава-

нето на усъвършенствани решения за

интелигентни сгради с интегрирани

облачно базирани аналитични възмож-

ности и основани на пълния потенци-

ал на Internet of Things.

Днес информацията може да бъде

разпространявана от една сградна

система към друга напълно безпроб-

лемно благодарение на комуникацион-

ните решения с отворен протокол.

Разбира се, все още съществуват

редица ограничения при BIoT архитек-

турите по отношение на разходите

за закупуване и внедряване, разширя-

ването, сигурността и др. С усъвър-

шенстването на технологиите в

областта обаче експертите очакват

BIoT системите да стават все по-

достъпни и мащабируеми посред-

ством интеграция на допълнителни

сензори, контролери и устройства в

мрежата.

Тази глобална IT конвергенция,

обхващаща пазарните сегменти на

жилищната и сградна автоматизация

и BAS услугите, всъщност води нача-

лото си от масовото внедряване на

IP технологията в комуникациите.

Тази технология става особено ат-

рактивна за собствениците на сгра-

ди и фасилити мениджърите, както и

за производителите на архитектури

за сградна автоматизация. Така по-

степенно и логично пазарът еволюи-

ра до днешната концепция за специ-

ализирани Building Internet of Things

платформи, способни да свържат в

мрежа всички налични електронни

устройства и електрически уреди и

системи в една сграда. Тези платфор-

ми разполагат с широка интелиген-

тна функционалност и позволяват

събиране, съхранение и обработка на

информация за сградната екосисте-

ма в облачна среда, анализ на големи

обеми данни и фина адекватна и сво-

евременна настройка на решенията

за жилищна и сградна автоматизация

дори без човешка намеса.

Предимства на BIoT решенията
Технологичните разработки в об-

ластта на BIoT са насочени както към

повишаване комфорта на обитатели-

те и ползвателите на сградите, така

и към оптимизиране и улесняване на

управлението на сградните системи

за автоматизация за собствениците

и операторите. Сред най-големите

пера в сградния бюджет обикновено

е енергийната консумация и именно

в тази посока са основните предим-

ства, които BIoT решенията предла-

гат. Те позволяват адекватен и ефек-

тивен мениджмънт на енергопотреб-

лението, дори отдалечено чрез мобил-

ни и уеб- или браузър-базирани прило-

жения за смартфони, таблети и пре-

носими компютри. Други ползи от

възможностите за дистанционен

мониторинг и управление на BIoT

технологиите за сградна автомати-

зация са повишената физическа сигур-

ност на обекта посредством отда-

лечено наблюдение на инсталирани-

те видеокамери и системи за сигур-

ност, задействане на аларми, извес-

тяване на охранителни фирми и др.

Ако трябва да обобщим всички

възможни предимства, които Building

Internet of Things осигурява, те се

свеждат до цялостен и ефективен

сграден мениджмънт, който позволя-
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ва централизиран контрол на всяко

отделно помещение или обект в сгра-

дата. Това значително улеснява жи-

вота на ползвателите и елиминира

нуждата от обикаляне на всички сво-

бодни стаи в огромен хотел например,

за да се провери има ли неизгасено ос-

ветление или неизключен ОВК уред.

Възможности за облачна
свързаност
Сред ползите, които BIoT техно-

логиите осигуряват, е и подобрена-

та ефективност на корпоративните,

офис и търговски обекти. Тя е свърза-

на с оптимално управление на енер-

гийното потребление на най-големи-

те консуматори – ОВК системите,

осветлението, компютърните и

сървърни помещения, посредством ин-

телигентни контролери, термоста-

ти, сензори за присъствие, движение,

дневна светлина и др. Автоматични-

ят мониторинг на параметрите на

сградния микроклимат, в допълнение

към комфорта, повишава и качество-

то на живот на ползвателите в съот-

ветствие със здравословните норми.

За разлика от отделните жилища,

търговските, офисни и индустриал-

ни обекти типично са свързани с

наличието на много повече обитате-

ли, по-висока енергийна консумация,

по-комплексен денонощен график на

експлоатация и значително по-голям

обем от данни, постъпващи от сис-

темите за сградна автоматизация.

Всичко това налага и по-мащабни

платформи за опериране с цялата

тази информация, която при Building

Internet of Things може да бъде обра-

ботвана лесно, удобно, бързо в облач-

на среда без нужда от допълнителни

вложения в локална IT инфраструкту-

ра.

Облачните услуги позволяват зна-

чително намаление на глобалния

въглероден отпечатък на сградния

сектор поради намалените потреб-

ности от физическа архитектура,

която да бъде произвеждана, закупу-

вана, захранвана, охлаждана, експло-

атирана и депонирана/оползотворя-

вана като отпадък след края на жиз-

нения й цикъл. Сред ползите от об-

лачните платформи е и мащабната

еволюция в методите за събиране на

данни, която вече е в ход. В съвремен-

ните интелигентни сгради генерира-

нето и обработването на информа-

ционни обеми, свързани със сигурно-

стта, автоматизацията, енергийна-

та консумация и други широко изпол-

звани услуги, става все по-интуитив-

но, достъпно и лесно за потребителя

чрез облачните платформи. Те осигу-

ряват и почти безгранични възмож-

ности за мащабиране на сградния мо-

ниторинг чрез BIoT технологиите –

от отделно помещение, етаж и сгра-

да до цял жилищен комплекс, квартал

или дори град.

Съображения по отношение на
сигурността на данните
Основно притеснение сред потре-

бителите на IoТ и BIoT устройства е

сигурността на данните. При някои

такива продукти, включително до-

машни уреди и системи и преносима

електроника с възможности за инте-

лигентна свързаност, се наблюдават

потенциални рискове от компромети-

ране сигурността на информацията

при разпространението й в мрежа с

други устройства. В най-лошия възмо-

жен случай една такава платформа

може да се превърне от средство за

улесняване на ежедневните дейности

в риск или заплаха за здравето на

обитателите и безопасността на

активите в една сграда, ако всички

налични системи за сигурност и кон-

трол на достъпа са интегрирани в нея

и биват неутрализирани например от

хакерски пробив. Големите обеми

данни, събирани и обработвани във

виртуална среда, както и интегрира-

нето на контролните команди и фун-

кции в облачни системи, допълнител-

но увеличават мащабите на потен-

циалните последици от една целена-

сочена хакерска атака и правят

съвременните интелигентни сгради

и обитателите им уязвими.

За съжаление, в съвремието ни

подобни сценарии са напълно възмож-

ни. Ето защо разработчиците на IoТ

и BIoT решения е необходимо да поста-

вят по-сериозен фокус върху киберси-

гурността, за да убедят потребите-

лите, че продуктите им са достатъ-

чно сигурни и не носят рискове. Ня-

кои от най-интересните разработки

в областта са насочени към повиша-

ване на автономността и интелиген-

тността на сградните и жилищни

екосистеми с цел по-прецизно разпоз-

наване на потенциалните заплахи за

сигурността, разграничаването им

от обикновени дразнители и самосто-

ятелното иницииране на оповести-

телни и обезопасителни действия в

случай на реална заплаха.

Всъщност колкото по умна става

една сградна система, от толкова по-

комплексна и многопластова техноло-

гия за сигурност се нуждае. Особено

високи са очакванията към сигурнос-

тта при Building Internet of Things плат-

формите, които обхващат буквално

всички аспекти от ежедневната дей-

ност в сградите. Ето защо, преди

масовото внедряване на такива сис-

теми да стане факт, е необходимо

всички потенциални рискове по отно-

шение на сигурността на информаци-

ята да бъдат елиминирани, дори и да

се наложи лансирането им на пазара

да се забави с няколко години.
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