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Откриха най-големия тунел в Европа в центъра на София

изпълнен за изключително кратки срокове от около пет месеца, в срок,

въпреки наличието на агресивни, високи подпочвени води, много тежка

геология, като едновременно с това беше разкрит археологически пласт“,

разказаха от Евро Алианс Инженеринг.

Метростанция 8 е разположена на бул. Княгиня Мария Луиза и е

пресечна точка на Метродиаметър I и Метродиаметър II, и е едно от

най-сложните подземни съоръжения, изграждани в София. „Изпълни-

тели на обекта са две от дружествата на Евро Алианс Инженеринг“, ин-

формират от офиса на компанията. „В част Шлицови стени това е

Стройинжект - най-голямото българско дружество за геотехническо

строителство, разполагащо с най-модерното и разнообразно оборуд-

ване за шлицови стени, пилоти, шпунт и други видове укрепване, а в

частта Тунел - фирма Адвал, която е единственото българско друже-

ство, изграждащо тунели на територията на Европа (Германия, Испа-

ния, Гърция) повече от 20 години“, споделят от Евро Алианс Инженеринг.

На 20 юни т. г. в София премиерът на Р България Бойко Борисов

откри най-големия тунел в Европа. Той се намира на най-възловата

станция от софийското метро - Метростанция 8. „С дължина 108

метра и сечение 258 кв.м, височина 18 метра, широчина 22 метра, Мет-

ростанция 8 е тунелът с най-голямо сечение в Европа. Проектът беше

Фирма Тангра представи новия си каталог за 2011
На 28 април т. г. в зала 8 на НДК се състоя

представяне на новия Технически Каталог Тан-

гра 2011 и пълната гама енерговъзстановява-

щи блокове за икономия на енергия във венти-

лационните и климатични инсталации. В рам-

ките на програмата бяха представени новите

продукти на фирмата, като основно внимание

беше обърнато на качеството на въздуха и

неговото влияние върху човешкото здраве.

„Продуктите за икономия на енергия във

вентилационни, климатични и отоплителни

инсталации, които Тангра произвежда и пред-

лага на българския пазар включват: енерговъз-

становяващи блокове; котли на пелети –

биомаса; геотермални термопомпи на итали-

анската фирма TononForty“, разказват от

фирмата-организатор. „Аудиторията беше

запозната и със специално разработения соф-

туер за избор на енегровъзстановяващи бло-

кове“, допълват от Тангра.

Елфида предлага уреди за отчитане на радонова радиоактивност в жилища
Отскоро фирма Елфида предлага на българския пазар пасивен уред за еднократна употреба KODALPHA,

който установява реалното радоново въздействие за определен период от време. Обработката и

анализът на данни се извършват безплатно в някоя от оторизираните лаборатории на територията

на Европейския съюз.

Част от портфолиото на компанията е и активният уред RAMON-2.2, който отчита реалното

радоново въздействие за даден период от време, като измерените стойности за средната радонова

концентрация от момента на активирането на уреда, както и средната радонова концентрация за пос-

ледните седем дни се показват директно на дисплей.

От компанията подчертават, че въздействието на радиоактивния замърсител на въздуха Радон

е фактор, който се проявява най-вече в приземните и по-ниски етажи на жилищните сгради и е особено

интензивен по време на отоплителния сезон.

КлиВенТо домакин на технически курс–семинар 2011
ква в София. Пред специалисти от инсталатор-

ски фирми беше представена нова, по-функци-

онална версия котли, работещи на твърдо

гориво и пелети, производство на италианс-

кия партньор - компанията FER gruppo Ferolli.

„С участието на г-н Черетти, представи-

тел на Ferroli – Италия, участниците в семина-

ра се запознаха със серията котли на твърдо

гориво FL и серията пелетни горелки P7/ P12“,

разказва д-р инж. Лина Кунчева, управител на

фирма КлиВенТо. „И двете групи са ново про-

изводство, отговарящо на повишения интерес

към биомасата – алтернативен енергоизточ-

ник за отопление, щадящ природата, който се

наложи изключително успешно през последни-

те години на българския пазар“, допълва тя.

„В серията пелетни горелки Р7/ Р12 са

застъпени модели с мощност от 19 до 50 kW,

като очакваме горелката Р12 с новата мощ-

ност от 50 kW да се превърне в абсолютен

хит през новия отоплителен сезон“, уверена

е д-р инж. Кунчева.
На 18 май т. г. фирма КлиВенТо организира

традиционен курс-семинар в Парк Хотел Мос-
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Амара Лайтинг представи HV COB светодиоди за 220 V

температура 3000 К. PEARL VI се предоста-

вят с бърз конектор между светодиода и

драйвера, при което отпада необходимост-

та от запояване на кабели. Подмяната на

драйвера при нужда е изключително бърза и

улеснена. HV светодиодите са с много добър

фактор на мощността (PF) – над 90%. Раз-

ликата между тях и останалите светодио-

ди е, че при DC светодиодите има ниско

напрежение и голям ток, а при HV светоди-

одите е обратното - високо напрежение и

малък ток. Това е предпоставка както за

високи стойности на фактора на мощност-

та, така и за значително облекчение при

окабеляване на инсталациите, тъй като те

се нуждаят от по-малки по сечение кабели“,

изтъкват предимствата на продуктите от

Амара Лайтинг.

В началото на юни т. г. Амара Лайтинг

представи новите мощни 220 V COB свето-

диоди на тайванската компания Lustrous

Technology - PEARL VI и DREAM V3. „Те работят

директно на 220 V, като единственото, от

което се нуждаят, е миниатюрен токов драй-

вер“, коментират от Амара Лайтинг. „Пре-

димството им е, че с помощта на миниатю-

рен драйвер те лесно могат да бъдат вграде-

ни във всякакви осветителни тела, поради

малкия размер на драйвера, който ги захран-

ва. HV светодиодите дават възможност да

се използва само един светодиод (без да се

навързват в група), като по този начин бро-

ят на осветителите, където могат да се

вграждат тези светодиоди, нараства значи-

телно“, допълват те.

„Новите топлобели светодиоди PEARL VI

имат допълнителни червени чипове, които

правят светлината много по-мека и реали-

стична, а в същото време се увеличава и CRI

индексът на светодиода - 85 при цветна

Новата гама Sky Air на Daikin оптимизирана за всички сезони

тела Sky Air RZQG-L, оптимизирани за сезон-

на ефективност, повишават средната сезон-

на ефективност с повече от 20% спрямо се-

гашния сезонен инвертор Sky Air в ситуации

от реалния живот и повече от 50% в сравне-

ние с неинверторните системи, което доп-

ринася за целите 20-20-20 на Комисията на

ЕС“, допълват те.

От Daikin припомнят, че Директивата на

EC за продукти, ползващи енергия (Директи-

ва за Екодизайн), поставя минимални изиск-

вания за Екодизайн като подобрена енергийна

ефективност, която производителите тряб-

ва да интегрират в продуктите си. За клима-

тиците под 12 kW, минималните изисквания

ще са базирани на по-добро представяне на

производителността: сезонна ефективност.

Фази 1 и 2 от Директивата се очаква да вля-

зат в сила съответно до 2013 г. и 2015 г.

Daikin Europe N. V. е първият производител,

който e интегрирал най-стриктните принци-

пи за екодизайн в новата си гама Sky Air за леки

търговски приложения, съобщават от ком-

панията и припомнят, че Daikin е представи-

ла сезонния инвертор Sky Air през пролетта

на 2010 г.

„Това напредничаво развитие на гамата

Sky Air продължава и през новата серия RZQG-

L, с отлични резултати за сезонна ефектив-

ност“, разказват от Daikin. „Оптимизирани-

ят инверторен контрол по цялата крива на

разпределение на температурата осигурява

оптимална ефективност при частично нато-

варване, което дава висока ефективност в

реални условия. Новият компресор, топлооб-

менник и подобрените помощни режими уве-

личават неговата ефективност още повече.

Благодарение на новия си дизайн, външните

Grundfos организира глобално обсъждане на корпоративните си ценности

Grundfos.

„Корпоративните ценности водят начало-

то си от семейството, основало и развило

Grundfos от малко помпено производство до

световен лидер на пазара на помпи, и те по-

ставят здравата етична основа на компани-

ята. Ние в Grundfos вярваме, че с участието

на всички колеги в дискусиите относно това,

какво означават ценностите, би превърнало

тези принципи в обединяваща сила в органи-

зацията“, сподели Ленко Георгиев, управител

на Grundfos България.

На 20 юни т. г., в рамките на един ден,

компанията Grundfos организира глобално

обсъждане на ценностите на организацията,

съобщиха за сп. ТД Инсталации от българс-

кия офис на фирмата. В мероприятието се

включиха над 17 000 служители на компания-

та от всички нейни офиси по света.

„Това 24-часово събитие по цялото зем-

но кълбо е историческо за компанията. За

участие в него бе поканен всеки служител -

от търговците до висшия мениджмънт, с

една цел – да се обсъдят новите фирмени цен-

ности и да бъдат споделени личните исто-

рии, свързани с ценностите, в ежедневната

работа на всеки от екипа“, разказаха от



ÑÒÐ. 53*2011

> íîâèíè

Рехау организира презентация за енергийно ефективно строителство

„Енергийно ефективно строителство – Бъдещето днес“. На презен-

тацията, в конгресна зала Вихрен, присъстваха десетки партньори

на фирмата. Гост лектор бе инж. Бернхард Хаммер, управител на ар-

хитектурно бюро e2group, което е сред лидерите в енергийно ефек-

тивното строителство в Австрия. Основният акцент в презента-

цията бе използването на възобновяеми енергийни източници като

слънцето и геотермалната енергия за отопление и климатизация на

жилищни и офис сгради, с цел повишаване на тяхната енергийна ефек-

тивност и осигуряването на тяхната по-голяма енергийна незави-

симост. В рамките на презентацията Бернхард Хаммер представи

реално изпълнени проекти на пасивни сгради, сред които банков офис

(Райфайзенбанк) в австрийския град Стирия, централния офис на

фирма Рехау във Виена и сградата на българското представител-

ство на компанията в София. „В тези сгради за осигуряване на ком-

фортен микроклимат през цялата година се разчита на слънчеви

колектори и геотермални термопомпени инсталации“, сподели инж.

Хаммер.

На 14 април т. г. по време на международното изложение Булкон-

трола 2011, провело се в периода от 13 до 15 април 2011 г., в Интер

Експо Център, София фирма Рехау организира презентация на тема

Арбул 8 предлага пълната гама продукти на Riello UPS

свързва с успешното завършване на 14-го-

дишния цикъл на обединяване на инженерни-

те, производствените и маркетинговите

ресурси на Riello UPS и AROS и превръщане-

то им в един-единствен, водещ световен

производител на непрекъсваеми токозахран-

ващи устройства“, допълват от офиса на

българската фирма.

„Днес Riello UPS/AROS се подрежда между

първите 4 UPS доставчици в света и между

първите 3 UPS доставчици в Западна Европа,

според изследването на световния пазар за

непрекъсваеми токозахранващи устройства

за 2010 г., проведено от IMS Research. Зад

новата търговска марка Riello UPS/AROS

стоят два завода в Италия, 9 дъщерни ком-

пании, 1 смесено предприятие и 147 вносите-

ли/ дистрибутори в 80 страни от цял свят“,

припомнят от Арбул 8.

От началото на т. г. Riello Elettronica

стартира масирана глобална маркетингова

кампания за стимулиране на продажбите на

своите UPS продукти, съобщиха за сп. ТД Ин-

сталации от фирма Арбул 8, която е офици-

ален вносител, оторизиран дистрибутор и

сервиз на пълната гама продукти на компа-

нията. “Riello UPS е един от водещите евро-

пейски производители на монофазни и три-

фазни непрекъсваеми токозахранващи ус-

тройства (UPS), които осигуряват изходна

мощност в обхвата от 400 VA до 6800 kVA“,

разказват от Арбул 8. „Продуктите ще се

продават вече с ново лого и променена ви-

зуална идентичност, като всички UPS, про-

давани досега с марките Riello UPS и AROS,

ще бъдат обединени от марката Riello UPS,

а соларните инвертори ще се продават под

марката AROS Solar Technology. За UPS кли-

ентите и бизнес партньорите на компани-

ята, консолидацията на продуктите и обе-

динението им под една търговска марка се

Гласово-евакуационните системи на Bosch със сертификат EN 54

во-оповестителните си системи. EN 54 първоначално възниква като

стандарт, регламентиращ пожароизвестителните системи. По този

начин се следва тенденцията за интеграция между пожароизвестител-

ни и евакуационни системи. Европейският стандарт обхваща три

направления в гласовата евакуация: EN 54-16 за централни устройства,

EN 54-24 за високоговорители и EN 54-4 за захранващо оборудване.

„За разлика от други производители, Bosch предлага пълна гама

високоговорители, сертифицирани според EN 54-24, подходящи за

гласова евакуация, фонова музика и професионални аудиоприложения“,

разказват от Bosch. „Гамата включва високоговорители за външен и

вътрешен монтаж, стенни и таванни високоговорители. Пожароиз-

вестителните панели на Bosch FPA 1200 и FPA 5000 за малки и големи

приложения - също сертифицирани според EN 54 – дават напълно ин-

тегрирано с гласово-евакуационната система решение за максимал-

на сигурност и защита“, допълват те.

От началото на април т. г. Bosch предлага решение за оповести-

телни и аварийно-евакуационни системи, отговарящо на европейския

стандарт EN 54, съобщиха от офиса на компанията. Сертификатите

са издадени от независими, акредитирани организации. Bosch е една

от първите компании в света, получила сертификат EN 54 за гласо-
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LG Академията е уникално
по рода си място, в което
всички налични модели са в
работен режим
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Г-н Иванов, от края на 2010 година
функционира LG Академията в Бълга-

рия. Бихте ли споделили как стигнахте
до решението за нейното създаване?

Създаването на Академията за кли-

матични технологии е част от цяло-

стната стратегия на LG Electronics

да създаде мрежа от центрове за обу-

чение по целия свят и да покаже во-

дещите технологии в тази област.

Решението не беше лесно, имайки

предвид голямата инвестиция, но пре-

ценихме, че рискът си заслужава. Това

е уникално по рода си място, в което

всички налични модели работят и по-

сетителите имат възможност на

място да се запознаят с техните

технологии.

Какви са целите на LG Академията?

На първо място, целта е да подгот-

вим безплатно максимален брой

български специалисти по климатич-

на техника и да покажем последните

постижения в тази област. LG

Electronics, като водещ световен

производител на климатична техни-

ка за дома и бизнеса, държи да обра-

зова българските специалисти, дизай-

нери, архитекти и инвеститори по

отношение на зелените технологии

на бъдещето.

Какви специалисти са основните групи

обучавани?
Както споменах, това са от една

страна техническите специалисти

и инженери, отговорни за монтажа

и експлоатацията на климатичните

системи. От друга страна, ние ис-

каме да запознаем дизайнерите и ар-

LG Академията е уникално
по рода си място, в което
всички налични модели са в
работен режим
Иван Иванов, управляващ директор

на LG Electronics България,
пред сп. ТД Инсталации

хитектите с тези

технологии, за да мо-

гат те, в своите про-

екти да използват

водещите климатич-

ни технологии. Също

така, искаме да за-

познаем инвестито-

рите с тези техноло-

гии, което ще им спести пари и ще

направи проектите им по-атрактив-

ни за техните клиенти.

Колко са обучените до този момент? По
какъв график се провеждат курсовете?

Какъв документ получават обучените?

До момента сме обучили над 200 спе-

циалисти от посочените сфери. Ин-

тересът е голям, тъй като на друго

място те не могат да получат ин-

формацията, която ние предоставя-

ме и могат на живо да видят всички

възможни решения на LG. Графикът

е изключително натоварен, като

предвиждаме до края на годината да

обучим над 450 специалисти. След

приключването на курса на обучение

участниците получават сертифи-

кат за получените знания и умения.

По-важното е, че те ще имат само-

чувствието, че са запознати с во-

дещите технологии в областта на

климатизацията.

Бихте ли разказали подробно за залата
за обучения? Какво оборудване е внедре-

но там?

Залата за обучения е условно разде-

лена на две части. В едната част са

инсталирани експонати от всички

възможни решения за климатизация

както за частни домове, така и за

административни и производствени

сгради. В тази част има и инстали-

рани модули за дистанционно управ-

ление на системите, както и симула-

тори за компютърно конфигуриране.

В другата част в залата е инстали-

рана система от мрежови монитори

за курсистите и там се провежда

самото обучение. В залата има и

инсталирани експонати от нашите

последни разработки в областта на

икономичното осветление, което е

наша бъдеща цел.

В каква посока планирате развитието

на Академията и подготвяте ли евен-

туално нейно разширение?
Академията живее свой собствен

живот, който е продиктуван от раз-

витието на тази техника. В бъдеще

предстоят обновления, при които

постоянно ще бъдат инсталирани

нови технологични решения за клима-

тизация и осветление. Освен това

сме поканили и специалисти от

съседни държави, които да се обуча-

ват при нас. Предстои разработка-

та и на по-задълбочен курс на обуче-

ние, подходящ за млади специалисти

и студенти.
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На 3 юни т. г. в хотел Хилтън Со-

фия фирма Еър Трейд Сентър България

стартира новата си инициатива, на-

речена Академия АТС. „В рамките на

първата серия презентации направих-

ме представяне на продуктите на един

от най-големите световни производи-

тели на климатична техника GREE

Electric Appliances“, разказаха органи-

заторите. „Целта на това начинание

е представяне и обучение за особено-

стите на новите ни продукти. Наша-

та идея е този тип събития да бъдат

периодични, като по този начин ние

искаме да предадем знанията си, на-

трупани в последните 11 години на

нашите клиенти“, допълниха те.

GREE
„Над сто милиона потребители в

световен мащаб ползват климатична

техника, произведена от GREE“, раз-

казват от Еър Трейд Сентър Бълга-

рия. „Компанията е основана през 1991

г. в Китай и към днешна дата има над

56 000 служители, oсем производстве-

ни бази, триста лаборатории и пред-

ставителства в над двеста държави.

GREE притежават 3000 собствени

патента и в гамата на тяхното про-

изводство влизат над 7000 модела

климатични агрегата. Годишният про-

изводствен капацитет на битови кли-

матизатори е 27 млн. броя.“

Термопомпени агрегати
По време на събитието стана ясно,

че с подкрепата на правителствата на

Австрия, Франция, Ирландия, Швеция,

Швейцария, Англия, Италия и Испания,

които субсидират продажбата на тер-

мопомпени агрегати продажбата им
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расте с повече от 30% всяка година.

Статистиката показва, че броят на

продадените термопомпени агрегати

през 2012 г. ще достигне 2,8 млн. и по-

вече от 1/3 от тях ще бъдат въздуш-

но-охлаждаеми. „Това е причината ние,

Еър Трейд Сентър България, с подкре-

пата на GREE, да фокусираме нашите

усилия за популяризиране на този най-

икономичен начин за постигане на за-

бележителен комфорт“, заявиха от

компанията-организатор.

Versati
Сред представените продукти,

които предизвикаха голям интерес, бе

моделът Versati - въздухо-охлаждаем

водоохлаждащ термопомпен агрегат

с DC инверторна технология от раз-

делен тип. Той осигурява климатиза-

ция, отопление и битова гореща вода

за санитарни нужди. Минималната

външна температура за режим ото-

пление е -20 °С. В случай на необходи-

мост вграденият във вътрешното

тяло проточен 6 kW електронагрева-

тел гарантира отопление и БГВ и при

най-тежките работни режими през

зимата. Коефициентът на трансфор-

мация в режим отопление COP дости-

га стойност от 4,5. Към комплекта се

предлагат и висококачествени бойле-

ри от неръждаема стомана с допъл-

нителна серпентина за свързване на

слънчеви колектори. Бойлерите са с

вграден 1.5 kW електрически нагрева-

тел, чрез който се осъществява фун-

кцията дезинфекция.

Home GMV
Присъстващите имаха възмож-

ността да се запознаят и с качества-

та на Home GMV, който е изключител-

но ефективен агрегат на основа на

VRF технология. Той позволява полу-

чаване на отопление, климатизация и

БГВ. Основната разлика с Versati е, че

агрегатът има два отделни кръга с

хладилен агент. Първият кръг захран-

ва вътрешни тела за отопление и кли-

матизация като стандартна VRF си-

стема. Вторият кръг захранва Hydro

box, който генерира гореща вода за

отопление и БГВ. „Основното пре-

димство на Home GMV е в това, че

използва 100% рекуперация на отпад-

ната топлина от кондензация в ле-

тен режим“, подчертаха организато-

рите.

 „Горещите пари с температура

70 °С преминават през топлообмен-

ника на вътрешното тяло и подгря-

ват водата за БГВ. В режим на пълна

рекуперация на отпадна топлина с

консумация на 1 kW електроенергия,

получаваме 2.8 kW охладителна мощ-

ност, 3.5 kW рекуперация на топли-

на, което води до максимален коефи-

циент на енергийна ефективност 6.6.

Home GMV ще осигури нуждите ви от

отопление, климатизация и БГВ цело-

годишно“, информираха те.

Стартира Академия ATCСтартира Академия ATC
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Г-н Механджийски, бихте ли представи-
ли дейността на Телелинк от нейното
създаване до днес, на читателите на сп.
ТД Инсталации?

Телелинк е създадена през 2001 годи-

на с основен фокус изграждане на

GSM-инфраструктурата на мобилни-

те оператори. Стартирайки с Глобул

като първи клиент, днес компанията

работи за всички мобилни операто-

ри в страната и за голяма част от

операторите в Югоизточна Европа.

През 2002 година започна развитие-

то на бизнес направлението Систем-

на интеграция, където днес Телелинк

е сред водещите партньори на Cisco,

Microsoft и други световни техноло-

гични доставчици. Фокусът на това

направление е изграждането и под-

дръжката на телеком решения, как-

то и всичко свързано с корпоратив-

ните комуникации. Последните годи-

ни активно развиваме и управлявани-

те услуги (Managed Services), пазарът

за които според нас расте с всяка

година. Пример за това е изцяло до-

ставен и управляван от Телелинк офис

пакет, включващ комуникации, ком-

пютри и свързаност. И всичко това

под формата на услуга.

2005-та е годината, когато официал-

но стартира направлението Интели-

гентни сградни решения. Портфоли-

ото първоначално включва само Сис-

теми за сградна автоматизация, след

което се разширява и днес то включ-

ва структурни кабелни системи, сис-

теми за сигурност, периметрови

системи за сигурност и термално

видеонаблюдение. Тази година компа-

нията отпразнува своята 10-годиш-

нина с присъствие в 10 държави.

Какви интелигентни решения за управ-
ление на сгради и съоръжения предлага
Телелинк?

Този въпрос касае основно системи-

те за сградна автоматизация, по-

известни като BMS. Характерното за

този тип инсталации е, че с течение

на годините те обхващат все-пове-

че от инфраструктурата на сграда-

та. Днес, освен стандартното управ-

Телелинк отпразнува 10-годишнина
с присъствие в 10 държави

Станимир Механджийски, ръководител бизнес
направление на Телелинк, пред сп. ТД Инсталации

Телелинк отпразнува 10-годишнина
с присъствие в 10 държави

ление на микроклимата, една съвре-

менна BMS система следи и управля-

ва осветление, щори, консумация на

вода, електро- и топло-студо енер-

гии, дизел-генератори и UPS-и, хидро-

форни помпи и редица други съоръже-

ния. Крайната цел на такава интег-

рация е една - всички инсталации в

сградата да работят в синхрон, в

зависимост от населеността, режи-

ма на обитаване, климатичните ус-

ловия и външната среда като цяло.

Кои са основните пазари за предлагани-
те от вас услуги?

Направлението Интелигентни сград-

ни решения в Телелинк има много ясно

дефинирани пазари, на които работи.

Това са основно големите проекти в

следните области: офис сгради и

бизнес паркове; търговски центрове,

молове; летища, гари и други сгради

с обществен достъп; висок клас хо-

тели индустриални комплекси; проек-

ти, свързани с отбраната и сигурно-

стта. В момента се работи по раз-

ширяването на предлаганите реше-

ния в още няколко пазарни сегмента,

които са слабо развити в България.

За кои иновации в областта на ИКТ ре-
шенията компанията Телелинк може да
бъде посочена за пионер?

Може да се каже, че Телелинк е първа-

та компания в страната, която

съвсем ясно и целенасочено започна

развитието и предлагането на управ-

лявани услуги. Този тип услуги е прак-

тически наложен на по-зрелите паза-

ри, но не и у нас.

Друг уникален признак на компанията

е портфолиото от решения. Малко са

компаниите, които едновременно

могат да изградят инфраструктура-

та ви, да я свържат със сигурна и

надеждна комуникационна система и

осигурят системите за автоматиза-

ция, мониторинг и физическа сигур-

ност. И всичко това в 10 държави.

От 2010 година компанията работи ин-
тензивно по развитието на нова услуга
- Managed services. Какви предимства
предоставя тя на ползвателите си?

Предимствата са много. Лесно се

бюджетира поради фиксирания харак-

тер на разходите; клиентите нямат

нужда да инвестират осезаеми сред-

ства за ИТ, тъй като получават

оборудването си като част от услу-

гата; не се налага назначаването и

поддържането на специален ИТ от-

дел; клиентите ни не се занимават с

непривични дейности, а се фокусират

изцяло в бизнеса си, като всички ИТ

средства и услуги са просто спома-

гателни за дейността им; клиенти-

те ни, дори и с малко на брой служи-

тели, имат достъп до голяма органи-

зация с широк спектър на познания и

много други.

Как според вас ще се развие ИКТ па-
зарът в близките години и какво е мя-
стото на Телелинк на него?

Надяваме се, че пазарът ще се раз-

вива все по-активно в посока предла-

гане на услуги. И точно поради тази

причина в Телелинк продължаваме да

развиваме специалисти и експерти-

за в областите, в които оперираме.

А мястото на компанията вече се е

затвърдило – Телелинк е водещият

системен интегратор в България и

региона, като работим усилено това

понятие да се разшири още повече в

географски и продуктов смисъл.
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Предлагаме решения,
спестяващи до 30% енергия

> èíòåðâþ

Г-н Кошков, представете накратко себе
си и спецификата на работата ви по
LifeSpace на Schneider Electric, пред чи-
тателите на сп. ТД Инсталации.

Работя в Шнайдер Електрик България

повече от 10 г., като по-голямата

част от времето по един или друг

начин бях отговорен за продуктите

и решенията, които днес наричаме

LifeSpace. Дълги години основният

бизнес на компанията е бил достъпен

най-вече за специалистите. В днеш-

но време това не е така – Schneider

Electric придобива постоянно нови

компании, като по този начин разши-

рява възможностите да предложи

комплексно решение на своите клиен-

ти. Все повече компанията предлага

решения и продукти пряко свързани с

ежедневието на всеки от нас – от

обикновените ключове и контакти,

през датчиците за движение до мно-

го по-сложните системи за домашна

и сградна автоматизация. С време-

то тази оферта се разви до такава

степен, че се превърна в цялостно

решение за местата, в които проти-

ча животът ни. Така съвсем есте-

ствено се появи и името LifeSpace.

На специална презентация в началото
на юни т. г. Schneider Electric декларира
себе си като доставчик на цялостни
решения за сградна автоматизация.
Какви възможности предлагате на сво-
ите клиенти в тази посока?

Имахме възможност да представим

част от актуалните решения на ком-

панията на специализиран семинар в

гр. Девин, пред някои от най-успеш-

ните архитекти в България. Смея да

твърдя, че офертата е еднакво доб-

ре приета в професионалните среди

и сред потребителите.

Що се отнася до възможностите,

които предлагаме на клиентите, ние

се стараем да гледаме по-глобално,

за да можем да удовлетворим всяка

индивидуална необходимост. Ние си

поставяме за цел да предложим реше-

ния, които да намалят консумацията

на енергия до 30%, като същевремен-

но подобряват комфорта на потреби-

теля.

Представете си система, която пра-

ви къщата ви „интелигентна“ и тя

работи само тогава, когато има нуж-

да. С натискането на един бутон

лампите светят, помещенията са

климатизирани и то в степента,

която е необходима. Това може да се

случва и от вашия мобилен телефон

или лаптоп, например, когато искате

предварително да охладите или за-

топлите жилището си, преди да се

приберете.

Друг интересен пример е режимът за

симулиране на присъствие. В предва-

рително зададено време по сценарий

лампите светват, щорите се отва-

рят и т. н. Възможните сценарии са

безкрайно много и зависят от нужди-

те и въображението на потребите-

лите.

Кои са най-интересните новости в про-
дуктовото портфолио на компанията?

Що се отнася до LifeSpace, в момен-

та лансираме няколко нови продукта

на българския пазар. Пускаме две нови

серии ключове и контакти в луксоз-

ния клас – Merten M Elegance и Unica

Class, нова гама датчици за движение

PIR с подобрен дизайн, системите,

базирани на KNX, съчетани с дизайна

на всички серии от гамата Unica и

Merten, адресируема система за ава-

рийно и евакуационно осветление с

възможност за интегриране към BMS

(система за сграден мениджмънт).

Голяма част от новите продукти са

такива, които дават възможност за

енергийна ефективност. По-интерес-

но според нас обаче е, че свързване-

то на тези устройства в система

дава възможност за чувствително

по-големи спес-

тявания, изпол-

звайки предим-

ството на ця-

л о с т н а т а

оферта.

Какви са спецификите на българския по-
требител на услуги в областта на
сградната автоматизация, по отноше-
ние на неговия дом и обществените
сгради, които посещава?

В момента наблюдаваме позитивна

тенденция в интереса към системи-

те за сградна автоматизация. Как-

то знаем, има много офис и жилищни

сгради, които поради икономическа-

та обстановка останаха незаети. В

същото време на пазара все още няма

разнообразие в предлагането. Все

още в повечето случаи се търгуват

квадратни метри, а не удобства.

Хубавото е, че пазарът все повече

започва да узрява и купувачите или

наемателите започват да търсят

сгради енергиен клас А, които в

дългосрочен план да спестяват раз-

ходи за тях. А това, както знаем, не

може да се случи без качествена

система за сградна автоматизация.

В каква посока планирате развитието
на дейността си?

Schneider Electric постоянно развива

офертата си в посока енергиен ме-

ниджмънт и енергийна ефективност.

Компанията закупува фирми специа-

листи в дадени области, така че да

направи офертата максимално цяло-

стна с готовност да разреши всички

енергийни предизвикателства. Неслу-

чайно през годините към Schneider

Electric се присъединиха лидери в об-

ластите си като Pelco в секюрити

бизнеса, APC в непрекъсваемото зах-

ранване, TAC и Merten в сградната ав-

томатизация, Areva в енергетиката,

Xantrex при възобновяемите енергий-

ни източници. Това ни дава възмож-

ност да намираме все по-успешни

решения на постоянно усложняващи-

те се изисквания на нашите клиенти.

Бъдещето носи сериозни енергийни

предизвикателства и ние сме тук, за

да ги разрешим.

Предлагаме решения,
спестяващи до 30% енергия

Радослав Кошков,
вицепрезидент LifeSpace в Шнайдер Електрик България,

пред сп. ТД Инсталации
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Приоритет за нас е развиването
на партньорската мрежа

> èíòåðâþ

Уважаеми инж. Стоянов, отскоро зае-

мате позицията мениджър на направ-

ление Сградни технологии в Siemens.

Какви ще бъдат приоритетите ви в пла-

новете за развитие на направлението?

Първият основен приоритет в рабо-

тата ни е смяната на бизнес моде-

ла, т. е. от смесен бизнес модел –

реализация на проекти като пряк из-

пълнител, както и развиването на

партньорски бизнес, преминаваме

изключително и само към работа с

партньорски компании. В тази насо-

ка планираме укрепване и доразвива-

не на отношенията с всички парт-

ньорски фирми – инсталаторски, си-

стемни интергатори, ОЕМ фирми,

включително и дистрибуторски ком-

пании.

Кои нови продукти и технически реше-

ния възнамерявате да лансирате на

нашия пазар през тази година?

В момента имаме две основни направ-

ления. Първото са т. нар. продукти за

вентилация и климатизация. Като

водещи системи в него са тези за

сградна автоматизация и ме-

ниджмънт (BMS), които се явяват

логичен завършек на останалите

подсистеми. В това направление ще

акцентираме на решенията за сград-

на автоматизация, изградени на ба-

зата на платформата Desigo и включ-

ващи в допълнение контролери и по-

лева автоматика с марката Siemens.

В другото направление, което ние

наричаме Системи за сигурност и

безопасност, основен приоритет ще

бъдат системите за пожароизвес-

тяване и за газово пожарогасене.

Други продуктови групи, които пред-

лагаме, са системите за сигурност

– видеонаблюдение, контрол на дос-

тъпа и сигнално-охранителна техни-

ка. Акцентът при тях е възможност-

Приоритет за нас е развиването
на партньорската мрежа

инж. Александър Стоянов,
мениджър направление Сградни технологии

в Siemens,
пред сп. ТД Инсталации

та за цялостна интеграция на този

вид продукти посредством софтуер-

на платформа - MM 8000. Друг акту-

ален тренд напоследък се явява ин-

теграцията на тези системи в BMS.

В това отношение Siemens е паза-

рен лидер.

Планирате ли изготвянето на нова мар-

кетингова стратегия? На какво ще се

базира тя?

Планираме да подготвим и разпрос-

траним пълна маркетингово-техни-

ческа документация като каталози и

брошури. Друг важен елемент е рабо-

тата ни по нашия уебсайт – стремим

се да го направим по-интерактивен

и посещаван от клиентите ни. Също

така, планираме организирането на

серия от обучения за партньорите ни,

както и семинари за проектантите

и инженеринговите фирми, на които

да представим нашите технически

решения и иновационни технологии.

Посочете някои от най-новите си рефе-

рентни обекти.

Наскоро Siemens е реализирал като

пряк изпълнител СОК Камчия; петрол-

на база - OMV Видин, област, в която

имаме богата гама специализирани

решения за пожароизвестяване и по-

жарогасене.

Посредством партньори, Siemens e

доставил и реализирал решения в:

Спортна зала София - BMS система;

сградата на Алфа банк; в момента е

в процес на работа Galleria Mall

Burgas, където също е внедрена BMS

система, както и част от системи

за отопление, вентилация и климати-

зация. Siemens доставя оборудване,

посредством партньорска компания,

в търг за абонатни станции на Топ-

лофикация – София, който е финанси-

ран от Европейската банка за

възстановяване и развитие. Сред

другите ни референтни обекти е

Sofia Outlet Center, където са внедре-

ни наши контролери, сградна авто-

матизация и ОВК продукти. Galleria

Mall Stara Zagora е изграден с наша

система за сградна автоматизация,

както и магазините от веригата

Kaufland, в които са инсталирани

Siemens системи за пожарогасене и

пожароизвестяване.

Как бихте коментирали развитието на

пазара на продукти за сградна автома-

тизация?

Това развитие е аналогично на цяло-

стното развитие на пазара на вся-

какъв вид проекти в България. Драс-

тично намаля броят на чуждестран-

ните инвеститори, които държат на

качественото оборудване с по-висо-

ка начална цена на продобиване, но с

чувствително по-ниски експлоатаци-

онни и енергийни разходи във време-

то. Засили се фокусът върху цената

на придобиване на системите. Това

доведе качеството на предлаганите

продукти и системи до неразумни

нива от гледна точка на технически-

те решения. Това важи както за

сградните технологии като цяло,

така и в частност за системите за

сградна автоматизация. Надежда за

нас представлява фактът, че зачес-

тяват инвестиционните намерения

за сгради с т. нар. зелени сертифи-

кати, при които използването на

иновативни решения за енергиен

мениджмънт и сградна автоматиза-

ция са задължителни.
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Новата Sedna на Schneider
Electric с елегантен дизайн
Новата Sedna на Schneider
Electric с елегантен дизайн

Новата серия ключове и контакти

Sedna на Schneider Electric предлага ши-

рока и разнообразна продуктова гама

(рамки в 6 цвята и капаци за механиз-

ми в 4 цвята). Тя съчетава 10 функции,

с които осигурява необходимия ком-

форт за клиента. Предоставяйки фун-

кции за управление на комфорта, ос-

ветлението и отоплението, гамата

притежава всичко, а качеството на

външния дизайн е отражение на инова-

циите във функционалността. Високо-

технологичните функции улесняват

ежедневието и подчертават добаве-

ната стойност на всеки бизнес. Пот-

ребителите разполагат с мощна мре-

жа, през която да се свържат към ин-

тернет или да гледат телевизия нав-

сякъде в дома.

Функционалност и комфорт
•системите за отопление са програми-

рани за оптимален комфорт от момен-

та, в който обитателите прекрачат

прага на дома;

•димерите предлагат точно толкова

светлина, колкото ви е необходима;

•щорите могат да бъдат управлявани

с едно натискане на бутона;

•ключовете са с индикаторна лампа,

 Безопасност при монтаж
•пластмасов корпус на механизма - скри-

ват се частите под напрежение в кон-

тактните излази;

•водачи за кабелите - входовете за ка-

белите са направени така, че кабелът

може да бъде поставен в клемите по

най-лесния начин, а оголеният провод-

ник е скрит зад изолацията, предотв-

ратявайки по този начин опасността

от късо съединение;

•защитени крачета  - те са изцяло за-

щитени, за да предпазят пръстите.

Здравина и надеждност
при работа

•метална монтажна рамка - изработе-

на е от неръждаема стомана, устой-

чива на ръжда и огъване. Изключител-

на стабилност при монтаж;

•здрави крачета за надежден монтаж -

дългите, здрави крачета са изключи-

телно важни за монтажа на контакт-

ните излази, но могат да се разхлабят

при продължителна употреба. Тези

здрави крачета държат контактния

излаз фиксиран към стената, дори при

по-невнимателна употреба.

Осеммилиметровата гама се предлага в 6 цвята и съчетава 10 функции

тествани са успешно с 45 различни CFL

и луминесцентни лампи.

Безопасност и здравина
Понякога един детайл може да напра-

ви дома по-сигурен. Всички контактни из-

лази на Sedna се предлагат с детска за-

щита за предотвратяване на инциденти.

Детекторите за движение осигуряват

автоматично включване на осветление-

то, така че обитателите могат да се

движат безопасно и лесно през нощта.

Детайли, улесняващи монтажа
•телескопичен дизайн -  няма нужда от

специални операции при монтаж. Телес-

копичният дизайн осигурява перфект-

но прилепване към стената при нерав-

ни повърхности;

•ясна маркировка - за лесно свързване и

позициониране;

•цветни лостчета  - позволяват осво-

бождаване на кабелите за по-лесен,

бърз и интуитивен монтаж;

•монтажни крачета - механизмът се по-

зиционира максимално в дълбочина: ле-

сен монтаж в конзолата, тъй като кра-

четата не взаимодействат с кабелите;

•подравнени клеми  - кабелите могат да

бъдат подрязани с еднаква дължина.

Фиксирането на механизма в конзола-

та е лесно, когато кабелите вече са

от една и съща страна.

> ôèðìåíà ñòàòèÿ
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Профил и DWT Group организираха
семинар

ИКИС Студио Лайт и Philips
представиха нови LED технологии

> ñúáèòèÿ

На 19 май т. г. в зала Мусала 1 на

хотел Хилтън София се проведе пре-

зентация-коктейл на тема LED

TRANSFORMATIONS – осветлението

на зелената планета. Събитието бе

организирано от компаниите ИКИС

Студио Лайт и Philips. Целта на пре-

зентацията бе да бъдат представе-

ни новите енергийно ефективни тех-

нологии в LED осветлението и начи-

ните за оптимизиране на разходите

за поддръжка и ремонт.

„Съвместната презентация на

двете компании е израз на усилията

ни за опазване на околната среда,

като вдъхновяваме хората да правят

малки промени, които могат да имат

значими резултати в глобален ма-

щаб“, коментираха организаторите.

Първата част от събитието бе

посветена на визията на Philips за LED

технологиите и бе озаглавена LED

Transformations. Неин лектор бе Себа-

стиян Андерс, заемащ длъжността

Бизнес развитие на светодиодни

продукти във Philips Германия. В сво-

ето експозе той изтъкна предим-

ствата на LED технологията и на

продуктите от този тип на Philips.

Презентацията продължи с лекция

на инж. Филип Шкембов, управител на

ИКИС Студио Лайт, който предста-

ви новостите за т. г. в портфолио-

то на компанията. Сред тях са: офис-

ни тела с LED светлинни източници;

луни с LED и луминесцентни източни-

ци; кардани с LED и луминесцентни из-

точници; висок клас офисни освети-

телни и битови тела с LED и луми-

несцентни източници; прожектори

металхалогенни и лед; системи за ос-

ветление на магазини и промишлени

помещения; интерактивни LED реше-

ния и други.

„Водеща при избора на този тип

продукти е икономичността, т. е.

ниският разход на енергия и ниските

разходи по поддръжка“, коментира

той. „Други важни критерии са надеж-

дността, високото качество на свет-

лината (висок клас на цветопредава-

не, липса на пулсации), възможности-

те за избор на различни цветни тем-

ператури и възможност за димиране,

както и опцията за интерактивно уп-

равление“, допълни инж. Шкембов.

Управителят на ИКИС представи

на аудиторията референтни обекти,

реализирани от неговата компания.

Сред тях са множество обществени

сгради, жилищни и административни

комплекси, както и редица държавни

учреждения като: кино Арена, МОЛ

Стара Загора, 90 броя магазини от

веригата GERMANOS, фасадата на

Съдебната палата и други.

ИКИС Студио Лайт и Philips
представиха нови LED технологии

На 3 май т. г. в хотел Тримонциум

Дедеман в Пловдив се проведе поред-

на презентация, на която бяха пред-

ставени новости в областта на вод-

ните помпи, помпени системи, мото-

ри и честотни регулатори, помпи за

химическата промишленост. Органи-

затор на събитието бе фирма Про-

фил в партньорство с DWT Group.

На семинара присъстваха компании

от различни области: отоплителни,

вентилационни и климатични инста-

лации, пожароизвестителни инстала-

ции, проектанти и др.

Програмата на мероприятието

съдържаше аспекти относно прило-

жението на продуктите, предлагани

от фирма Профил, както и среща и

беседа с представителите на произ-

водителя на помпите.

Г-н Марко Контин от DWT Group,

търговски мениджър за България и Бал-

канските страни, представи продук-

товата гама, включваща фирмите:

DAB, WAC’S, TESLA, ALMA, LEADER,

както и EVOTRON -

най-новата версия

на битова циркула-

ционна помпа от

енергоспестяващ

клас А, в съответ-

ствие с Европейската директива

2009/125/CE. Помпата е подходяща за

циркулация на гореща или студена вода

в системи за отопление и климатиза-

ция, и за приложения в слънчеви цент-

рали.

Обсъдени бяха техническите ас-

пекти при избор на помпи за индуст-

риални нужди и противопожарни сис-

теми. Презентацията и беседата с

присъстващите гости бе осъще-

ствена от г-н Андреа Дзекино, ме-

ниджър техническо и сервизно об-

служване в DWT Group.

Бяха представени и помпите на

Savino Barbera - водещ производител

на продукти, предназначени за коро-

зивни флуиди, използвани в нефтохи-

мическата промишленост, третира-

не на вода, лаборатории и фотогра-

фия, металургичната индустрия, ак-

вакултури, текстилната, дъбилната,

консервната и хранителната промиш-

леност, галваниката и фармацевти-

ката.

„Оценката от страна на всички

присъстващи относно проведеното

събитие бе положителна, изразявай-

ки своето желание за участие в бъде-

щи мероприятия, организирани от

Профил“, разказват от фирмата. „В

проведената анкета сред участници-

те бяха оценени най-високо дискути-

раните теми, нагледните материа-

ли, изложенията на водещите, както

и възможността за директен кон-

такт с представителите на произ-

водителя,“ допълват те.

Профил и DWT Group организираха
семинар
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„Спортният комплекс Славейков

ще се намира в едноименния жилищен

квартал, на мястото на бившия ра-

ботнически стадион, който бавно се

рушеше в продължение на десетиле-

тия“, съобщават от общината.

Той ще е подобен на този в квар-

тал Изгрев, който бе открит през

май миналата година, но е с по-голя-

ма площ - 21 декара. За сравнение,

спортният комплекс Изгрев заема

територия от 16 декара. Проектът

на спортното съоръжение Славейков

е разработен от Проектантска

организация – Бургас, а изпълнение-

то е възложено на софийската фир-

ма ДЗЗД Фиеста. Общата инвести-

ция в проекта възлиза на 2 600 000

лева, които са осигурени изцяло от

общината.

Какво ще включва новият
комплекс
„Община Бургас вече натрупа

опит при изпълнението на подобни

проекти и за спортен комплекс Сла-

вейков са предвидени някои нововъве-

дения. Освен традиционни спортове,

там ще могат да се практикуват

скейтборд и катерене“, заявяват с

гордост от общинската администра-

ция на морския град и допълват: „За

катерачите ще бъде монтирана спе-

циална стена с различни нива на

трудност – за начинаещи и напред-

нали.“

Започна строителството на
спортен комплекс Славейков
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Това е първото спортно съоръжение, предоставящо база
за скейт и катерене в Бургас

Скейт паркът ще е разположен
върху 500 квадратни метра
Там ще има различни съоръжения и

елементи, подредени по специален на-

чин, които ще помагат на бургаски-

те скейтъри да усъвършенстват

своите умения.

Важно място в спортен комплекс

Славейков заема пространството за

лека атлетика. Там ще има овална

200-метрова писта с 4 коридора, 120-

метрова писта за къси бягания, сек-

тори за овчарски, троен, дълъг, висок

скок и тласкане на гюле. Предвидено

е изграждане на зала за борба с обща

площ 400 кв. м. (2 тепиха, сауна). В

спортен комплекс Славейков ще има

две игрища за футбол
с изкуствена трева

високо качество, отговарящо на изис-

кванията на ФИФА. Размерите им са

22 на 44 метра. Към съществуващи-

те 2 червени тенис корта ще бъде

направен още един – с изкуствена

настилка.

„Естествено, в комплекса влиза

комбинирана площадка за баскетбол

и волейбол - два спорта, в които Бур-

гас има традиции и големи успехи“,

припомнят от общината.

Както и в Изгрев, в спортен комп-

лекс Славейков ще има детска площад-

ка и фитнес на открито. В базата е

включена още обслужваща сграда – 950

кв. м., с

две многофункционални зали
по 100 квадрата

за танци, йога, фехтовка, бойни

спортове и др. „Влезли сме в контакт

със спортните клубове в Бургас.

Искаме те да ни помогнат със съве-

ти относно планировка и разположе-

ние на уреди, писти, тъй като най-

много ще ги ползват те. Надявам се,

че хубавата база, която ще направим

тук, ще привлече много деца. Няма как

да спечелиш едно дете за спорта, ако

го вкараш в порутена зала или го

заведеш на разбит стадион. Новите

спортни обекти на Бургас не са та-

кива - те са модерни, красиви и функ-

ционални“, каза кметът Николов.

Очаква се спортен комплекс Сла-

вейков да бъде построен до края на

тази година.

Кметът на община Бургас Димитър Николов
се увери лично в качествата на проекта

В началото на м. май т. г. стартира изграждането на но-

вия спортен комплекс Славейков в град Бургас. Скоро след

началото, кметът на община Бургас Димитър Николов про-

вери строителния обект. Придружиха го зам.-кметът Ко-

стадин Марков и директорът на общинско предприятие

Спортни имоти, паркинги и гаражи Живко Иванов.

Започна строителството на
спортен комплекс Славейков
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Административно-складов
център REHAU
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По данни, предоставени от компа-

нията, инвестицията в изграждане-

то на административно-складовия

център възлиза на 3,6 млн. евро, а

разгърнатата застроена площ на

комплекса заема повече от 3000 кв.

м.

От компанията уверяват, че про-

ектирането и изпълнението на ком-

плекса следват утвърдените светов-

ни стандарти и на практика демон-

стрират последните решения на

REHAU в областта на енергийната

ефективност – геотермия, лъчисто

отопление и охлаждане, полимерна

фасадна система, воден мениджмънт.

Геотермална инсталация
и лъчиста система
В проектирането и изпълнението

на сградата на REHAU е включена

геотермална инсталация в комбина-

ция с лъчиста система за отопление

и охлаждане. На офис сградата от

1000 кв. м е положено подово лъчис-

то отопление REHAU Vario Nova. „Този

вид система за отопление и охлаж-

дане е комбиниран, за постигане на

оптимално полезно действие с тер-

мопомпена инсталация, състояща се

от термопомпен агрегат и 13 броя

сонди“, разказват от REHAU. „Систе-

мата се определя като лъчиста, за-

щото не само загрява и охлажда ди-

ректно, но и отдава на околната

среда и предмети, които вторично

отново я отдават. Предимство на

подовото лъчисто отопление е, че

работи с циркулираща в него вода,

чиято температура е между 35 и 40

градуса, т. е. не е както при нормал-

ните радиатори, например, където

става дума за 60-70, дори 80 градуса.

Това подово отопление е на практи-

ка и охлаждане, т. е. при нас, в ком-

бинация с термопомпата и сондите,

която имаме, то работи като ото-

плител през зимата и охладител през

лятото. Идеята на това е, че по този

начин, забивайки всичките 13 сонди

по на 100 метра дълбочина (от 80 до

100 метра), се използва наличната

разлика от 10 градуса със земната

повърхност. Тази разлика именно,

влиза в употреба според сезона, раз-

бира се, в комбинация с допълнител-

но подпомагане от термопомпения

агрегат, с който разполагаме. Така,

на практика, ние печелим тези гра-

дуси разлика – ако навън е 30, ние

започваме да изстудяваме от 20, ако

навън е -10, ние започваме да затоп-

ляме от 0“, описват схемата на ра-

бота на системата от компанията.

Соларна система за БГВ
В комплекса има изградена и со-

ларна система, която е за осигуря-

ване на битова гореща вода (БГВ).

Тя е на обща площ от 16 кв. м и

включва няколко соларни панела, ко-

ито са свързани със станция за пи-

тейна вода на REHAU с буферен бой-

лер от 500 л. „Oсновната идея на

тази инсталация е, че големината на

бойлера дава възможност за съхра-

нение на вода, тъй като ползвате-

лите на сградата не изразходват

постоянно цялото налично количе-

ство, а тя се натрупва в резерв,

който може да бъде използван. Ос-

вен това, станцията за питейна

вода на REHAU не е като обикнове-

ните бойлери, т. е. във вътрешност-

та да има един нагревател, през

който да минават флуидите и да

загряват водата около себе си. В

този случай това е смесител, през

който минава питейната вода от

мрежата и благодарение на топли-

ната, която се създава в него, тя се

предава на водата без да има пряк

допир със съответното голямо ко-

личество вода или със съответния

нагревател, което спомага за по-

чиста вода. Соларите, монтирани на

покрива, осигуряват захранване на

вода за цялата офис сграда с площ

от 1000 кв. м за 60% от годината. В

нея имаме общо 8 санитарни възела,

на всеки етаж от трите имаме по

един кухненски бокс, плюс една голя-

Административно-складов
център REHAU

Новият административно-складов център на компанията, нами-

ращ се на Околовръстен път София, до с. Казичене, е открит офи-

циално на 16 октомври 2008 г. В рамките на комплекса се помеща-

ват офис сграда, логистичен център със склад, REHAU Академия

(помещения за обучение на клиенти), външен склад. Изборът на

локация от компанията коментират така: „Това месторазполо-

жение е добро според нас, защото е удобно и лесно достижимо за

клиенти, и е логистично много добре позициониранo. Комплексът

ни не се намира прекалено далеч от центъра, а едновременно с това

е в максимална близост до входящи и изходящи пътни възли.“
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ма кухня за хранене на персонала (която е към REHAU

Академията) и служи също така за организиране на ме-

роприятия“, поясняват от компанията инвеститор.

Система за събиране и обработване
на дъждовна вода
„Следващата система, която имаме тук, е за съби-

ране и обработване на дъждовната вода – тя се състои

от водосборна система, която отвежда водата в ре-

зервоар с обем 5000 л и после се използва за казанче-

тата и за напояване. Към тази система има пречиства-

телна станция, която е предвидена, изчислена на ба-

зата на брой хора в сградата и РЗП, тази станция пре-

чиства отпадните води и отново връща водата в този

резервоар и по този начин ние пестим над 40% от раз-

хода на вода в годината. Сред другите системи, кои-

то не са енергийно ефективни, но са полезни, са тръбни-

те инсталации Rau Titan. Те представляват иноваци-

онна система на REHAU, в която тръбите се свързват

помежду си без лепене, имат специално антибактери-

ално покритие, което спомага в комбинация със стан-

цията за питейна вода, водата да бъде абсолютно

чиста; друг приложен продукт е Rau Piano безшумна ка-

нализация с максимална степен на сигурност“, разказ-

ват от REHAU.

Енергоспестяваща фасадна система
Административната сграда на центъра е остъклена

от четирите страни чрез иновативна енергоспестява-

ща фасадна система на REHAU - Polytec 50. При нея се

наблюдават големи площи остъклена част и малки пло-

щи плътна част, при които е постигната отлична топ-

лоизолация, подобрено съпротивление на вятър и са ин-

тегрирани нови системи за слънцезащита. Като цяло, спе-

стяванията от дограма и фасада са около 30% от енер-

гията, в комбинация с останалите параметри.

Офис сградата разполага и с външни щори, които имат

както ръчно, така и автоматично управление.

Енергийна ефективност на сградата
От REHAU предоставят направени изчисления, относ-

но ефективността на системите в административно-

складовия център на база сравнение със евентуално из-

ползване на ток и, съответно, дизел. В първия случай за

1 година използване на конвенционално електричество,

разходите за отопление на сградата биха били 16 524

евро. В сегашния случай разходите възлизат на 4 080

евро. По данни на компанията, за периодите от 15, 20

и  25 години, ще бъдат спестени средства на стойност

86 000 евро в първия случай, 151 000 евро във втория и

217 000 евро за най-дългия посочен период. По отноше-

ние на възвръщаемостта, от REHAU са направили из-

числения, че 8 години е срокът, за който средностати-

стически се възстановява цялата първоначална инвес-

тиция.

„Използването на всички споменати енергийно ефек-

тивни средства спомага за постигане на максимален

комфорт и уют, съпътстван от спестяване на енергия

> Ïðîåêòè, ðåàëèçàöèè

и активна грижа за околната среда. Използването на

иновативни технологии за отопление, охлаждане и изпол-

зване на възобновяемите енергийни източници е бъдещето

на модерното и ефективно строителство и саниране“,

заявяват в заключение от REHAU.
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"Фасадата на сградата няма ана-

лог в София със своето съчетание на

архитектурни елементи. За северна-

та фасада избраното решение е вен-

тилируема фасада с облицовка - ком-

позитни алуминиеви панели от висок

клас Alucobond и окачена стъклена

фасада с капачка с негативна фуга

Reynaers CW50. На южната фасада е

изпълнен вариант на "дабъл скин" фа-

сада, с външна стъклена завеса от 10

mm стъкло Stopsol на точково окачва-

не тип "спайдър", коментират инвес-

титорите от Артекс Инженеринг.

В комплекса е осигурено отопление

на открити рампи (против обледеня-

ване) - DEVI. Системите DEVI против

лед и сняг се състоят от електричес-

ки нагревателни кабели deviflex DSOT-

30, инсталирани в настилката и

термостатите devireg, управляващи

системата.

Офис сградата разполага с

двоен под на фирма LINDNER
в който преминават всички силно- и

слаботокови разводки за работните

места. "Линднер България спечели

доверието на инвеститорите от

Артекс Инженеринг и договори дос-

тавката и монтажа на 4700 м2 двоен

под от дървесни частици, тип  Ligna

S 38 AL без покритие с височина на

крачетата 12 cm и на двоен под с PVC

покритие за сървърните помещения,

както и монтаж на окачен минералфа-

зерен таван", разказват от офиса на

компанията.

"Изборът на инвеститора точно

на двоен под Линднер е продиктуван

най-вече от гарантираното немско

качество на продукта, интелигент-

ните решения за всички видове инста-

лации и възможността за лесна под-

дръжка и ревизии. Плочите от ПДЧ на

Линднер са с ниски емисии на формал-

дехиди, пожарозащита F 30 и висока

плътност на фугите. Стоманените

крачета за двойния под са с голям

обсег на настройка, висока устойчи-

вост и защита от корозия и ненад-

мината гъвкавост. Изпълнението на

монтажа се извършва от висококва-

лифицирани кадри, обучавани по нем-

ски стандарт", допълват от Линднер

България.

Изпълнени са и растерни окачени

тавани марка AMF с вградени луми-

несцентни осветителни тела и пожа-

роизвестяващи датчици SCHRACK.

Спецификата на сградата, при

която всеки етаж представлява са-

мостоятелен обект, е наложила реа-

лизирането на климатичната инста-

лация като отделна за всеки етаж.

Климатичната инсталация на 7-и

етаж е изградена по системата на

директно изпарение на Mitsubishi.

Външните тела са компактни и раз-

положени на покрива на сградата. Към

тази система са свързани вътреш-

ните блокове – канални вътрешни

тела за вграден монтаж в окачен

таван, свързани с въздуховоди и вен-

тилационни решетки, с помощта на

които се реализира равномерното

разпределение на въздуха в по-голе-

мите помещения. За по-малките по

площ помещения са предвидени та-

ванни четирипътни касети. Подава-

нето на свеж обработен въздух се

осъществява от климатична камера

с капацитет 3000 м3/час, разположе-

на на покрива на сградата. Посред-

ством система от въздуховоди и вен-

тилационни решетки в окачения та-

ван свежият въздух се доставя и раз-

пределя до отделните помещения.

"Ролята ни при изграждането на

Артекс Премиум се състои в

изграждането на VRF система
за централна климатизация

вентилационни инсталации и BMS-

Сграден Мениджмънт на Mitsubishi

Electric", разказва инж. Петър Анев от

фирма Климаком Инженеринг.

"С цел постигане на висока ефек-

тивност и максимален комфорт, бяха

избрани VRF термопомпени агрегати

от пето поколение CITY MULTI Series

на Mitsubishi Electric. Съобразно

вътрешния интериор се спряхме на

конвектори за скрит таванен мон-

таж (канален тип) с изключително

ниски шумови нива. Външните тела са

разположени в специално изградени за

целта ниши в покривното простран-

ство, така че да не нарушават визи-

ята на Артекс Премиум", допълва той.

"Цялата климатична и вентилаци-

онна инсталация е под контрола на

BMS система GB-50, която осигуря-

ва пълен контрол на всяка една точ-

ка от системата, 24-часов монито-

ринг и система за самодиагностика.

Инсталираните агрегати с високи

Многофункционален
комплекс ARTEKS PREMIUM

ARTEKS PREMIUM е новосъздадена офисна и жилищна сгра-

да, която се намира в дипломатическия квартал Изток в

София. По думи на своите създатели, внедрените модерни

технологии са подчинени на идеята да поставят човека в

здравословна и комфортна среда, в която са минимизирани

дразнители като шума, изкуственото осветление, замър-

сения въздух, резките температурни промени и други.
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коефициенти на трансформация

(съответно при охлаждане/отопление

COP>4,28/EER>4,00) в комбинация със

системата за сграден мениджмънт,

осигуряват висока ефективност и

комфорт при ниски експлоатационни

разходи", информира инж. Анев.

Ел. инсталацията в комплекса е

изпълнена с кабели българско произ-

водство. Монтирани са контакти в

предварително заложени кутии

AEMSA в двойния под.

Осветителните тела тип ЛОТ са

монтирани в окачения таван, двойно

параболични, с огледална решетка за

разсейване на светлината, електрон-

но пусково регулиране OSRAM и ми-

нимален коефициент на пулсация.

Налично е структурно окабелява-

не до всяко работно място. Монти-

ран e rack за структурно мрежово ока-

беляване, отговарящо на изисква-

нията за мрежа категория 7. Изгра-

дената мрежа позволява свързване

между отделните офиси на етажа,

както и при необходимост свързване

с офисите на отделните етажи, на

които има инсталиран същия rack. По-

жароизвестителната инсталация и

автоматика е с адресируеми датчи-

ци и е свързана към центъра за си-

гурност - система SCHRACK. Из-

пълнена е система за контрол на

достъпа INNER RANGE.

От Артекс разказват, че в сграда-

та са монтирани още офисни ел. таб-

ла с апаратура на SCHNEIDER

ELECTRIC, с дефектнотокови защити,

арестори и автоматични превключва-

тели при отпадане на захранването.

За сградата е реализирано двойно

захранване от две независими подста-

ции, подкрепено и с допълнително за-

хранване от дизел генератор.

За отоплителната инсталация от

компанията-инвеститор коменти-

рат, че е изпълнена по лъчева схема

с петслойни полиетиленови тръби, с

алуминиева вложка, изтеглени в гоф-

рирани тръби и положени преди из-

пълнението на двойния инсталацио-

нен под. Управлението на отоплител-

ната система е съсредоточена в

колекторни кутии, монтирани на до-

стъпно и лесно за обслужване място.

Отделните отоплителни тела могат

да се регулират чрез термостатичен

вентил с ръкохватка.

Монтирани са

луксозни пътнически асансьори
производство на THYSSENKRUPP. Те

са оборудвани с луксозни кабини с

облицовка от плоскости MDF и инок-

сови плоскости, с вградени огледала

и дръжки инокс. Подовете на кабини-

те са от пана от естествен камък

по архитектурен проект.

Покривното остъкляване система

ETEM E-85, двубариерен стъклопакет

с дебелина 28 mm, външно стъкло

STOPRAY VIZION 50T Tempered 8 mm,

вътрешно Connex 44.1 Top N. Друга-

ра система за покривно остъкляване

е REYNAERS CW50 SC.

При изпълнението на системата за

плосък покрив са монтирани остъкле-

ни покривни клапи модел Lamilux FE,

Германия с високи шумо- и топлоизо-

лационни характеристики. Освети-

телните клапи се състоят от опор-

на полиестерна каса за покривна

връзка и от остъклена горна част. За

комфорта на обитателите в жилищ-

ната сграда, част от комплекса

ARTEKS PREMIUM, допринася високо-

технологичната мембрана FONAS TEX,

служеща за защита от ударен шум.

Отоплителната инсталация
в апартаментите

се изпълнява по лъчева схема с петс-

лойни полиетиленови тръби на HERZ,

Австрия, с алуминиева вложка, изтег-

лени в гофрирани тръби и положени

преди изпълнението на замазката в

жилището. От Артекс Инженеринг

разказват, че те се състоят от сло-

еве от различни материали, чийто

качества се обединяват за достига-

не на общата якост на натоварване

на тръбата. Управлението на отопли-

телната система във всяко жилище

е съсредоточена в апартаментна

колекторна кутия, която се монтира

на достъпно и лесно за обслужване

място в апартамента. От нея може

да се изолира поотделно всяко от

отоплителните тела при ревизия или

повреда, без за това да е необходимо

да се изпразва цялата отоплителна

инсталация на сградата. Налични са

колекторни разпределители и крано-

ве за локално спиране подаването на

отделните отоплителни точки, как-

то и на цялото жилище. Отделните

отоплителни тела могат да се регу-

лират чрез термостатичен вентил с

ръкохватка, с които са оборудвани

всички отоплителни тела.

Към всеки апартамент е монтира-

на цветна цифрова видео-домофонно-

звънчева уредба. Входната блиндира-

на врата е производство на фирма

Солид 55 - серия 50, включва италиан-

ска тристранно заключваща брава СR-

TORINO с асиметричен касов ключ,

пасивни шипове от задната страна,

фиксиращи крилото към касата в зат-

ворено положение.

Общата площ на прилежащото към

сградата озеленяване е около 690 м2,

което представлява 30% от площта

на имота. Напояването на предвиде-

ната растителност става от соб-

ствен водоизточник - дренажен кла-

денец в рамките на имота, като се

използват подпочвените води.
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На 8 юни т. г. в хотел Сахер във

Виена, Австрия, се проведе прескон-

ференция, посветена на тазгодишно-

то издание на международното изло-

жение за сауни, водни съоръжения и

атракциони Aquanale. В мероприяти-

ето, организирано от Koelnmesse за

журналисти от цяла Европа, взеха

участие: Щефан Кранефелд, вицепре-

зидент на Koelnmesse; Берт Гранде-

рат, вицепрезидент на асоциацията

на плувните басейни и балнеология-

та (Swimming Pools and Wellness) и

президент на Европейското сдруже-

ние на басейните и спа асоциациите

(European Union of Swimming Pool and

Spa Associations); Аксел Диденхофен,

управляващ директор на асоциация-

та на компаниите, изграждащи сау-

ни, Висбаден; Дитер Рангол, управля-

ващ директор на асоциацията на

плувните басейни и балнеологията

(Swimming Pools and Wellness); Бети-

на Фриас, продуктов мениджър на

Aquanale.

В рамките на пресконференцията

стана ясно, че за тазгодишното изда-

ние на Aquanale от 26 до 29 октомври

т. г., в град Кьолн са заявили интерес

за участие около 300 компании от 25

страни, които ще имат възможност-

та да представят своите иновации,

продукти и услуги. Участниците от

чужбина са около 40% от общия брой

на компаниите. Очаква се сериозно

участие да вземат и фирми от Фин-

ландия, Италия и Австрия. „Почти

всички ключови немски и чужди произ-

водители в областта ще бъдат пред-

ставени на мероприятието“, заяви

Щефан Кранефелд, вицепрезидент на

Koelnmesse. Тазгодишното издание на

изложението Aquanale ще се разпола-

га на изложбена площ от около 36 000

кв. м в зали 10.1 и 10.2 на панаирните

палати в Кьолн. Очаква се изложите-

лите да представят широк спектър

от стандартни басейни и спа елемен-

ти, сауна съоръжения,

парни бани, както и кон-

кретни предложения за

изграждане и обзавежда-

не на басейни и уелнес

кътове за лично и обще-

ствено ползване. Ще

бъдат представени и но-

востите в областта на

съоръженията и техноло-

гиите за изкуствен тен

в отделно, специално по-

светено мероприятие –

SOLARIA. В резултат на

това, архитекти, проек-

танти, инженери, пред-

ставители на хотели и

обществени центрове,

както и частни собстве-

ници на басейни ще имат възможност-

та да получат актуална информация.

Организаторите съобщават, че

съвместно с Lufthansa и немските

железници (Deutsche Bahn) предлагат

преференциални цени за пътуване на

посетители от чужди страни.

Партньорска страна Италия
За първи път в историята си

Aquanale ще има страна партньор,

която за това издание на събитието

е Италия. Тази нова концепция, според

организаторите, дава възможност

посетителите да придобият знания

относно пазара на подобен род стоки

и услуги за съответната страна и

едновременно с това би привлякло по-

голям брой посетители от нея. Група

италиански компании-изложителки

планират да вземат участие в съби-

тието. Освен това са организирани

специални обиколки в рамките на из-

ложението за посетители от Италия.

Предложенията на Aquanale ще

бъдат обогатени допълнително от

международното изложение за съоръ-

жения за зони за отдих, спорт и ба-

сейни, което ще се проведе паралел-

но от 26 до 28 октомври.

4-то издание на форум Swimming
Pool and Wellness
4-тото издание на форума ще сло-

жи фокус върху най-актуалните теми

за бранша. Ще бъдат обсъдени основ-

ните предизвикателства, свързани с

експлоатацията на плувни извори и

естествени басейни, специални аспек-

ти около външните басейни, използва-

щи биологична вода за пречистване,

проектиране на басейни и съоръжения

в близост до естествени водоизточ-

ници и др.

Посещение в модерния спа център
Therme Wien
След приключването на пресконфе-

ренцията, участниците в нея имаха

възможността да посетят Therme

Wien, един от най-модерните спа

центрове в Австрия. Той е открит в

края на септември 2010 година, зае-

ма площ от 75 000 кв. м и предоставя

на ползвателите си около 4000 кв. м

басейни, 3000 кв. м сауна зони, както

и 6000 кв. м, отделени за здравослов-

ни и медицински терапии.

Изложението Aquanale за
2011 г. бе представено
официално

Източник: Therme Wien
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Вентилацията с енерговъзстановяване е необходимост
в сградите с ниско енергопотребление
Вентилацията с енерговъзстановяване е необходимост
в сградите с ниско енергопотребление

Непрекъснатото нарастване на цени-

те на горивата принуди правителства,

корпорации и крайни потребители да

предприемат мерки за енергоспестява-

не. Нормативни актове, бонуси и чист

финансов интерес доведоха до редица

правилни решения, които освен икономи-

ческо, имат и екологично значение. Съв-

ременните сгради са все по-добре тер-

мично изолирани и дограмите (врати и

прозорци) са все по-плътни. Естестве-

но, възниква асоциацията за термос, в

който кафето е горещо и след 12 часа.

Единственият недостатък е, че в този

термос живеем ние.

Хората в индустриализираните

страни прекарват между 70 и 90% от

живота си в затворени помещения.

Липсата на достатъчно количество

пресен въздух води до понижена трудос-

пособност, алергии и заболявания, осо-

бено при децата.

Има решение - здравословно, енергос-

пестяващо и екелогично. "Термосът" -

съвременната сграда, трябва да бъде

проветрявана (вентилирана) и на хора-

та да бъде осигурено достатъчно ко-

личество пресен въздух. Това е първа-

та част от задачата, по която има все

повече разбиране.

Оказва се, че при съвременните сгра-

ди, около 50% от термичната енергия се

изразходва за затопляне или охлаждане

на вентилирания въздух. Останалите

50% се консумират от радиатори, подо-

во отопление, климатизация и т. н. Кол-

кото по-дълъг е престоят на хората в

даден обект, тол-

кова по-голям е

делът на енерго-

потребление за

вентилация.

Втората част

на решението се

нарича възстано-

вяване на топли-

на от изхвърляния

въздух. Посредст-

вом правилно под-

брани енергоспес-

тяващи съоръже-

ния е възможно да

се редуцира до

80% от енергия-

та, необходима за

затопляне или ох-

лаждане на прес-

ния въздух. В мно-

го европейски

страни тези сис-

теми са превър-

нати в задължителни по законодателен

път. Нещо повече, възстановената енер-

гия от вентилация се третира като въ-

зобновяем енергиен източник и аналог на

термопомпени инсталации (*Handel, C.

2011). Ние също полагаме сериозни уси-

лия за промени в българските норматив-

ни актове.

Дългогодишните ни наблюдения показ-

ват, че възстановяването на енергия

от вентилация е изключително печелив-

шо капиталовложение. Съществуват

различни технически решения за изпол-

зване топлината на изхвърления въздух,

като невинаги преследването на много

висока ефективност е икономически

най-целесъобразно.

Срокът на откупуване варира от 1 до

3 години и основният фактор, който го

определя, е годишната продължител-

ност на работа на инсталацията.
Автор: инж. Юлий Армянов, управител

"ТАНГРА - АВ"

Повече от 22 години екипът на фир-

ма ТАНГРА целенасочено работи върху

развитието на енерговъзстановяващи

съоръжения. Към момента предлагаме

широка гама от оборудване за дебит на

въздуха от 300м3/ч до 30 000м3/ч. За улес-

нение на колеги проектанти и инста-

латори създадохме програми за избор на

рекуперативни топлообменници и енер-

говъзстановяващи блокове. Предоста-

вени са безплатно и не изискват регис-

трация. Достъпни са на уеб страница-

та на ТАНГРА: www.tangra.bg , мeню

"Инструменти".

* Handel, C., 2011, Ventilation with heat

recovery is necessity in "nearly zero" energy

buildings, Rehva Journal, May 2011
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Плоски и вакуумно-тръбни
слънчеви колектори
Основен елемент на всяка една

слънчева инсталация за топла вода,

естествено, е слънчевият колектор.

Принципно, слънчевите колектори

улавят и трансформират, в топлина,

пряката и дифузната слънчева ради-

ация. За да бъде максимално ефекти-

вен, колекторът трябва да приема

слънчевата енергия и да не я отдава

обратно, което е особено важно през

по-студените месеци от годината. В

момента се предлагат основно два

вида слънчеви колектори – плоски и

вакуумно-тръбни.

Плоските слънчеви колектори, кон-

структивно представляват корпус,

оформен като кутия и изработен от

метални профили, обикновено алуми-

ниеви, стоманени или от поцинкова-

на ламарина, в които се полагат аб-

сорберът, изолацията, покритието и

тръбните връзки. Необходимо е кор-

Слънчеви системи за
производство на топла вода
Основни елементи на различните видове системи, условия за
ефективност

Слънчеви системи за
производство на топла вода

пусът да осигурява необходимата

якост за безпроблемно транспорти-

ране и монтаж на колектора, лесна

поддръжка и сервиз, както и достатъ-

чна плътност, за да се предотврати

достъпът на вода и прах. Този вид

колектори са често срещани поради

относително по-ниската себестой-

ност в сравнение с колекторите с

вакуумни тръби. Те, обаче, се считат

и за по-ниско ефективни.

Вакуумно-тръбните колектори, от

своя страна, конструктивно пред-

ставляват стъклени тръби, в които

се поставя абсорберът, който обик-

новено е със селективно покритие и

конструктивно е оформен като дву-

странно оребрена тръба. Тръбите

обикновено се изработват от висо-

кокачествено стъкло, а диаметърът

им варира от порядъка на 100 - 200

mm. Дебелината на стената е около

2,5 mm. Поддържането на условия на

дълбок вакуум, в тръбите - приблизи-

телно 100 Pa, осигурява изключител-

но добра изолация на абсорбера и

защита от корозия. В сравнение с

плоските слънчеви колектори, при

вакуумно-тръбните загубите от

отражение на слънчевата радиация

са по-ниски. Като техен недостатък

обикновено се посочва задържането

на сняг и скреж върху тръбите, кое-

то води до намаляване на ефектив-

ността им при работа в подобни

атмосферни условия. Разновидност на

колекторите с вакуумни тръби са

вакуумно-тръбни колектори с термо-

тръби, които по мнението на специ-

алисти в областта могат да рабо-

тят и при минусови температури, при

условие, че има слънчево греене.

Освен слънчевите колектори, друг

задължителен елемент, от соларни-

те системи за производство на топ-

ла вада, е

акумулаторът на топлина
Специфична особеност на слънче-

вите системи за производство на

топла вода е необходимостта от

акумулиране на произведената топ-

линна енергия, с цел, използването й

в различно време от денонощието,

което налага използването на аку-

мулаторен съд. Тази необходимост е

обусловена от нестабилното слънче-

во греене в рамките на денонощие-

то и от факта, че топла вода за

отопление и БГВ е необходима, не

само през часовете със слънчево

греене, но и тогава, когато слънче-

во греене напълно отсъства. Ефек-

тивността на слънчевата система

в не малка степен зависи именно от

коректния избор на акумулаторен

съд. Специалистите съветват аку-

мулаторите да се поставят в поме-

Слънцето е един от неизчерпаемите източници на енергия за

Земята. Годишно до земната повърхност достига огромно ко-

личество енергия. Естествено, интензитетът на слънчевото

греене е различен, в зависимост от географското разположе-

ние на даден район. За България, в различните географски зони,

съгласно изследвания на БАН, той варира от приблизително 1400

до над 1700 kWh/m2. Този факт обяснява и бързото развитие на

технологиите за оползотворяване на слънчевата енергия. Едно

от най-наложилите се и масово използвани решения са слънче-

вите системи за производство на топла вода за битово горе-

що водоснабдяване (БГВ) и за подпомагане на отоплението. Тези

системи са подходящи както за еднофамилни жилища, така и

за големи хотелски комплекси, офис сгради и други.
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щения, където да бъдат защитени

от атмосферните влияния. Обикно-

вено акумулаторите са вертикални

и се използват в системи, както с

естествена, така и с принудителна

циркулация на топлоносителя. Могат

да бъдат с един или два топлообмен-

ника. Акумулаторите с един топло-

обменник обикновено се използват в

системи, в които не се предвижда

възможност за допълнително дозаг-

ряване на водата в акумулатора, от

котел. Акумулаторите с два топло-

обменника се препоръчват в случаи-

те, когато слънчевата система се

комбинира с едноконтурен котел, а

така също ако слънчевата енергия

се използва за подпомагане на ото-

плението. Широко използвани са и

слънчевите системи, при които аку-

мулиращият съд е свързан директно

с тръбите на колектора.

Системите със слънчеви колекто-

ри

позволяват различни варианти
на изпълнение и
окомплектоване
на инсталацията, съобразно клима-

тичните особености на района, в

който тя ще бъде инсталирана, как-

то и от предвижданата годишна из-

ползваемост. Известно е, че в зави-

симост от  начина на циркулация на

водата през колектора, слънчевите

системи се определят като системи

с естествена циркулация, известни

още като термосифонни или пасивни

системи, и на системи с принудител-

на циркулация, наричани активни си-

стеми. Всяка от описаните системи

би могла да бъде директна или инди-

ректна в зависимост от броя на

циркулационните кръгове. Предпочи-

тание се дава на индиректните сис-

теми, тъй като с тях се осигурява по-

дълъг експлоатационен живот на

колектора. Използването на директ-

на система създава значително по-

големи рискове от възникване на

корозия.

Слънчеви системи с естествена

циркулация са сред най-разпростра-

нения вид слънчеви инсталации. При-

чина за това е ниската им себестой-

ност, съчетана с опростена конст-

рукция и лесен и бърз монтаж. Тъй

като при тях топлоносителят цир-

кулира благодарение на гравитаци-

онните сили, за да се осигури без-

проблемно функциониране на систе-

мата, е необходимо най-ниската

точка на акумулаторния съд да бъде

разположена по-високо от най-висо-

ката точка на слънчевия колектор и

на отстояние, не по-голямо от 3-4 м.

Също така, при тези системи има

опасност от замръзване на водата

в колектора и водосъдържателя, ко-

ето може да се избегне, ако течно-

стта, която се загрява в колектора

е незамръзваща и циркулира по зат-

ворена серпентина в акумулатора,

като по този начин двете течнос-

ти не се смесват. Акумулаторът в

този случай е или добре изолиран, или

поставен вътре в сградата. Тези ус-

ложнения в системата с естестве-

на циркулация намаляват нейната

ефективност и забавят движението

на течността и топлообмена, кои-

то принципно протичат с не голяма

скорост. Тези недостатъци биха

могли де се преодолеят, ако се изпол-

зва система с принудена циркулация,

в която е включена циркулационна

помпа. В този случай, обаче, се пре-

поръчва използването на допълни-

телна автоматика за следене на

температурата на водата във аку-

мулатора. Тези системи се отлича-

ват с по-висока ефективност, кое-

то позволява да се намали колектор-

ната площ или от една и съща площ

да се добива повече топлина. Колек-

торът може да се постави на покри-

ва, а акумулаторът навсякъде в сгра-

дата. Възможно е използването и на

допълнителен източник на енергия за

компенсиране на недостига на топ-

лина от колектора при по-дълги пе-

риоди на неблагоприятни метеороло-

гични условия.

Условия за ефективна
работа
Върху ефективността на слънче-

вите системи за отопление и БГВ

влияние оказват различни фактори.

Количеството оползотворено от

колектора, слънчева енергия зависи

от видът на слънчевия колектор,

ориентацията и монтажният му на-

клон, както и от избора на отделни-

те елементи на системата. Пре-

поръчително е ориентацията на ко-

лектора да е на юг, но се допуска и

ориентация на югоизток или югоза-

пад. Препоръчителният наклон на ко-

лектора да е в диапазона от 30 до

60 градуса, като за оптимален се

счита наклонът от 40-45 градуса.

Производителите твърдят, че при

тази ориентация и наклон сумарна-

та денонощна трансформация на

енергия има максимум. По отношение

на използвания топлоносител, обик-

новено се препоръчва използването

на химически очистена вода или ан-

тифриз на основата на етилен- или

пропиленгликол. Добре е да се има

предвид, че индиректните системи

осигуряват по-дълъг експлоатацио-

нен живот на колектора в сравнение

с директните, при които опасност-

та от корозия е значително по-голя-

ма.

Фиг. 1. Принципна схема
на индиректна слънчева
инсталация с допълните-
лен източник на енергия.
1 - слънчев колектор, 2 -
акумулатор, 3 - допълни-
телен източник на енер-
гия, 4 - помпа.
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Съвременни технологии осигуряват
безпроблемно функциониране на
сградна автоматизация

Adapt Control Solution предлага ре-

шения на базата на съвременни

технологии като Smart BUS, които

могат да осигурят безпроблемно

функциониране дори и на най-слож-

ните сградни съоръжения в продъл-

жение на дълги години, при това на

изключително атрактивна цена.

Друг важен детайл е т. нар. "зе-

лена технология", защото предла-

ганите устройства за управление

са съобразени с оптимизирането

на енергийните разходи на една

сграда, което прави решенията на

Adapt Control Solution още по-ценни.

Smart BUS осигурява възмож-

ността за реализиране на различ-

ните дейности дистанционно, ко-

ето е плюс при сложната структу-

ра на една съвременна сграда. Adapt

Control Solution не работи с авто-

матизирани системи "на парче" и

предлага на своите клиенти не

просто закупуване на оборудване,

а създава решения.

n Изпълнение "до ключ" на сградна

автоматизация посредством

"оборудване с висока ефектив-

ност на разходите", ангажиране

с целия процес на инсталиране,

програмиране и пускане в експло-

атация.

n Избор на оборудване по функци-

оналност, специфика на инста-

лацията, съвместяване на разно-

родни системи - всичко е внима-

телно обмислено от нашите

специалисти, които впоследст-

вие осигуряват оптимална нас-

тройка на елементите.

n Изграждане на уникално решение

за сградна автоматизация, кое-

то осигурява възможност за

енергиен мениджмънт и бърза

възвращаемост на вложените

средства. Същевременно с това

се повишава класът на сградата

и се дава възможност за защита

на по-високи нива за рентиране

на площи, поради осигурено по-

добро качество на обитаване.

Многофункционален димер
модул Z- BayDim
Z-BayDim модулът е многофункци-

онално устройство, намиращо при-

ложение в домашна и сградна авто-

матизация. То е базирано на безжич-

на комуникация по стандарта IEEE

802.15.4. Стандартът обхваща спе-

цифициран протокол за напълно без-

жична комуникация между различни

устройства като техния брой мо-

же да достигне 64 000 в една ZigBee

мрежа. В ZigBee протокола са спе-

цифицирани различни типове уст-

ройства предназначени за различни

сфери като здравеопазване, домаш-

на и сградна автоматизация, сис-

теми за енергийна ефективност,

телекомуникации, системи за кон-

тролиране на продажбите и др.

Z-BayDim е интегриран модул за

интелигентен контрол на освет-

лението с помоща на димер който

регулира силата му и Z-BayDim мо-

дула е предназначен за изгражда-

не на системи за домашна автома-

тизация и покрива широка гама от

функционалност, която се изразя-

ва в следните точки:

n безжична комуникация на 2.4 Ghz;

n сигурност при комуникацията;

n димиращ модул с мощност 300 W,

базиран на модерна Trailing edge

IGBT технология;

n електронна защита от късо или

неправилна експлоатация;

n специализирано захранване, поз-

воляващо работа на устройство-

то без наличие на 'нула'(захран-

ва се през товара), което е осо-

бено полезно при retrofit инстала-

ции;

n лесен монтаж в конзола на клю-

ча или панел;

n безшумна работа за разлика от

традиционните димери с триак;

n различни входно-изходни интер-

фейси, които позволяват разши-

рена интеграция с други систе-

ми (Third party systems).

> ôèðìåíà ñòàòèÿ
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ството на електрозахранването, дизел-агрегати, UPS-

и; измерване и дистанционно отчитане на изразходва-

ната енергия – електро, топло/студо, вода и др. Въпре-

ки натрупания около 15-годишен опит, днес системите

за дистанционно отчитане на изразходваната енергия

в големите търговски и бизнес сгради са частично из-

градени и/или функционират извън рамките на BMS си-

стемата. Като основни причини за липсата на подобни

системи и липсата на интеграция между тях и остана-

лите системи от сградната автоматизация могат да

се изтъкнат отсъствието на изисквания за мрежова спе-

цификация и комуникационен протокол в стадия на про-

ектиране и сравнително големия брой измервателни

средства, които трябва да се включат в системата,

затрудняващи изграждането на мрежата. Налагащата

се в момента мрежова спецификация за измервателни

средства M-Bus (Meter Bus) е сравнително непозната у

нас. Като резултат, в проектите се залагат измерва-

телни средства, които използват множество комуни-

кационни протоколи, а специализираните технически

средства за ОВК и управление на осветлението, като

правило не притежават възможности за конвертиране-

то им.

Подход с използване на индустриална платформа
за автоматизация
Решението на задача за наблюдение на електрическа-

та инсталация е сравнимо във функционално, структур-

но и стойностно изражение както със специализираните

средства, използвани за управление на частите ОВК и

осветлението, така и с програмируемите логически кон-

тролери (PLC), използвани в индустрията. Предимство-

то на първите се изразява в тяхната специализация и

сравнително простото програмиране, а като предимство

на PLC може да се изтъкне тяхната универсалност и

развити възможности за серийна комуникация на данни

по различни протоколи.

Интеграция на системите
за дистанционно отчитане
на енергия в BMS

Така една съвременна BMS реализация обичайно включ-

ва автоматичен контрол на отоплението, вентилаци-

ята, климатизацията; осветлението; наблюдение на

асансьорните уредби; наблюдение на електрическата ин-

сталация – ГРТ, етажни табла, токови кръгове, каче-

Системите за сградна автоматизация (Building Management Systems - BMS) възникват вслед-

ствие на необходимостта от автоматизирано управление на инсталациите за отопление, вен-

тилация и климатизация (ОВК). Тази  тяхна особеност е запазена и до днес - над 70% от функционал-

ността на една типична BMS система е съсредоточена в частите ОВК. С развитието на

технологиите и повишените критерии на наематели и собственици, към обхвата на наблюда-

ваните и управлявани системи започва присъединяването на допълнителни инсталации.
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Предлаганият подход включва следното:

Задачите на системата за наблюдение на електричес-

ката инсталация се възлагат на индустриални PLC, си-

туирани в ГРТ и етажните ел. табла – "етажни контро-

лери". В същите ел. табла се разполагат и контролните

електромери за съответните консуматори. Контролни-

те електромери трябва да притежават възможност за

серийна комуникация на данни по някой от стандартизи-

раните индустриални протоколи.

В структурата на етажния контролер се включва

комуникационен процесор, поддържащ мрежовия прото-

кол на контролните електромери. На базата на избра-

ния комуникационен процесор се изгражда индустриал-

на мрежа от полево ниво, в която контролерът се явява

Master, а контролните електромери – Slave-устройства

(фиг. 1). С цел намаляване на броя на участниците в

мрежата и дължината на кабелната линия се предпочи-

та използването на многоканални електромери. Допус-

ка се изграждането на няколко мрежи от различен тип.

Към тях могат да бъдат присъединени и друг тип из-

мервателни уреди, например "топло/студомери", водо-

мери и др.

Контролерът извършва циклично четене на информа-

цията от присъединените измервателни уреди и буфери-

ра (в паметта си) прочетената информация като "PLC

променливи".

Изгражда се SCADA система, работеща върху стан-

дартна компютърна платформа. Връзката на SCADA

системата с етажните контролери се осъществява чрез

някоя от разпространените Ethernet базирани индустри-

ални мрежи (фиг. 2).

Позицията на "етажните контролери" (в етажните

табла) им дава възможност за решаване на задачите по

управление на осветлението в коридорите и фасадата

на сградата, както и задачите по изключване на опреде-

лени консуматори.

Изисквания към SCADA системата
Към SCADA системата и използваната за изграждане-

то й компютърна платформа могат се поставят следни-

те изисквания:

n Достъпът до "PLC променливите" в отделните етаж-

ни контролери да се организира посредством техно-

логията ОPC (OLE for Process Control) – OPC Server, ра-

ботещ върху същия компютър. Интерфейсът със

SCADA системата се осъществява чрез OPC Client,

вграден в системата. Това дава възможност PLC про-

менливите да се използват от друга SCADA система

с вграден OPC Client, работеща върху отдалечен ком-

пютър (например системата за ОВК, като се използ-

ва LAN мрежата на сградата или индустриалната

мрежа).

n Да поддържа стандартна база данни, например SQL,

което би позволило директен достъп до данните от

информационната система за управление на собстве-

ността - CAFM (Computer Aided Facility Management).

n Свързването на SCADA системата към системата

за управление на сградата (CAFM) трябва да се из-

върши по друга Ethernet мрежа, различна от индуст-

риалната.

Примерна реализация на система
за контрол на електропотреблението
в търговски център
Показаните структурни схеми (фиг.1 и фиг.2) илюст-

рират архитектурата на системата за контрол на елек-

тропотреблението в голям търговски център. Систе-

мата решава четири основни задачи: управление на та-

рифите, измерване и дистанционно отчитане на консу-

мираната електроенергия; отчитане на настъпили ава-

рийни събития; управление на осветлението в коридо-

рите; дистанционно изключване на консуматори.

Управлението на тарифите се извършва в съответ-

ствие с приетите тарифни зони и тип на консуматори-

те (отчитане по 2 или 3 тарифи). Отчетите по допъл-

нителната, четвърта тарифа, се отнасят за енергията,

консумирана от автономния източник (дизел генератор)

на сградата.

Дистанционното отчитане на консумираната елек-

троенергия се осъществява чрез SCADA системата и

изградена база данни за отделните консуматори. Натру-

паните данни се съхраняват в базата данни за период

от две години. Издава се ежедневен отчет за показани-

ята на измерителите (за четирите тарифи). Отчетът

се експортира към системата за отчет като CSV или

XLS файл. Системата изготвя отчет за текущите по-

казания на измерителите по заявка на оператора и ек-

спортира отчета като CSV или XLS файл. Също така,

системата изготвя справка за консумацията на отде-

лен консуматор за избран период, в рамките на указния
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двугодишен период, по желание на

оператора.

Във функционалните й характери-

стики е и отчитането на авария

(прекъсване на ел. захранването) за

всяка от отделните групи консума-

тори. Настъпилото аварийно съби-

тие се визуализира на екрана на

SCADA системата като "аларма" и

се записва в "дневник на алармите"

с времеви етикет (дата, час, мину-

та) като три отделни записа – "по-

ява", "потвърждение" и "отстранява-

не".

Осветлението в коридорите на

сградата се управлява на три степе-

ни на база предварително зададен

"часови график" и измерване на

външната осветеност със сензор, по-

местен в табло на покрива.

Създадена е възможност за изключ-

ване на определени консуматори в

табло ГРТ при настъпване на опре-

делени ситуации като команди от

системата за сигурност; изключва-

не по заявка на оператора с цел раз-

товарване на определени секции от

ГРТ и др.

Решението на споменатите по-

горе задачи е възложено на разпре-

делена система за управление,

структурирана като управляващи

контролери, разположени в етажни-

те табла и операторска станция

(Server), разположена в помещение-

то за BMS. В качеството на устрой-

ства за контрол и управление са

използвани програмируеми логически

контролери тип BC9100 и CX9000. В

конфигурацията на всеки от контро-

лерите е предвиден комуникационен

модул KL6021 (комуникационен про-

цесор за RS 485 интерфейс) и съот-

ветствуваща библиотека функцио-

нални блокове Modbus RTU, с помощ-

та на която контролерите се явяват

своеобразен концентратор за

свързване на измервателите на ел.

енергия. Контролерите поддържат

комуникационен протокол Beckhoff

real-time Ethernet, чрез който е изгра-

дена мрежата от ниво управление за

нуждите на енергийния мениджмънт.

Измерването на консумираната ел.

енергия се базира на четири тариф-

ни измерители на ел. енергия, които

поддържат комуникационния прото-

кол MODBUS RTU и се явяват като

подчинени (Slave) устройства в рам-

ките на индустриална мрежа

MODBUS.

Предложеният подход се базира на

натрупания опит при изграждането

на разпределени системи, базирани на

полеви мрежи с разнообразно оборуд-

ване в индустрията. Той дава възмож-

ност за сравнително лесно проекти-

ране и изграждане на система за

измерване и дистанционно отчита-

не на изразходваната енергия с обо-

рудване на различни производители,

избрано поради ниска цена, при не

напълно изяснена концепция за функ-

циите на BMS системата и изисква-

нията на системите за управление на

собствеността в сградата. Практи-

ческото му използване се налага до

голяма степен от възприетата у нас

практика контролното измерване на

консумираната електрическа енергия

да се отнася към електрообзавежда-

нето на сградата.

Източник:

Стефан Белев,

РУ „Ангел Кънчев“

Фиг. 1. Структура на системата за измерване на електроенергия, отнесена към етажно
табло.

Фиг. 2 Архитектура на LAN мрежата на системата за управление на електропотреб-
лението.
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По-голям ефект, обаче, се пости-

га чрез внедряването на автомати-

зирани системи за контрол на освет-

лението, които могат да намалят по-

треблението на енергия с до 70%.

Системи за управление
на осветлението
Основна концепция на системите

за контрол на осветлението е дос-

тавянето на точното количество

светлина, където и когато е необ-

ходимо, при минимален разход на

енергия. Употребата им прави

възможно автоматичното включва-

не, изключване или димиране на ос-

ветителните тела в определен мо-

мент или при настъпването на пред-

варително дефинирани условия. Си-

стемите предлагат и възможност за

индивидуален контрол, така че все-

ки потребител да може да настрой-

ва собствени нива на осветеност.

Обикновено се използва набор от

светлинни сценарии, всеки от кои-

то е базиран на специфична техно-

логия и метод за управление. Смяна-

та на сценариите се обуславя от

различни фактори, като например,

регистриране на присъствие в поме-

щението, промяна в силата на днев-

ната светлина и др.

Системите за контрол на освет-

лението притежават различни

възможности и се характеризират с

различна сложност. Могат да включ-

ват някои или всички от следните

функции: включване, изключване, ди-

миране на осветлението; управление

чрез сензори за присъствие в поме-

щенията и фотосензори за следене на

текущите нива на осветеност от

естествена и/ или изкуствена свет-

лина; включване и изключване на ос-

ветлението по предварително зада-

ден график; свързване с централизи-

ран интерфейс за сградна автомати-

зация; различни начини за комуникация

Безжичен контрол на
осветлението

Известен факт е, че осветлението е един от най-големите

потребители на енергия в сградите. Намаляването на тази

енергийна консумация все повече ангажира вниманието на

собствениците на сгради, различни обществени организа-

ции и много други заинтересовани страни. Замяната на

съществуващите лампи с по-енергийно ефективни източ-

ници на осветление (като например LED) е един от начини-

те за намаляване на този огромен разход на енергия.
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с осветителната техника и възмож-

ности за визуализация на енергийно-

то потребление и изготвяне на справ-

ки.

Въпреки неоспоримите предим-

ства на системите за контрол на

осветлението, широкото им разпро-

странение е все още ограничено по-

ради необходимостта от допълни-

телна инвестиция и сложната инста-

лация. Разходите за труд, оборудва-

не, изграждане на кабелни връзки,

както и въвеждане в експлоатация,

управление и поддържане на системи-

те води до колебание на пазара.

Възможно решение на този проблем

са безжични системи за контрол на

осветлението, които извеждат тех-

нологията на следващо ниво, чрез

обогатяване на функционалността й,

елиминиране на нуждата от допълни-

телно окабеляване, снижаване на

инсталационните разходи и постига-

не на по-бърза възвръщаемост на

инвестициите.

Принцип на работа
Системите за безжичен контрол

на осветлението използват безжич-

на технология за комуникация между

крайните устройства - датчици, клю-

чове и баласти или LED драйвери,

свързани с осветлението. Докато

традиционните системи за контрол

на осветление, използват контролер,

жично свързан с всяко устройство,

безжичната система функционира

чрез контролер с антена, който ко-

муникира безжично с набор от уст-

ройства. Използват се фабрично про-

изведени безжични устройства или

такива, които функционират с по-

мощта на външен безжичен адаптер.

Интегрирана софтуерна система

осигурява достъп до управлението на

системата и промяната на настрой-

ките от страна на сградните менид-

жъри или индивидуалните потребите-

ли, като зададените от тях команди

преминават през контролера и авто-

матично се изпращат към отделни-

те изпълнителни механизми.

Безжичните системи често са

организирани на базата на клетъч-

на мрежова архитектура (Mesh

Network), при която е възможно изпол-

зването на множество пътища за

осъществяване на връзка между две

устройства. Това прави мрежите

особено подходящи за работа в ус-

ловия на значителни високочестот-

ни смущения. Данните се препреда-

ват през безжичната мрежа от ус-

тройство до устройство по комуни-

кационните връзки, докато достиг-

нат указаната крайна дестинация.

Мрежовата архитектура има свой-

ството да се самоподдържа, така че

когато системата установи повре-

да в някое от устройствата, данни-

те автоматично сменят посоката

си и избират нов маршрут, за да

достигнат до крайното устройство.

Вградената маршрутна редундант-

ност гарантира устойчивост и на-

деждност на мрежата. Свързването

на ново устройство към мрежата е

лесно, тъй като то автоматично се

разпознава от нея и е готово за

работа след секунди.

Предимства на безжичния
контрол
Безжичните решения осигуряват

по-голяма гъвкавост по отношение

на оползотворяването на простран-

ството в сградите. Така например,
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инсталацията на контролерите или

сензорите вече не е ограничена от

възможностите за прокарване на

кабели до съответното място, кое-

то е голямо преимущество в сгра-

дите със стъклени фасади или бе-

тонни стени. Освен това, система-

та не изисква допълнителни разхо-

ди и време за преокабеляване при

промяна в предназначението или кон-

фигурацията на помещенията. Дос-

татъчно е съществуващите уст-

ройства да се преадресират или да

се добавят нови. Осветителните

тела могат да бъдат адаптирани

към новата безжична система за

контрол чрез прибавянето на малки

радиотрансмитери, които им позво-

ляват да комуникират с безжичната

мрежа. Гъвкавостта на безжичната

система се подобрява допълнително

и от възможността един превключ-

вател да може да комуникира с ня-

колко устройства, както и едно ус-

тройство да може да бъде контро-

лирано от няколко различни пре-

включвателя.

Сред предимствата на система-

та е и възможността за мащабира-

не. След като дадена безжична мре-

жа е създадена веднъж, тя може да

се разраства и да покрива нови зони

от сградата с малка допълнителна

инвестиция. Необходимите допълни-

телни датчици, ключове и осветител-

ни тела се инсталират лесно и се

присъединяват към системата, без

необходимост от добавяне на нова

инфраструктура за контрол. Разши-

ряването на комуникационното покри-

тие на безжичната мрежа, я прави

още по-надеждна и повишава нейна-

та себестойност, тъй като предос-

тавя възможност за контрол на ос-

ветлението в по-голям мащаб с из-

ползване на същия уеб-базиран интер-

фейс. Много от стандартните без-

жични системи за управление на ос-

ветлението могат да работят

съвместно с други системи за сград-

на автоматизация (например със

системите за сигурност, ОВК), в

случай че се базират на съвместими

стандарти.

Функция на безжичните решения

за контрол на осветлението е и

енергийният мениджмънт на теку-

щите разходи. Осъществява се бла-

годарение на факта, че комуникаци-

ята между устройствата в безжич-

ната мрежа е двупосочна, тоест не

само системата за контрол на ос-

ветлението изпраща команди за

управление до осветителните тела

и сензорите, но може и да получава

обратна информация от тях. Това

позволява на системата да просле-

ди в реално време състоянието на

всяка лампа (независимо дали е вклю-

чена или не) и устройство, и да из-

мери използваната енергия, да ин-

формира ако има възникнала повре-

дена и / или ако лампите се нуждаят

от смяна. Двупосочният поток от

данни предоставя голямо разнообра-

зие от ценна информация, подпома-

гаща вземането на решения от

страна на сградните мениджъри.

Благодарение на това те могат

бързо, и дори дистанционно, да реа-

гират на непосредствени събития,

да анализират архивирани отчети за

работата на системата и да пред-

приемат действия в посока оптими-

зиране и подобряване на нейната

енергийна ефективност.

Оперативна съвместимост
в рамките на отворени
стандарти
Много от безжичните решения за

управление на осветлението са бази-

рани на отворени мрежови протоко-

ли, като например IEEE 802.15.4,

ZigBee, Z-wave, EnOcean, NanoNET и

други. Стандартът IEEE 802.15.4 е

разработен специално за унифицира-

не на приложения с ниска скорост на

обмена на информация в честотни

обхвати, неизискващи лиценз. Отна-

ся се най-вече за устройства с бате-

рийно захранване, към които са по-

ставени изисквания за дълъг живот.

Стандартът регламентира три ско-

рости на информационен обмен - 250

kbps, 40 kbps и 20 kbps, съответно за

честотите 2,4 GHz, 915 MHz и 868

MHz. Максимално допустимата мощ-

ност на предавателя във всички об-

хвати е 10 mW, която може да осигу-

ри обхват на покритие до 500 м в

свободно пространство с добра пре-

давателна антена. Независимо от

това, като средна стойност се при-

емат лесно реализируемите 75 м в

свободно пространство и 20-30 м в

сгради. Минималното разстояние

между предавателя и приемника може

да е 1 м.

Технологията ZigBee включва в

себе си стандарта IEEE802.15.4 и

някои допълнения към него. Безжична-

та мрежа притежава свойството да

се самоорганизира и самовъзстановя-

ва, тъй като мрежовите устройства

в момента на включване самостоя-

телно формират мрежата, като се

идентифицират едно с друго. При

повреда в някое от тях мрежата

самостоятелно се възстановява и

намира нов маршрут за предаване.

Данните се предават със скорост

250 kbps, което включва и служебна-
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та информация на мрежата. Безжич-

ната мрежа ZigBee работи в диапа-

зоните на честотните канали 868

MHz, 915 MHz, 2,4 MHz. В помещени-

ята радиусът й на действие е някол-

ко десетки метри, а навън - до някол-

костотин метра. Използват се мик-

росхеми на приемо-предаватели, допъ-

лнени с комплекти от библиотеки,

които реализират протоколите

ZigBee. При приложението й обикно-

вените електрически ключове се за-

местват с такива, задействани ди-

станционно чрез ZigBee, но могат да

имат и допълнителни възможности,

като самостоятелно включване при

наличие на човек в помещението или

регулиране на осветеността.

Алтернатива на утвърдените два

стандарта за безжична комуникация

е Z-Wave протоколът за безжичен

пренос на данни, разработен в лабо-

раториите на датската компания

Zensys и подкрепян от Z-wave Alliance.

Технологията позволява пренос на

информация на къси разстояния при

минимален разход на енергия. Уст-

ройствата, базирани на Z-wave про-

токола, реализират не много висо-

ката скорост от около 40 Kbit/s в

радиус от приблизително 30 метра.

За разлика от Wi-Fi и други стандар-

ти за пренос на данни, предназначе-

ни предимно за големи потоци от ин-

формация, Z-Wave работи на често-

ти до 1 GHz, оптимизирани за лесно

прехвърляне на команди (например

включване / изключване, димиране и

т.н.). Изборът на ниско радиочес-

тотните ленти се дължи на малък

брой потенциални източници на сму-

щения, за разлика от натоварения

обхват 2,4 GHz, при който е необхо-

димо да се вземат мерки за намаля-

ване на потенциалните смущения от

различни домакински безжични уст-

ройства.

На пазара се предлагат и крайни

устройства за управление на освет-

лението, базирани на безжичната

технология EnOcean. Специфично за

тях е, че са напълно автономни и не

се нуждаят от захранване. Сензори-

те, предавателите и всички други

устройства се зареждат сами, изпол-

звайки различни методи за черпене на

енергия от заобикалящата ги среда.

Освен при управлението на осветле-

нието, този стандарт намира прило-

жение и при системите за сигурност,

различни медицински апарати, както

и в индустрията. EnOcean има обхват

на действие от близо 300 метра и

теоретичен таван за обмен на инфор-

мация от 120 Kbit/s.

За безжичен контрол на осветле-

нието се използва и технологията

NanoNET, продукт на берлинската

компания Nanotron Technologies, коя-

то изследва безжични технологии с

малък радиус на действие и разра-

ботва протоколи за мрежи от дат-

чици. За предаване на данните се из-

ползва линейно -честотна модулация,

която е в основата на технология-

та NanoNet. Приемо-предавателите

са в честотен диапазон в 2,4 GHz.

Предаването на информацията е със

скорост до 2 Mbit/s, при наличие на

смущения, а обхватът е до няколко

стотин метра. Ширината на чес-

тотния канал е 64 MHz (такава

ширина обаче не позволява в едно по-

мещение да се използват повече от

две мрежи) и е много по-голяма от

тази, която се ползва при техноло-

гиите ZigBee и Bluetooth.
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Както е добре известно, дренира-

нето е процес на естествено или

принудително отстраняване на вода

и течни замърсявания от повърхнос-

тта на земята или изпомпване на

подземни води. Използва се за подо-

бряване на отглеждането на селско-

стопански култури, при строител-

ството и експлоатацията на сгради

и съоръжения. Целта на дренажните

помпи е решаване на проблема с из-

помпването на подземни, отпадни и

дъждовни води с малко или средно

съдържание на чужди вещества и

замърсители.

Видове дренажни помпи
Дренажните помпи се предлагат

основно в три разновидности –

повърхностни, полупотопяеми помпе-

ни агрегати и потопяеми електро-

помпи. Класифицирането е на база

начина на монтаж на помпите, като

съответно потопяемите помпи са

напълно потопени във водата и се по-

зиционират на дъното, докато

повърхностните се поставят над

нивото на водата. В практиката

най-широко използвани са потопяе-

мите електропомпи. Те се състоят

от помпена част и електрически

двигател. Конструкцията на помпа-

та може да позволява присъединява-

нето й към дъното на шахтата, с

помощта на специална основа, с цел

по-лесен монтаж и демонтаж, както

и да се куплира с маркуч или друга

арматура за нагнетателен тръбоп-

ровод. Електрическото захранване

към помпата се подава чрез един или

повече гъвкави проводници с подхо-

дяща за инсталацията дължина.

Тъй като дренажните помпи прин-

ципно се причисляват към групата на

центробежните, съответно, прин-

ципът им на действие с нищо не се

различава от този на всяка центро-

бежна помпа.

Основни
характеристики

на дренажните помпи се явяват мак-

сималният дебит, максималният на-

пор и мощността. Под максимален

дебит обикновено се има предвид

максималният обем течност, който

може да премине през помпата за

единица време, а под максимален

напор - максималното разстояние на

издигане на течността. Графично

представената връзка между напора

и дебита на помпата представлява

диаграма на главната работна харак-

теристика на помпите. В случая е

необходимо да се обърне внимание на

евентуалните ограничения, които

биха могли да бъдат причинени от

кавитация, вибрации или претоварва-

не на двигателя.

Друга важна характеристика на

помпите е кривата на КПД, която е

функция на дебита. Добре е да се има

предвид, че за потопяеми помпи се

определя както КПД на агрегата,

така и коефициентът на полезно

действие на помпата. Разликата

между тях представлява КПД на дви-

Дренажни помпи
Конструктивни особености и приложна област

Дренажните помпи са широко използвани при изпомпване на

чиста или слабо замърсена вода, дъждовни, кални води или та-

кива, съдържащи пясък. Намират приложение в различни обла-

сти, сред които отводнителни системи, изпомпване на нефил-

трирана вода от мазета, шахти, плувни басейни. Подходящи

са за осигуряване на циркулацията и аерацията в езера, а също

така са широко използвани и в пречиствателни съоръжения.
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гателя. Също така много често се

показват различни криви на помпата,

характерни за различни диаметри на

работното колело и съответно ефек-

тивността им. За потопяемите пом-

пи основна се явява и т. нар. силова

характеристика.

Специалистите съветват в про-

цеса на експлоатация помпата да

бъде поставена върху твърда равна

повърхност. В противен случай е

възможно замърсяване на техноло-

гичния отвор и самостоятелно за-

щитно изключване на помпата, с цел

предпазване от прегряване. Ако дъно-

то е покрито с тиня или други ве-

щества, които могат да възпрепят-

стват подходящото поставяне на

помпата и нормалното и функциони-

ране, помпата може да се спусне в

кофа или да се постави върху шпер-

плат.

Принципно, дренажните помпи

имат висок коефициент на полезно

действие и осъществяват изпомпва-

не на вода от различни водоеми, из-

копи, дренажи. Благодарение на мал-

ките им габарити и неголямо тегло,

те лесно могат да се пренасят от

едно място на друго, което есте-

ствено не изключва възможността

за монтирането им за постоянно.

Специфична особеност
на дренажните помпи е, фактът че

по време на работа на помпата, част

от течността не се изпомпва навън,

а под налягане се връща обратно. По

този начин тя се използва за разби-

ване на наслоена прах или пръст и

други замърсяващи вещества и спо-

собства за тяхното отделяне от

дъното. Понякога битовите дренаж-

на помпи се предлагат с вграден

поплавък. Наличието на поплавък по-

зволява да се автоматизира про-

цесът на изпомпване на течността

от помещенията, например, когато

нивото на водата се покачи над пред-

варително определено от потреби-

теля ниво, помпата започва да изпом-

пва излишното количество вода ав-

томатично.

Материали в конструкцията
на помпите
Чугунът е основен материал, из-

ползван при дренажните помпи, като

обикновено от чугун се изработва

корпусът на помпата. Освен чугун се

използва също и неръждаема стома-

Фиг. 1. Схема на
работа на дренажна
помпа
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на. Валът на помпите в повечето

случаи се изработва изцяло или с по-

критие от неръждаема стомана.

Сред необходимите условия за без-

проблемното функциониране на пото-

пяемите помпи е покритието на зах-

ранващите кабели да е устойчиво на

масла и други реактиви, които биха

могли да се съдържат в изпомпвани-

те води.

Фактори, влияещи върху
износването
Дренажните помпи са подходящи за

изпомпване на вода с включени раз-

лични примеси. Сред основните фак-

тори, които оказват влияние върху из-

носването на материалите, при из-

ползването им за изпомпване на замъ-

рсени води, са съдържанието на пясък,

неговото качество, напорът на пом-

пата и типът на работното колело.

Поведението на помпите при абразив-

ни среди зависи от съдържанието

най-често на кварц и силикатен пясък.

При повишено съдържание на пясък се

повишава и плътността на течнос-

тта, респективно, и необходимата

мощност на двигателя. Затова обик-

новено се предвижда запас от 30% в

номиналната мощност на машината.

Малките помпени агрегати, използва-

ни за изпомпване на битови отпадни

води, както и отпадните води от

неголеми обществени сгради, обикно-

вено могат да работят с води,

съдържащи твърди частици с диа-

метър до 5 mm, а мощността им

обикновено е до около 1,5 kW.

Области на приложение
Основните области на приложение

на дренажните помпи са дренажни

(отводнителни) системи, изпомпва-

не на нефилтрирана вода от мазета,

шахти, гаражи, ями, обезпечаване на

аерацията и циркулацията в малки

езера, в пречиствателни съоръжения

и други. Широко използвани са и за

селскостопански цели, за отводнява-

не или за напояване. Дренажните

помпи лесно изпомпват вода от раз-

лични водоеми, наводнени помещения,

кладенци, резервоари. Подходящи са за

изпомпване както на замърсени, така

и на чисти води. Могат да се изпол-

зват за изпомпване на вода от басей-

ни и санитарно-технически помеще-

ния. Също така, дренажните помпи са

много подходящи при почистване на

битови и индустриални резервоари.

Могат да се използват за изпомпва-

не на вода от наводнени помещения.

Те са много ценни и в хранително-

вкусовата промишленост.

Предимства
и недостатъци
Дренажните помпи се характери-

зират с надеждна работа и дълъг

експлоатационен срок. Сред предим-

ствата им са и сравнително ниски-

те разходи, свързани с инсталация-

та и пуска на помпения агрегат в

работа, както и последващите нис-

ки експлоатационни разходи. За пото-

пяемите дренажни помпи важно пре-

димство се явяват и ниските нива на

отделян шум, което се дължи на об-

стоятелството, че агрегатът се

намира под нивото на земната

повърхност. Конструктивните особе-

ности на потопяемите помпи ги пра-

вят ефективни технически средства

за транспортиране на течности,

съдържащи суспендирани твърди ча-

стици.
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Профил ООД
4003 Пловдив, п.к. 144
Пазарджишко шосе, 6-ти км.
Тел./ факс: 00359 32 96 41 01; 00359 32 96 41 07
e-mail: trade@profilbg.com, www.profilbg.com

Фирма Профил ООД е основана през 1994

година и е специализирана в областта на

търговия с тръби и тръбни системи, фа-

сонни части, компоненти за инсталации

и оборудване за водопроводни, газопровод-

ни, канализационни, телекомуникационни

мрежи, отоплителни и санитарни инста-

лации; помпи и помпени системи; машини

и оборудване за заваряване на пластмасо-

ви изделия.

Дружеството е официален представи-

тел и дистрибутор за България на водещи

европейски фирми в този бранш. Изборът

на доказани европейски партньори, които

се ползват с голямо доверие на световни-

те пазари, е сред най-важните приорите-

ти на компанията.

В сектора на помпите и помпените сис-

теми Профил ООД е официален представи-

тел за България на фирма DAB. Основана

през 1975 г., DAB работи в сектора на вод-

ните помпи повече от 35 години и е призна-

та както в Италия, така и по цял свят ка-

то една от водещите компании в този сек-

тор. Днес DAB е мултинационална компания

с производство на повече от 2 милиона мо-

торни водни помпи годишно, което дава въз-

можност да се предлага пълна гама от про-

дукти, отговарящи и на най-специфичните

изисквания и същевременно гарантиращи ви-

соко качество и надеждност.

В сектора на дренажните помпи за от-

падни води DAB предлага широка гама спе-

цализирани продукти.

ПОМПИ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ
Гама дренажни помпи

с Q макс. = 260 m3/h; H макс. = 60 m; мощност

на мотора до 11 kW; DN макс. = 6 "(150 mm)

Гама помпи за канализация

с Q макс. = 780 m3/h; H макс. = 40 m; мощ-

ност на мотора до 22 KW; макс. свободно пре-

минаващи частици = 108 mm; DN макс. = 8 "

Гама дренажни режещи помпи

с Q макс. = 22 m3/h; H макс. = 26 m; мощ-

ност на мотора до 1,8 KW; DN макс. = 2 ";

макс. свободно преминаващи частици = 5 mm

Дренажни станции - автоматични сис-

теми за събиране, повдигане и изпомпва-

не на отпадъчни води; обем на резервоара

= 100 l - 2000 l; с вградени аксесоари; на-

лични в единична и двойна версия; прост

и бърз начин на инсталиране.

Аксесоари - пълна серия на възвратни кла-

пани, резбови и на фланец от 11/4 " до DN 200;

пълна гама подпори; поплавъци за всички при-

ложения; електрически панели за управление

и защита на помпите.

Гама дренажни помпи

FUP 11/2" - FUP 21/2"

ПРИЛОЖЕНИЕ: Чисти или леко замърсе-

ни и малко агресивни води (от сутерени, кла-

денци, чешми, дъждовни води). Подходящи са

за фонтани.

DRENAG 1000-1200

ПРИЛОЖЕНИЕ: Чис-

ти отпадъчни води, пя-

съчни, мазни и мътни

води, със солидни час-

тици максимум до 10

мм. (от сутерени, га-

ражи, подлези, фонта-

ни,  дъждовни води).

МОНТАЖ: стацио-

нарен или мобилен; вер-

тикално или хоризон-

тално

DRENAG 1400-1800

ПРИЛОЖЕНИЕ: Чис-

ти отпадъчни води, пя-

съчни, мазни и мътни

води, със солидни час-

тици максимум до 12

мм. (от сутерени, га-

раж, подлези, фонтани,

дъждовни води).

Монтаж: стацио-

нарен или мобилен във

вертикално положение

DIG 21/2" - 6" за тежък дренаж

ПРИЛОЖЕНИЕ: проверени отпадъчни во-

ди с абразивни вещества, строителни обек-

ти, кариери, мини и дренажни води (свобод-

но преминаващи частици = 10mm).

Благодарение на принудително охлаждане

на двигателя, помпата може да работи и ко-

гато има малко количество течност. Има из-

ключителна устойчивост на абразиви с пясък.

Joker - GV 2000

ПРИЛОЖЕНИЕ: отпадъчни

води за битови и малки про-

мишлени цели (дъждовни во-

ди, битови отпадъчни води,

дренажни води), съдържащи

твърди частици до 45 mm (30

mm за серия Joker). Вграден

кондензатор при монофазна-

та версия; предлага се със

или без поплавък за автома-

тична работа.

FEKA VS - VX

ПРИЛОЖЕНИЕ: от-

падъчни води за бито-

ви и промишлени цели

(дъждовни води, бито-

ви отпадъчни води,

дренажни води), съдър-

жащи твърди частици

до 50 мм.

FEKA 1400 - 1800

ПРИЛОЖЕНИЕ: отпадъчни води за бито-

ви и промишлени цели (дъждовни води, би-

тови отпадъчни води, дренажни води), съ-

държащи твърди частици до 38 мм.

МОНТАЖ: стационарeн или мобилен във

вертикално положение

RW - RC 1500 - 3000 за всякакви прило-

жения

ПРИЛОЖЕНИЕ: канализация, отпадни води

за битови и промиш-

лени цели, съдържа-

щи твърди частици

до 80 мм.

ATEX модел, из-

работен за потен-

циално експлозивни

атмосфери.

Модел от не-

ръждаема стома-

на AISI 316 за хими-

чески агресивни

канализационни

води, морска вода,

течности от хра-

нителния сектор.

Модел от бронз (BZN7), предназначен за

морска вода и солени течности.

RW - RC 4000 - 8000

ПРИЛОЖЕНИЕ: канализация, отпадни

води с твърди частици и влакна, промиш-

лени суспензии, съ-

държащи твърди

частици до 108 мм.

ATEX модел, изра-

ботен за потенциал-

но експлозивни ат-

мосфери.

Специални версии

от различни мате-

риали и специална

обработка на повър-

хността, изработени за тежки приложения

като например химически агресивни кана-

лизационни води.

GRINDER - режещи помпи

ПРИЛОЖЕНИЕ: замърсени води, канализа-

ционни води, съдържащи влакна, промишле-

ни отпадъци и животински суспензии.

Профил предлага висококачествени
помпени системи DAB
Профил предлага висококачествени
помпени системи DAB
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Апекс ММ ЕООД е дългогодишен пар-

тньор на световния лидер в системите

за контрол и управление на достъпа Salto

Systems, S.L., Испания. Като изключите-

лен представител и технически център

за България, предлагаме на вашето вни-

мание елементи от новата гама продук-

ти на SALTO, насочени към решаването

на основни проблеми при изграждането

на системите, а именно SALTO GEO

(Global Electronic Opening) и AElement.

Обхватът от Електронни цилиндри

(патрони) на SALTO се отличава с гъв-

кавост и компактни размери, едно улт-

ра модерно електронно заключващо ре-

шение за почти всяка врата, където пос-

тавянето на конвенционални електрон-

ни брави не е възможно или е нежелано

и неподходящо.

Също както предшественикът - E-

Cylinder, така и SALTO GEO има възмож-

ностите на патентованата виртуална

мрежа SVN (Salto Virtual Network), позво-

ляваща отдалечен контрол и елементар-

но управление на правата за достъп.

Разработени са за различни стандар-

ти брави - Европейски профил, Американ-

ски цилиндрични , Великобритански овал,

Австралийски овал, Скандинавски профил,

включително и вариант за катинари.

За още по-голяма гъвкавост се произ-

веждат и с различни технологии на ID но-

сителите - I-Button, Mifare, DESFire, Inside

Picopass, HID iClass и Siemens Skidata, ко-

ето позволява многофункционалност на

носителите и съвместяване със същес-

твуващи системи. Всички комуникации

между носителя и патрона са крипти-

рани и абсолютно сигурни. Към това от

SALTO добавят и NFC(Near Field

Communication). Така мобилни телефони

с вградени NFC възможности могат да

служат за безконтактни носители на

идентификация и да отключват врати,

оборудвани от SALTO.

Към функционалността трябва да под-

чертаем и различните варианти - пат-

рон с едностранен или двустранен кон-

трол, както и възможност за половин

патрон. Изработват се и с различни из-

носоустойчиви покрития - сатенирани

или полирани хром или месинг.

Всичко това, разбира се, е подплате-

но с висока якост на материалите, пре-

цизна изработка, защита против разп-

робиване, без видими и общодостъпни

крепежни елементи за повишена сигур-

ност и естетичен външен вид. Устой-

чиви са на вандализъм и тежки атмос-

ферни условия. Изключителен елемент

за системи със софтуерно управление

или самопрограмиращи системи, уникал-

но решение, подходящо включително за

домашна употреба.

AElement - новата концепция на SALTO

за електронни брави за контрол на дос-

тъп в хотели с безжична комуникация

между бравата и управляващия сървър.

Гръбнакът на системата е серия от

gateway - устройства, които служат ка-

то антени, събиращи и изпращащи инфор-

мация от компютърния сървър директно

към безкабелните брави. Едно gateway -

устройство може да управлява няколко

електронни брави, намалявайки разходи-

те за инфраструктура и увеличавайки

гъвкавостта. Системата използва 2.4

GHz WiFi мрежа по 802.15.4 протокол и ра-

боти с всички популярни RFID технологии,

включително Mifare и Desfire, последните

версии на Mifare Plus и Desfire EV1, както

и със стандартно издаваните хотелски

карти за гости. Сигурността на тран-

смисиите е подсигурена от AES 128 bit

кодиране на информацията, както и чрез

уникалност на пакетите.

Основни характеристики и
предимства на системата
Комфорт за госта

•Картите не се демагнетизират

•Батериите няма да се

  изтощят внезапно

Услуги за госта

•IRM Моментална смяна на стаята

•IES Моментално удължаване

  на престоя

Управление на персонала

•Онлайн проследяване на персонала

•Наблюдение в реално време

•Моментално анулиране на

  мастър карти

•Динамични мастър карти

Рецепция

•Автоматично напускане

•Мониторинг на уединението на

  госта (проверка дали гостът е в

  ста ята и планиране на VIP действия)

Сигурност и безопасност

•Анулиране на загубени карти

•Аларма за оставена отворена врата

•Аларма за взлом

•Дистанционно отваряне

•Софтуерен модул за контрол на

  достъп с всички функции

Управление на стаите

•Одит на събитията в реално време

•Автоматичен доклад за

 слаби батерии

•Одит в реално време за отваряния-

 та от вътре

•Активиране на свободен достъп за

  конферентни зали

•Дистанционно докладване за пробле-

  ми в стаята (водопровод, електри-

  чество, климатизация, стаята е

  готова).

АПЕКС ММ ЕООД
София 1618,бул.България 110,
офис С.2.9
тел./факс: 02 -958 61 36 ,
моб:0886 155 102
e-mail: svet@salto-bg.com
www.salto-bg.com,
www.aelement.salto-bg.com

Електронните брави на Salto Systems
предоставят гъвкавост и свобода
Електронните брави на Salto Systems
предоставят гъвкавост и свобода
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По наша статистика, към днеш-

на дата в България са инсталира-

ни не по-малко от 10 хил. класи-

чески PC базирани системи за ви-

деонаблюдение с платки Geovision.

В тази връзка общият брой на ка-

мерите, които функционират към

днешна дата е не по-малък от 60-

70 хиляди броя. Това еднозначно

определя Geovision като най-раз-

пространената система за виде-

онаблюдение в България, а и това

е най-добрата референция от

страна на потребителите за ка-

чествата на това решение. През

последните три години на паза-

ра на системи за видеонаблюде-

ние все по-агресивно започнаха да

навлизат IP базирани продукти ка-

то IP видеокамери и мрежови ви-

део рекордери. Причините за то-

ва са много. В този материал ще

се опитаме да подчертаем основ-

ните съображения, които налагат

тази промяна.

Качество на изображението
За да стане по-ясно какво има-

ме предвид, ще илюстрираме про-

цеса с нещо много популярно -

цифровите фотоапарати. Когато

преди 10 години се появиха първи-

те цифрови фотоапарати, качес-

твото на снимките, които те

правеха не можеха дори да се

приближат до качеството на

Надеждно и удобно
видеонаблюдение от Geovision
Надеждно и удобно
видеонаблюдение от Geovision

стандартните фотоапарати с

лента. Много бързо, само за някол-

ко години, качеството (резолю-

ция, бързина, и др.) толкова бързо

се развиха, че днес ние всички при-

емаме за абсолютно нормално да

имаме камера с резолюция над 5

мегапиксела дори на телефона си.

Съвсем същия процес протича и

в системите за видеонаблюдение.

Много голяма част от клиентите

(потребителите) на такива сис-

теми, вече не са удовлетворени

от детайлността на видеомате-

риала, който получават от своя-

та система за видеонаблюдение.

Днес обаче има IP камери, разде-

лителната способност на които

далеч надхвърля 3 мегапиксела или

2048 x 1536 точки. Когато се

сравни тази резолюция с макси-

малната, която предлагат анало-

говите камери (800x600), ведна-

га става ясно каква огромна раз-

лика има. Още по-впечатлващо е,

когато на живо се види качест-

вото на новите камери.

Леснота за монтаж
Тъй като мрежовата инфраст-

руктова (жична и безжична) ве-

че е стандарт за обекти от вся-

какъв мащаб, на практика се

оказва, че изграждането на IP ба-

зирани системи за видеонаблюде-

ние е много по-лесно и бързо и не

налага изграждането на нови ка-

белни трасета. Това е особено

важно при обекти, в които тряб-

ва да се запази съществуващо-

то архитектурно положение.

Информацията е винаги с вас
В днешно време, поради факта,

че голяма част от потребите-

лите имат на разположение съв-

ременни телефони, таблети и

преносими компютри, те имат

практически постоянен достъп

до изградените системи за ви-

деонаблюдение. Това от своя

страна променя техния модел на

поведение и разкрива нови поле-

та на приложение на системите

за видеонаблюдение, не само ка-

то част от ситемите за сигур-

ност, а също така като елемент

за управление на производстве-

ни процеси.

В заключение - предоставяме

възможност нашите клиенти

да запазят инвестицията, коя-

то са направили до момента и

да я разширят до 32 броя с най-

съвременни IP камери, произве-

дени от лидера на пазара и без

да е необходимо да доплащат

допълнителни софтуерни ли-

цензи. Накратко - същата доб-

ре позната надеждност и удоб-

ство за употреба, съчетана с

най-модерните технологии.
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Най-съвременните банкови систе-

ми за сигурност осигуряват интег-

рация и графична визуализация в ре-

ално време на системите за контрол

на достъпа, пожароизвестителната

и сигнално-охранителна система, ви-

деонаблюдението и информационна-

та система.

Проектиране и изпълнение
на сигнално-охранителната
система
При реализацията на сигнално-ох-

ранителната инсталация се спазват

нормите и разпоредбите на Наредба

№I-171 за организацията и контрола

по обезпечаването на сигурността

на банките и небанковите финансо-

ви институции. Необходимо е всички

използвани при изграждане на систе-

мата датчици, модули и блокове да

бъдат одобрени от НСОД – ДНСП.

Сигнално-охранителната система

(СОТ) може да бъде изградена на ба-

зата на микропроцесорна управлява-

ща централа, притежаваща изход за

връзка с компютър и възможност за

визуализиране в обща графична сис-

тема за всички системи за сигурност.

Централата може да бъде адресиру-

ема, да обслужва необходимия брой

зони и да позволява разделянето на

различни сектори, като тези секто-

ри могат да бъдат включвани и инди-

видуално под охрана. Контролният

панел обикновено се разполага в ста-

ята на охраната. Изискване към про-

грамируемите изходи на системата

е да могат да индицират статус,

обща и аларма по сектори, тампер

аларма, паник аларма, липса на 220 V

и слаби акумулатори. Функционални-

те възможности на системата тряб-

ва да включват въвеждане на необ-

ходимия брой индивидуални кодове за

оторизирания персонал, с разгранича-

ване на приоритетите и възможнос-

тите на всеки код. Кодовете за

достъп до сигнално -охранителната

система трябва да са програмируе-

ми минимум на пет нива.

Препоръчително е охраняваните

помещения да бъдат обособени в

отделни сектори, в зависимост от

спецификата на извършваната в тях

дейност. Паник зоните задължител-

но трябва да бъдат програмирани

като тихи зони и неизключваеми. Във

всяко касово отделение е необходи-

мо да бъдат предвидени по два паник

бутона от различен тип. В работни-

те помещения се препоръчва използ-

ването на комбинирани пасивни инф-

рачервени и микровълнови датчици, а

за всички сейфове, съдържащи пари и

ценности - сеизмични и магнитни

датчици. Трезорните помещения да

се охраняват задължително чрез

магнитен и сеизмичен датчик на вра-

тата. На стените, пода и тавана да

се монтират сеизмични датчици,

вътрешността на помещенията да

се охранява с микровълнови и ултраз-

вукови детектори и да бъдат монти-

рани паник бутони до входната вра-

та на помещението. Всички модули на

системата трябва да са подсигуре-

ни срещу саботаж, чрез тампер кон-

трол.

По отношение на захранването на

системата – тя трябва да работи с

главно и собствено захранване, оси-

гуряващо енергонезависимост за не

по-малко от 12 ч. Опроводяването да

се извърши чрез екраниран многожи-

чен кабел.

Видеонаблюдение в банки
При изпълнение на банковата ви-

деонаблюдателна инсталация също е

необходимо да се спазват нормите и

разпоредбите на Наредба №I-171 за

организация и контрол по обезпеча-

ването на сигурността на банките

и небанковите финансови институ-

ции. Системата за видеонаблюдение

трябва да осигурява непрекъснато

наблюдение на входовете, входовете

на паричните салони, главната каса,

Банкови системи за
сигурност
Специфики при проектирането на системите и инсталацията
на оборудването

Проектирането и реализацията на системите за сигурност

в банки е необходимо да отговарят на най-високите изисква-

ния в областта и да са съобразени с българските и европей-

ски стандарти по отношение на оборудването и инсталаци-

ята. Всички компоненти на системата трябва да притежа-

ват сертификат за качество по ISO 9001, DIN, VdS, EN и раз-

решение за внос и инсталация на територията на страната.Източник: Унисек
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гишетата за парично-преводна дей-

ност и фоайетата. В помещението

на охраната трябва да бъдат инста-

лирани професионални видеорекорде-

ри за наблюдение и запис, които да

позволяват архивирането на записа

от всички камери за един месец на-

зад. Те трябва да имат необходимия

брой алармени входове и изходи, за да

може при определени събития да из-

пращат информация към общата ин-

тегрирана система.

Камерите, които ще се монтират

в банки, трябва да отговарят на

следните изисквания: да бъдат тип

„ден и нощ“; да предлагат изображе-

ние с висока резолюция; да имат ва-

рифокални обективи с автоматична

бленда; светлочуствителност – 0.001

Lux; цифров шумов филтър DNR; циф-

ров широк динамичен обхват DWDR;

интелигентна компенсация на фоно-

ва светлина HLC; екранно меню OSD;

интеграция на кадри за повишена

чувствителност Sens-up; цифров

стабилизатор на картината, осигу-

ряващ на камерата за видеонаблюде-

ние високо качество на картината и

перфектни условия за изграждането

на охранителна система за видеокон-

трол. Камерите за външен монтаж

трябва да бъдат монтирани в кожу-

си, оборудвани с техника за подгря-

ване и вентилация.

Също така, системата е необхо-

димо да бъде оборудвана с монитор

за общо видеонаблюдение и монитор,

на който автоматично да се визуа-

лизират изображенията от камери-

те, задействани от присъствие в

охраняваната зона. Захранващият

блок на системата е необходимо да

има защита на всеки видеоканал и да

позволява резервиране на захранване-

то минимум за 12 ч. Допълнително

условие е цялата система да бъде

резервно подсигурена с подходящ UPS

и да се предвидят индивидуални защи-

ти на всяка камера от пренапреже-

ние и гръмозащита.

Пожароизвестяване
Проектирането и монтажът на

пожароизвестителните системи в

банки трябва да са съобразени с

Наредба №Iз-1971 от 2009 г. за стро-

ително-техническите правила и нор-

ми за осигуряване на безопасност при

пожар, Правилника по ТБ и ППО, как-

то и инструкциите за монтаж на

фирмата производител на устрой-

ствата и модулите. Проектът за

пожароизвестителната инсталация

задължително трябва да се съгласу-

ва със служба „Пожарна и аварийна

безопасност“.

Сред най-важните изисквания е

пожароизвестителната инсталация

да бъде решена чрез адресируема

Източник: Роберт Бош
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пожароизвестителна система, по-

зволяваща интегрирането и визуали-

зирането в общ продукт с остана-

лите системи за сигурност в банка-

та. Тя трябва да обхваща всички по-

мещения в банката, с изключение на

санитарните възли. Пожароизвести-

телната централа да бъде монтира-

на в помещението на охраната и да

бъде оборудвана с индикаторно таб-

ло, управляващ панел, печатно уст-

ройство и памет за регистриране на

събитията. Във вся-

ко помещение се

изисква инсталаци-

ята на необходимия

тип детектори, а до

входовете и изходи-

те на сградата, на

всеки етаж, на висо-

чина 1.5 м от пода -

монтажът на ръчни

бутони за пожароиз-

вестяване.

Важно е да се

предвидят необходи-

мият брой звукови

сигнализатори и

външна сирена със

светлинна индикация, разположена до

главния вход.

Сред останалите изисквания към

пожароизвестителната система е

двустепенното алармиране (първо на

засегнатия сектор и след това обща);

автоматично спиране на вентилаци-

ята при възникване на пожар; дубли-

рането на основното захранване на

системата чрез акумулаторни бате-

рии, които да осигуряват енергоне-

зависимост минимум 8 часа и др.

Контролът на достъпа
в банки трябва да интегрира контрол

на работното време на персонала и

контрол на достъпа за външни лица до

различните помещения. Препоръчител-

но е системата да осигурява центра-

лизирано управление и контрол на

достъпа до помещения, асансьори и

други, и да се интегрира с всички

останали системи за сигурност.

Идентификацията на лицата най-

често се извършва посредством без-

контактни чип карти. Всяка карта

съдържа уникален 10-цифрен код, по

който става еднозначната иденти-

фикация на картопритежателя. При

прочитането на картата в контрол-

но-пропускателното устройство се

извършва проверка за правата на

достъп и ако той е разрешен, се по-

дава сигнал за отключване към елек-

тромагнитен механизъм. Контролно-

пропускателните устройства са

свързани с управляващ контролер и

компютър, от които се зарежда

списъкът на служителите с правата

на достъп. При всяко преминаване

през четец, в управляващия компютър

се записва дата, час на влизане и

Източник: Роберт Бош
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излизане и може да се интегрира и

снимка от съответната камера.

Системата позволява извършване-

то на справки за преминавания и мар-

шрути на движение, за изработено

време по дни и за месец, за извършени

нарушения на работното време, за

наличен и отсъстващ персонал и мно-

го други. Всеки четец има възможност

да следи състоянието на вратата и

да известява при повреди. В режим

„бедствие“ системата за контрол на

достъпа получава управляващи сигна-

ли от пожароизвестителната систе-

ма и позволява свободен достъп през

всички врати.

Препоръчително е системата за

контрол на достъп да има възмож-

ност за запис и архивиране на всички

възникнали събития за година назад,

буфер за минимум 1000 събития на

контролера и защита от пренапреже-

ние. Също така да бъде подсигурена

с резервно автономно захранване за

минимум четири часа работа.

Сейфове
Видовете сейфове, използвани в

банки, могат да се обособят в две

основни групи в зависимост от пред-

назначението си – депозитни и сей-

фове за касовите гишета. Депозит-

ните банкови сейфове се използват

в обществените трезори. Те функци-

онират по следния начин: всяка клет-

ка е оборудвана с брава с два различ-

ни ключа, които влизат в един отвор.

Бравата се отключва след като се

завъртят последователно и двата

ключа. Всяко отделение е оборудва-

но с пластмасова касета с възмож-

ност за запечатване при желание от

страна на клиента.

На главната каса и на касовите

гишета се използват сейфове, които

трябва да отговарят на европейски-

те сертификати за взломоустойчи-

вост и пожароустойчивост (EN1143-

1 – Европейски стандарт за взломо-

устойчивост на сейфа и EN1300 -

Европейски стандарт за взломоус-

тойчивост на заключващия меха-

низъм). Сейфовете е необходимо да

бъдат закрепени към пода и стената,

за да бъдат устойчиви и неподвиж-

ни. За целта, на задната страна или

на дъното на сейфа има предвидени

фабрични отвори /крепежни отвер-

стия/. Закрепването се осъществя-

ва с анкерни болтове, чието съпро-

тивление би следвало да бъде от 500

кг. до 3 т. Дълбочината на закрепва-

не е от 5 до 30 см, а диаметърът на

болтовете - от 5 до 20 мм.

Източник: Унисек
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BIROSAFE Ltd. е инженерингова компания, занимаваща се с

производство, продажба и монтаж на: взломоустойчиви сей-

фове EN 1143-1 (ECB-S Certified), блиндирани врати, огнеупор-

ни каси и шкафове, огнеупорни врати, банково оборудване (тре-

зорни врати, модуларни трезори, депозитни сейфове) и т. н.

BIROSAFE разполага със собствен сервиз, който е обучен за

всички видове ремонти връзка с безпроблемната работа на

изброените продукти.

През м. ноември 2005 г. BIROSAFE Ltd. получава Сертифи-

кат за качество ISO 9001.

През 2009 г. BIROSAFE Ltd. става член на ESSA - European

Security Systems Association, Frankfurt/Main, а през 2010 г. компа-

нията успешно преминава всички тестове за секретност и ста-

ва притежател на EUROPEAN CERTIFICATE FOR SECURITY (EN

1143-1) от ESB-S - Germany.

Гаранция за качество с марката ECB-S
ECB-S (www.ecb-s.com) е марката на European Security

Systems Association (ESSA) като акредитиран център за сер-

тификация нa продукти за сигурност.

ECB-S гарантира качеството на продукти за сигурност ка-

то сейфове за съхранение на ценности, документация; тре-

зори за съхранение на ценности, документация, ключалки с ви-

сока степен на сигурност и др. Сертификационната марка е

във формата на ясно различима метална табелка, поставена

върху всяко одобрено хранилище за ценности.

Гаранцията за качество е в съответствие с eвропейските

стандарти и подлежи на проверка. ESSA извършва и допълни-

телен външен контрол в производствените помещения на при-

тежателя на сертификата. Продуктите на BIROSAFE Ltd, сер-

тифицирани с марката ECB-S, предлагат оптимално съотно-

шение цена-качество. Това ги отличава в голяма степен от

несертифицираните евтини продукти или продуктите с неиз-

вестни сертификати, които в крайна сметка крият непредви-

дим риск за сигурността.

Единствено признати лаборатории
за изпитания
ECB-S работи само с подбрани лаборатории за изпитване

в Европа. Единствено те могат да отговорят на високите

стандарти за качество и така да гарантират съответст-

вие с европейските стандарти. Естествено, ECB-S осигуря-

ва надзор върху персонала и оборудването на лаборатории-

те.

Застрахователите я признават -
неприятните изненади са изключени
Сертификационната марка ECB-S е надеждна защита сре-

щу неприятни изненади в случай на причинени вреди. Заст-

рахователите разчитат на високата гаранция за качество

на този тип хранилища за ценности. Ето защо те заплащат

гарантирани суми за покритие и значително по-изгодни зас-

трахователни премии.

При поискване ESSA предоставя на разположение на заст-

рахователите документацията по сертифицирането. Заси-

леното сътрудничество със застрахователи позволява да се

разработи концепция за предлагане на добре обмислен и съг-

ласуван пакет за сигурност, който съчетава сертифицирано

качество на продукта и гарантирани суми за покритие. Про-

дуктите на BIROSAFE Ltd, които са типово изпитани и сер-

тифицирани, осигуряват на клиента необходимите функции и

качество на сигурност.

Висококачествени продукти за
сигурност от BIROSAFE
Висококачествени продукти за
сигурност от BIROSAFE
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Сред основните компоненти на системите за конт-

рол на достъпа са контролери, електромеханични бра-

ви, четци, различен тип идентификатори, а така също

компютри и програмно обезпечение от високо ниво, по-

зволяващо лесна настройка, мониторинг и оперативно

управление на правата на достъп на всеки отделен по-

требител. Процесът на идентификация, т. е. разпозна-

ването на потребителя и определянето на неговите пра-

вомощия за достъп в отделните зони на хотела, се явява

важен момент, конкретизиращ структурата, функцио-

налните възможности, надеждността и работоспособ-

ността на системата за контрол и управление на до-

стъпа.

В зависимост от мащабите на приложението, хоте-

лиерите могат да избират между автономна или мре-

жова система за контрол на достъпа. Автономните си-

стеми разполагат с по-ограничени функционални възмож-

ности от мрежовите, но са достатъчно ефективни за

по-малки обекти. Не изискват инсталиране на допълни-

телни устройства, свързани с управляващия компютър

или въобще наличието на компютър, а използваните из-

пълнителни механизми са същите, както и при мрежо-

вите системи - идентификатори, четци и заключващи

компоненти. Сред недостатъците им е липсата на

възможност за мониторинг над системата и изготвяне

на справки за нейната дейност. За по-големи обекти,

специалистите препоръчват инсталацията на мрежо-

ви системи, в които всички контролери са съединени

Контрол на достъпа в
хотели
Функционални възможности на автономните и мрежови
системи за контрол

Електронните системи за контрол на достъпа в хотели обезпечават сигурността на гос-

тите и предоставят редица предимства за работния процес на хотелския мениджмънт. С

въвеждането на подобен тип система, гостите на хотела могат да ползват както неогра-

ничен достъп до своята стая, така и до допълнителните услуги в хотела, като фитнес и

спортни центрове, центрове за развлечение, паркинги, асансьори, конферентни зали и други,

с една и съща ключ-карта. Освен това, повечето модерни системи предлагат възможност

за интегриране на хотелската ключ-карта в системи за безкасови плащания на територи-

ята на хотела. Всички преминавания се регистрират в база данни, която може да генерира

множество справки. Допълнително могат да се организират паник и охранителни функции,

както и дистанционно включване и изключване на електрическите консуматори в стаите.
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помежду си чрез компютър. Чрез тях

от една точка могат да се контро-

лират събитията в цялата сграда и

централизирано да се управляват

правата на потребителите. Този

тип системи се състоят от управ-

ляващ софтуер, интерфейсни преоб-

разуватели, контролери и изпълни-

телни механизми.

Управляващият софтуер може да

бъде PC-базиран или да е интегриран

в самостоятелно устройство. Зада-

чата му е да следи състоянието на

стайните контролери, тяхната рабо-

тоспособност и наличието на аварий-

ни състояния - неправомерен достъп,

пожар, паник-бутоните и да аларми-

ра служителите на рецепцията за

предприемане на съответни дей-

ствия. Също така, софтуерът конт-

ролира в реално време точките с

ограничен достъп - стаите за гости,

служебните помещения, гаражи, ба-

сейни, сауни, асансьори и други. Във

възможностите му е добавяне, изтри-

ване или редактиране на данните за

отделните зони (етажи) и точките

с ограничен достъп, както и разреша-

ване и отнемане на правата за

достъп на лицата (гости на хотела

и обслужващ персонал), притежаващи

ключове за различните зони. В база-

та данни на програмата се съхраня-

ва информация за записаните иденти-

фикатори, ограничения на достъпа и

регистрираните събития от систе-

мата. Някои от предлаганите софту-

ери имат възможност за отдалечен

достъп и управление през Интернет.

Интерфейсният преобразувател

служи за осъществяване на връзка

между управляващия компютър и кон-

тролерите за достъп.

Контролерите за достъп комуни-

кират с управляващия компютър и

имат собствена енергонезависима

памет. В заложените им характери-

стики е прочитането на безконтак-

тния идентификатор и отваряне на

вратата при открит валиден код;

управление на системата за енергос-

пестяване в стаята при поставяне

на валидна карта в обхвата на

вътрешния терминал; изпращане на

съобщения за помощ при натискане

на паник-бутон и задействане на

сигнализация на входния терминал на

стаята. Сред останалите им функции

са изпращане на съобщения за повик-

ване на камериерка на етажа, кога-

то е поставен бутон за повикване и

задействане сигнализацията на вход-

ния терминал на стаята; изпращане

на съобщения при опит за неправомер-

но влизане в стаята; блокиране на

възможността за влизане на служи-

тел от хотела в стаята, когато в нея

има гост и други.

Също така, контролерът управля-

ва: входния четец, който се намира

от външната страна на вратата на

стаята; енергоспестяващия модул

(от вътрешната страна), датчици-

те в стаята (за отворен прозорец,

отворена врата, пожарен датчик,

паник-бутон, датчик за температу-

ра), електрическата брава; релета-

та за включване на захранването в

стаята и климатика.

Идентификатори и четци
Идентификаторите са носители-

те на кода за разрешение на достъп

до определено ниво. Могат да имат

различна форма – пластмасова карта

с вграден чип или магнитна лента,

RFID карти, микрочип вграден в ме-

тален корпус, гривна, ключодържател

и т. н. Четецът извлича необходима-

та информация от съответния носи-

тел и я предава на контролера, кой-

то от своя страна верифицира кода

на устройството и взема решение за

допускане или не на лицето. Обикно-

вено, четците се монтират върху или

около бравата на вратата на стая-

та. Понастоящем се използват чет-

Източник: Тераком

Източник: Майнинг
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ци, разработени според типа на иден-

тификатора и функциониращи по оп-

ределена технология. Сред най-раз-

пространените от тях са четците

за магнитни карти, които представ-

ляват магнитна глава, към която чрез

ролка се притиска магнитната кар-

та. За разчитане на кода от магнит-

ната карта, потребителят трябва

да я прокара през прореза на четеца

отгоре надолу по цялата дължина на

прореза. Най-усъвършенстваните

магнитни четци имат вградена PIN-

клавиатура и позволяват програмира-

не на функциите на четеца. Друг вид

четци генерират непрекъснато елек-

тромагнитно излъчване на определе-

на честота и при доближаване на

идентификатора в зоната на дей-

ствие на четеца , произвежданото

излъчване разчита информацията в

картата, посредством вградена в нея

антена. Получавайки необходимата

енергия за работа, картата пре-

хвърля в четеца своя идентификаци-

онен код с помощта на електромаг-

нитен импулс с определена форма и

честота.

Електромеханичните брави
Основният изпълнителен меха-

низъм в системата за контрол на

достъпа – електромеханичните бра-

ви, са заключващи системи, при кои-

то секретният механизъм е допълнен

с електромеханични елементи, позво-

ляващи отваряне както чрез механи-

чен ключ, така и чрез подаване на

токов импулс от изпълнителното

устройство - контролера.

Принципът на работа на електро-

механичната брава представлява

притегляне на метална пластина,

закрепена на подвижната част от

вратата, към сърцевина с намотка,

закрепена на неподвижната каса на

вратата. Основната особеност на

този тип брава се състои в използ-

ване на специални магнитни матери-

али, позволяващи създаване на усилие

на разделяне (за отваряне на врата-

та) до 500 кг, при консумирана мощ-

ност едва 5-10 W. Конструктивно,

всички брави от този тип са устро-

ени еднакво и имат сходни техничес-

ки характеристики. Обичайна харак-

теристика е и независимото им зах-

ранване с батерии, което позволява

работа на системата в аварийни

ситуации. Някои от предлаганите

модели имат вградена памет за до

900 събития (всяко поставяне на

картата в четеца се отбелязва като

отделен запис на събитие).

За програмирането на безконтак-

тните идентификатори се използват

кодиращи устройства (енкодери),

които могат да бъдат автономни,

свързани с управляващия компютър

или директно към мрежата. Опциона-

лен елемент в системата са принте-

рите за карти.

Други функции на системата
Освен да регулират достъпа до

различни зони на хотела, системите

за контрол могат да интегрират в

работните си характеристики енер-

госпестяващи функции и такива,

свързани с управлението на микрокли-

мата в стаите. На базата на допъ-

лнителни устройства, като енергос-

пестяващите модули в стаите, или

съобразно статуса на стаята и вида

на картата, с която е отворена,

системата може да изключва напълно

или частично захранването при изли-

зане от стаята или да поддържа

определена функционалност на систе-

мите според вида на картата. Дей-

ността й може да се базира и на пред-

варително зададени параметри на

микроклимата в зависимост от вида

на помещенията.

Мрежовите системи, базирани на

отворени платформи, притежават

по-голяма гъвкавост, която позволя-

ва лесно разширение с допълнителни

устройства и функции, контролира-

щи достъпа, както и интеграция със

системи за охрана и видеонаблюде-

ние, създавайки по този начин цялос-

тно решение за управление на достъ-

па и сигурността в хотела.
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