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Cool Consult спечели награда в конкурса „Най-зелените компании в България“

Cool Consult беше отличена с награда в седмия конкурс на b2b media „Най-зелените компании

в България“ на официална церемония, която се проведе на 5 юни т.г., съобщиха за сп. ТД Инста-

лации от компанията. Наградата бе връчена в категория „Строителство, недвижими имоти,

търговски площи, бизнес сгради“.

Компанията бе оценена на база няколко критерии – устойчиви политики, зелени практики,

запознатост с нормативната уредба, която регламентира дейността, устойчиви инвести-

ции, популяризиране на зелените практики, сертифициране, управление на ресурсите, устой-

чиви инициативи, изпълнени обещания.

Данфосс отбеляза 20-годишен юбилей

годишнина. Сред специалните гости на елегантното парти бе посла-

никът на Кралство Дания у нас – Кристиан Кьонигсфелд, както и пред-

ставители на централата на компанията в Дания. В своето слово

посланик Кьонигсфелд поздрави Данфосс за работата до момента и

пожела бъдещи успехи на целия екип.

Присъстващите имаха възможност да изгледат емоционално ви-

део, в което служителите с гордост представят колектива си като

едно голямо семейство. Гостите научиха детайли за историята на

компанията на българския пазар, както и редица любопитни факти като

например това, че първите им продукти, монтирани у нас през 40-те

години на 20 век в Царския дворец, могат да бъдат видени в сградата

и днес.

Събитието продължи със забавна програма, включваща музика на

живо и изненади за гостите от специално нает художник.

На 28 юни т. г. в Резиденция Тера в София фирма Данфос ЕООД събра

клиенти, партньори и приятели, за да отбележи официално своята 20-

Предстои 15-ото издание на търговското изложение efa в Лайпциг

15-то издание на търговското изложение

efa ще се проведе от 20 до 22 септември т.

г. в Лайпциг. Форумът за сградна автомати-

зация, електропроектиране, осветление и ОВК

предлага обширна програма от продуктови

представяния, специализирани семинари и

възможности за провеждане на двустранни

бизнес срещи. В предното издание на efa през

2015 г. взеха участие рекорден брой изложи-

тели - 225. Те представиха разнообразни ре-

шения в областта на сградните инсталации,

осветлението, системите за безопасност и

охрана, електроенергийните системи, както

и иновативни технологии в областта на ото-

плението, вентилацията и климатизацията на

дома и офиса.

ПУДООС одобри за финансиране 6 проекта за управление на водите

и „Реконструкция на водопроводната и кана-

лизационна мрежа в кв. „Възраждане“ са част

от одобрения проект в община Мадан. Той е

на стойност над 753 хил. лв.

В община Аксаково ПУДООС одобри проек-

та за „Доизграждане на битови канализацион-

ни клонове и подмяна на част от водопровод-

ната мрежа в гр. Игнатиево“ на стойност над

2,4 млн. лв. В Добрич е одобрена подмяната

на водопровод в село Стожер, където ще

бъдат отпуснати близо 295 хил. лв., а в Оря-

хово за реконструкция и доизграждане на

вътрешна ВиК мрежа - над 2,6 млн. лв.

Предприятието за управление на дейнос-

тите по опазване на околната среда (ПУДО-

ОС) одобри за финансиране общо 6 проекта за

управление на водите. Те ще бъдат реализи-

рани в община Стамболийски, община Суво-

рово, община Мадан, община Аксаково, общи-

на Добричка и община Оряхово.

В община Стамболийски одобреният про-

ект е за изграждане на канализация в квартал

„Полатово“, за което ще бъдат отпуснати

близо 600 хил. лв. В Суворово пък ще бъде

изградена канализационна мрежа и ще бъде

подменена канализационната мрежа по улици-

те „Хан Крум“, „Кочо Честименски“ и „Ильо

Войвода“ с финансиране от над 825 хил. лв.

Подобектите „Реконструкция на водопровод-

ната и канализационна мрежа в кв. „Шаренка“
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Hoval инсталира системно решение за отопление и вентилация в Асарел Медет
работещи в режим отопление, които подават пресен въздух и засмук-

ват отработен от халето. Покривните апарати също така оползот-

воряват топлината с помощта на пластинчат топлообменник с

ефективност до 73%.

В халето на централата ремонтна база са заложени топловъздушни

апарати TopVent MH за пресен въздух, затоплен от вграден воден топ-

лообменник. В другите корпуси за едро и ситно трошене и във филтъ-

рното отделение са монтирани стенни топловъздушни апарати TopVent

HV, работещи в режим на отопление и на рециркулация. На входните врати

на всички халета пък са монтирани въздушни завеси TopVent CUR.

„Производствените сгради на Асарел Медет са истинско предиз-

викателство за ОВК системите с големия си обем, голяма светла

височина и силно замърсената работна среда“, обясняват от Hoval.

Инсталираните покривни апарати са пуснати в експлоатация за ото-

пляване на халетата през изминалата зима. Те се контролират от обща

система DigiNet5, която на следващ етап ще бъде свързана с общата

система за сградно управление на съоръжението (BMS).

Hoval достави децентрализирани покривни апарати за едновременно

отопление и вентилация за три големи цеха на Асарел Медет - Флота-

ция, Мелнично и Дезинтеграция. Заложени са апарати RoofVent LHW,

Legrand стартира програма в областта на Интернет на нещата в България
та за развитие на свързани устройства за „умни домове“. Предста-

вените продукти се отличават със стилен дизайн, иновативност, ин-

туитивност и възможности за персонализация. Legrand постави фокус

на три от тях – нов видео домофон Classe 300X12E със 7-инчов дис-

плей и интегрирана Wi-Fi свързаност, свързан термостат Smarthere

също с интегрираната Wi-Fi връзка, както и свързана видео шпионка,

която се монтира без окабеляване и разполага с широкоъгълна инфра-

червена камера с LED подсветка.

„ELIOT продуктите са подходящи както за реновация на съществу-

ващи сгради, така и за новостроящите се. Трансформацията на стан-

дартните електрически инфраструктури към „умни“ свързани устрой-

ства на практика увеличава комфорта на потребителя в дългосрочен

план“, поясни директорът на Legrand България Людмил Даскалов.

„Като важен фактор в дигиталната трансформация на индустри-

ята ние в Legrand инвестираме сериозни средства и ресурси в разра-

ботката и производството на свързани решения и продукти както за

бизнес клиентите, така и за крайните потребители“, сподели ме-

ниджърът на компанията за Централна и Източна Европа Иван Хейда.

Френският производител на продукти и системи за електрически

инсталации и информационни мрежи Legrand представи иновативна про-

грама ELIOT в областта на Интернет на нещата, която ще стартира

в България. Програмата ELIOT е част от стратегията на компания-

28-ото издание на For Arch ще се проведе през септември в Прага

28-ото издание на международното търговско изложение за сградни

технологии For Arch ще се състои от 19 до 23 септември т. г. в Прага.

През последните 27 години събитието се утвърди като водещо за

сектора в Чехия и място за среща между бизнесмени, клиенти и спе-

циалисти от Централна и Източна Европа. В рамките на панаира са

организирани специални B2B срещи, които имат за цел намиране на

бизнес партньори, местни дистрибутори или доставчици.

Сред основните теми на For Arch са: архитектурни, проектантски

и строителни инженерни услуги; електроинсталации; производство

на прозорци, врати и стълбища; отопление, коминни конструкции,

климатици; строителни материали; устойчиво строителство кон-

струкции и зелени сгради; транспорт и логистика.

В предишното издание на панаира през 2016 г. взеха участие 841

изложители, от които 67 чуждестранни. Събитието бе посетено от

над 71 000 души.
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Toshiba разработи онлайн платформа за климатични инсталации

ти и подпомага спазването на законовите

регулации. Системата се разгръща в поетап-

на програма през следващата година, като

започва със създаването на национални профи-

ли, свързани със съответните инсталатори.

Клиентите и инсталаторите ще могат да

влязат в системата от смартфон, таблет

или компютър и да получат изчерпателни дан-

ни за инсталираното оборудване на ниво ин-

дивидуална инсталация, сграда или мрежа от

обекти.

Toshiba обяви, че е разработила нова онлайн

система за въвеждане в експлоатация и гаран-

ция на климатични инсталации. Според компа-

нията инструментът е революционен, осигу-

рява значителни икономически предимства и

пести много време за крайните потребители,

инсталаторите и обслужващите компании. Той

дава на крайните потребители незабавен

достъп до ключовите данни за т. нар. F-газове

за инсталациите и оборудването в техните

имоти, като централизира воденето на отче-

1100 млади специалисти кандидатстваха за стаж в ЕVN

и септември. Стажантите ще имат

възможност да работят по реални и значи-

ми проекти, подкрепяни от опитни и квали-

фицирани специалисти. Всеки един от ста-

жантите ще проведе стажа си под личното

ръководство и съвети на ментори експер-

ти.

Инициативата на ЕVN България „Младежи

с бъдеще“ стартира през 2006 г. До тази

година в нея са участвали 367 студенти и

ученици, а общият брой на кандидатите е бил

над 4500.

Kъм тазгодишното издание на стажант-

ската програма на ЕVN България „Младежи с

бъдеще, беше проявен силен интерес, като

почти 1100 млади специалисти се кандидати-

раха за участие в нея. 49 ученици и студенти

бяха одобрени и ще имат възможност да

проведат стаж в дружеството.

Общо 26 от одобрените стажанти ще

специализират в централните отдели на дру-

жествата от групата на ЕVN България, а 23

ще проведат стажа си в клиентските цен-

трове на компанията на територията на

Югоизточна България. Продължителността

на летния стаж е три месеца - юли, август
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Доц. Велинов, от 25 до 27 май т. г. в

Созопол се проведе XVI издание на кон-

ференцията с международно участие
BulLight. Как оценявате тазгодишното

издание като организатор, припокриха
ли се очакванията Ви с крайните резул-

тати?

Това беше една много успешна и пол-

зотворна конференция, протекла в дух

на диалогичност. Заслуга за това

имаха както високото ниво на пред-

ставените доклади, така и многоброй-

ните спонсори, осигуряващи голяма

част от съпътстващите разходи. На

нея участие взеха над 150 специалис-

ти, от които 14 от чужбина – Турция,

Гърция Румъния, Италия, Финландия,

Полша. В рамките на два дни и поло-

вина бяха изнесени 40 доклада от об-

ластта на осветителната техника.

В четири от докладите беше засег-

ната една нова област – отглеждане

на растения при изкуствено осветле-

ние. Заслужава да се отбележи и го-

лемият брой млади участници.

Забелязва се тенденция към
оптимизиране на експлоата-
ционните характеристики
на осветителите

Тези, които не успяха да посетят

конференцията, могат да се запозна-

ят с докладите от нейния уебсайт,

както и да разгледат снимки от съби-

тието.

Паралелно с конференцията се проведе

и изложение на компании от сектора.
Кои иновативни решения привлякоха ин-

тереса на участниците?
Във фоайето на конгресния център

беше разположена станалата вече

традиционна изложба,  съпътстваща

конференцията, в която взеха учас-

тие 14 фирми. Представени бяха ос-

ветителни тела и модули със свето-

диоди, както и компоненти за тях.

Демонстрирани бяха осветители с

ефективност 130 – 150 lm/W. Забеля-

за се тенденция в оптимизиране на

експлоатационните характеристики

на осветителите, подобряване на

топлинния режим, увеличаване на

живота и намаляване на разходите за

производството им.

доц. д-р инж.
Красимир Велинов,

председател на
Българския

национален комитет
по осветление

(БНКО),
пред сп.

ТД Инсталации

Една от атракциите на изложбата

беше гостуването на фирма LEDiL от

Финландия, която показа серия от нови

оптични системи за светодиоди.

В интервюто си за сп. ТД Инсталации

отпреди няколко години (бр. 3/2014)

споделяте, че за да се създаде ефекти-
вен осветител, е необходимо добро

сътрудничество между инженери свет-
лотехници и инженери с опит в област-

та на електронната техника, както и

че в България има условия за това. Мо-
жем ли да кажем, че то вече е факт?

В момента в България има немалък

брой фирми, които са натрупали по-

лезен опит в създаване на високое-

фективни светодиодни осветители.

Свидетелство за качеството на

продукцията им е тяхната реализа-

ция на европейския пазар. В същото

време буди недоумение фактът, че за

някои обекти, финансирани от държа-

вата, се избират вносни осветите-

ли със съмнителни качества под пре-

Забелязва се тенденция към
оптимизиране на експлоата-
ционните характеристики
на осветителите
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текст, че са с по-ниска цена. Една

адекватна реакция е контрол на ця-

лата продукция. Така например в НИЛ

„Осветителна техника“ към МГУ „Св.

Иван Рилски“ годишно се изпитват

между 400 и 500 осветителя. Добра

новина също е, че преди 9 месеца ла-

бораторията в гр. Самоков към СА-

МЕЛ-90 АД получи акредитация за из-

питване на осветители.

Какво се промени в сектора за този

период и какви са очакванията Ви за не-
говото краткосрочно развитие?

За тригодишния период 2014 – 2017

г., когато се проведе предишната,

юбилейна за нас, конференция, като

че ли не се случиха кой знае какви

събития. Но независим поглед показ-

ва известно преструктуриране на

производството на светодиодни ос-

ветители. Така например някои фир-

ми, традиционни участници на паза-

ра на осветление,  не взеха участие в

BulLight 2017 поради финансови зат-

руднения. Други не можаха да вземат

участие поради ангажираност в про-

екти, които блокираха всичките им

ресурси в изпълнение на срочни зада-

чи. Като цяло се отбелязват затруд-

ненията при по-малките фирми. Впе-

чатлението ми е, че се прехвърля

голяма част от административната

тежест върху тях, което означава,

че значителна част от своето вре-

ме тези фирми трябва да отделят за

обслужване на държавната админис-

трация, а не обратното, както би

било редно. На фона на всичко това

продължава липсата на интерес в

управлението на държавата за сти-

мулиране на високите технологии и

образованието. Лично към мен все по-

често се обръщат представители на

фирми с молба да им предложа млади

кадри, за да бъдат назначени на ра-

бота, и аз не мога да им помогна в

това отношение.

През гореспоменатия тригодишен

период всъщност се случиха много

новости в областта на осветителна-

та техника. Българският национален

комитет по осветление отразяваше

тези събития и ги направи достъпни

за всички специалисти чрез проведе-

ните за изминалия период около 35

семинара. Верни на мисията си да

информираме колегията, на уебсайта

на сдружението публикуваме всички

доклади от конференции и презента-

ции от проведените семинари. Освен

седемте събития, осъществени от на-

чалото на годината досега и предви-

дените през октомври, ноември и де-

кември още три семинара, през след-

ващата 2018 г. се планира провежда-

нето на Балканската конференция.

През 1999 г. по инициатива на члено-

ве на НКО, в гр. Варна беше проведе-

на Първата Балканска конференция по

осветление. Тя е една значима иници-

атива за България, която се възпри-

ема от балканските специалисти и

регулярно се провежда в отделните

страни на Балканите. През 2018 го-

дина отново идва ред на България да

бъде домакин на тази конференция.

Екипът подготвил първата Балканс-

ка конференция отново се наема със

задачата да я организира.

За целта е създадена уеб страница

на конференцията и са разпратени

покани за участие до чуждестранни-

те специалисти. Очакваме всички,

които се интересуват от проблеми-

те на осветлението, да посетят

това събитие.
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Г-н Митев, представете накратко дейността на БГСКЛАД на
читателите на сп. ТД Инсталации.

Опитът в сферата на недвижимите имоти, натрупан през

над 20-годишната история на фирма ШАНС 96, доведе до

идеята за създаването на отделна платформа за индус-

триални имоти, а именно БГСКЛАД.

През март т. г. платформата БГСКЛАД навърши три

години. В момента тя има база с над 6000 оферти на

складове и индустриални площи от цяла България. Плат-

формата наскоро беше номиниранa за участие в конкур-

са European Business Awards (EBA) 2015-2016 в категория

„Бизнес на годината“.

През изминалите 3 години мрежата създаде представи-

телства и работи успешно в почти всички основни обла-

стни градове. По този начин БГСКЛАД се превърна в

барометър и център на информация за всеки бизнесмен,

който има нужда от някакъв тип услуга или консултация,

свързана със складове или индустриални имоти. БГСКЛАД

непрекъснато развива и допълва своята маркетинг стра-

тегия съобразно тенденциите, които пазарът изисква.

От две години БГСКЛАД организира самостоятелно об-

ластни конференции за индустриалните имоти в Пловдив

и Стара Загора, а тази година през октомври ще орга-

низира Първата национална конференция за индустриал-

ните имоти в гр. Пловдив.

Какви предимства предлага БГСКЛАД на своите клиенти?

БГСКЛАД има над 6000 оферти, които се актуализират

ежедневно - това е най-голямата и пълна база данни в

сектора. Благодарение на модерната, голяма и лесно

достъпна онлайн система клиентите получават актуал-

на, навременна и точна информация за пазара на индус-

триални имоти във всеки един момент.

БГСКЛАД ежемесечно събира, проучва, актуализира и пра-

ви анализ (мониторинг) на пазара на индустриални имоти.

По този начин клиентите ни получават точна, ясна, на-

временна информация за развитието на пазара - къде е

подходящо да се инвестира, купува, продава. БГСКЛАД не

просто продава и отдава имоти, но и предоставя комп-

лексни услуги в сферата на индустриалните имоти, за да

могат клиентите й да сключат най-добрата сделка за тях.

Голямо предимство е нашият екип от професионалисти,

които са тясно специализирани както в покупко-продаж-

ба, наемане и отдаване на складове и промишлени площи,

Продължава търсенето на
нови, модерни складови площи
и индустриални обекти

Симеон Митев, собственик на
платформата „БГ СКЛАД“,

пред сп. ТД Инсталации

така и в проектно управление, консултации, проучвания

и анализи в областта на индустриалните имоти.

Кои са факторите, които движат пазара на индустриални

имоти в момента?

Веднага след началото на глобалната финансова криза

през 2008 г. пазарът на имоти се охлади, а предлагането

на нови строителни площи се сви рязко, като се задър-

жаха достатъчно продължително ниски нивата както на

продажби, така и на наеми. Инвеститорите в бизнес

имотите се отдръпнаха. От две-три години се забеляз-

ва подем в инвестициите в доходоносни имоти и същев-

ременно се завръща и интересът от чужди инвестито-

ри. Постепенното възстановяване на икономиката и

потреблението са предпоставка за засиленото търсене

на индустриални имоти. Определено предлагането на ново

строителство изостава, както поради инерцията от

годините на кризата, така и поради естественото из-

черпване на парцели за строителство с подходящи лока-

ции и добра инфраструктура, а също и поради времевите

характеристики на строителния цикъл. Банките, от своя

страна, предприеха по-агресивна политика за финансиране

на различни инвестиционни проекти.

Продължава търсенето на нови, модерни складови площи

и индустриални обекти. Запазва се търсенето на малки

складови площи в сегмента до 500 кв. м и над 1000 кв. м.

Инвеститорите, които се оглеждат за покупка на тере-

ни за логистични и производствени площи, все още не

могат да „преглътнат“ факта, че на базата на цени на

земя, и на цени на ново строителство тяхната възвръща-

емост ще бъде в порядъка на 9-11 години. Търсят се

проекти с възвръщаемост до 7 години. Сезонното търсене

и наемане на складови площи в градовете около Черномо-

рието тази година не е само преди сезона, но и продължава

по време на сезона.

Продължава търсенето на
нови, модерни складови площи
и индустриални обекти
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Системите за отвеждане на дим

и топлина (ОДТ системи) прочи-

стват ниските нива на помещения-

та от дим, отвеждайки токсичните

газове извън задимените участъци.

Освен това тези системи помагат

за отвеждане на топлината от

възникналия пожар и осигуряват про-

чистване на евакуационните пъти-

ща от дим, като по този начин улес-

няват извеждането на хората от

сградата в случай на пожар. В допъ-

лнение, този тип технологии нама-

Системи за отвеждане на
дим и топлина

ляват финансовите загуби и други

директни щети вследствие на пожа-

ра, ограничават въздействието от

дима, спомагат намесата на органи-

те за противопожарна защита чрез

подобряване на видимостта, понижа-

ват температурата в помещението

и ограничават хоризонталното раз-

пределение на пожара.

Функции и приложения
Системите за отвеждане на дим

и топлина се класифицират като

превантивна противопожарна защи-

та и могат да бъдат животоспася-

ващи в случаи на пожар. Основната

функция на този тип защита е да се

прочистят аварийните изходи от

дим, за да могат хората сами да се

евакуират от помещенията. Систе-

мите за отвеждане на дим и топли-

на извеждат ефективно дима извън

помещенията след автоматично или

ръчно задействане. Сред типичните

им приложения са: промишлени, про-

изводствени и складови сгради, офис

В случай на пожар в затворено помещение горещите димни газове

се разполагат над огъня поради термичния принцип за издигане на

топлия въздух. В такива случаи е жизнено важно обитателите на

помещението незабавно да открият пътя за евакуация. От реша-

ващо значение е помещенията да са снабдени с контролирана

вентилация, която да осигурява подаване на чист въздух и отвеж-

дане на дима, когато това е необходимо. Без вентилационна си-

стема за отвеждане на дима и топлината цялото помещение може

да бъде погълнато от пушек само за няколко минути.

Системи за отвеждане на
дим и топлина
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сгради, супермаркети, помещения, в

които пребивават голям брой хора,

закрити паркинги и др.

Електрически задвижващи
устройства с дистанционно
 управление
В случай на пожар димът и ток-

сичните газове са животозастраша-

ващи фактори. Разпространението

на дима вътре в помещенията може

да причини значителни материални

щети на сградата и имуществото.

Намаляването на температурата

или забавянето на нейното повиша-

ване спомага да се запази стабилно-

стта на сградата и улеснява проце-

са на пожарогасене, като създава ви-

димост в зоните за достъп, намаля-

ва температурата в по-високите

зони и забавя хоризонталното раз-

пространение на пожара.

Използването на интегрирана си-

стема за отвеждане на дим и топ-

лина в комбинация с дистанционно

управляеми електрически задвижва-

щи механизми за отваряне на прозор-

ците и вентилационните отвори е

сред най-популярните съвременни

технологии за пожарозащита. Тази

стратегия гарантира в максимална

степен оцеляване на хората, улесня-

вайки извеждането на дима и горе-

щия въздух от помещенията. Наред

с прочистването на долните слоеве

на помещенията от дим, ОДТ систе-

мите имат за цел намаляване на кон-

центрацията на токсични газове по

стълбите и коридорите, повишавай-

ки видимостта по евакуационните

пътища за хората и улеснявайки до-

стъпа на екипите за спешна помощ.

Поради тази причина задвижващите

механизми трябва да бъдат проекти-

рани и тествани за употреба в ин-

тегрирани системи и конструкции за

отвеждане на дим и топлина, в съот-

ветствие с европейския стандарт

EN12101-2.

Стандартът EN 12101-2 /БДС
EN 12101-2
Всички устройства за изсмукване

на дим и топлина от помещенията

трябва да бъдат произведени съглас-

но стандарт EN 12101-2 (БДС EN

12101-2:2004 - Системи за управле-

ние на дим и топлина. Част 2: Изис-

квания за вентилатори на естестве-

на тяга за отвеждане на дим и топ-

лина). Тази част на европейския

стандарт определя изискванията и

описва методите за изпитване на

вентилатори на естествена тяга за

отвеждане на дим и топлина, които

са предназначени да бъдат инстали-

рани като част от системи за ес-

тествена вентилация на дим и топ-

лина.

Сертифицирането по този стан-

дарт определя начините на изпитва-

не на устройствата, съставляващи

системата, включително конструк-

цията, средствата за автоматиза-

ция, устройствата за долавяне и
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контролните блокове. Дори строи-

телните материали са предмет на

това сертифициране. Съгласно

стандарта, строителни материали

Б, част 1, трябва да бъдат тества-

ни и сертифицирани, за да могат да

бъдат използвани в сградите.

Списъкът на тези продукти включ-

ва електромотори, крепежни елемен-

ти, профили за прозорци, стъклопа-

кети, панти, уплътнения и др.

Изграждането на отвеждащите

системи може да се проектира само

за сгради със структура, която по-

зволява разполагане на изходни от-

вори по вертикалните стени или по-

крива. Много производители разра-

ботват различни алтернативни ре-

шения, като всички тези системи

подлежат на тестване от компе-

тентните инспектиращи органи.

При успешно преминаване на тесто-

вете производителите получават

сертификат, който им позволява да

предлагат продуктите си на паза-

ра.

Популярни термини и съкращения
В чуждоезичната техническа ли-

тература различните типове систе-

ми за отвеждане на дим и топлина

фигурират под различни названия и

абревиатури. Нека разгледаме най-

популярните сред тях и разликите в

концепциите им.

NRA/MRA - системите за есте-

ствено отвеждане на дим (natural

smoke extraction systems, NRA) се ос-

новават на естествения ефект на

извеждане на дима и топлината, ба-

зиран на принципа на топлинната

плаваемост. Абревиатурата MRA пък

се използва за механична система за

отвеждане на дим (mechanical smoke

extraction system), при която движени-

ето на въздуха се обезпечава от

механизирано, а все по-често и авто-

матизирано оборудване.

RWA - немското съкращение RWA

(Rauch-und Warmeabzugs-Anlagen)

също се използва за обозначаване на

системите за отвеждане на дим и

топлина. Тази концепция се състои в

използването на компоненти, комби-

нирани по такъв начин, че съвмест-

но да отвеждат дима и топлината.

Целта е да се образува стабилен слой

топли газове над студения и чист

въздух.

SHEV (Smoke and heat exhaust

ventilation) - абревиатура, означаваща

вентилационна система за дим и

топлина. Тя касае вентилационните

системи за отвеждане на дим и топ-

лина на естествен принцип. Подобно

на останалите изброени технологии,

и тази се използва за отвеждане на

дим и горещи газове от сградата в

случай на пожар. В съответствие с

EN 12101, част 2, този тип системи

се състоят от следните компоненти:

задвижващ механизъм с монтажни

скоби; съответните монтажни и

закрепващи елементи, ако са необхо-

дими; профили за прозорци; стъкла за

прозорци; крепежни елементи за про-

зорци.

Отвеждане/разсейване на
дим
Терминът „отвеждане на дим“

означава отстраняване на дима по

естествен или изкуствен път извън

помещението в случай на пожар. В

резултат на тези мерки се получава

стабилен слой прочистен въздух с

ниско съдържание на дим, който е

близо до пода и позволява безопасно

използване на евакуационните пъти-

ща. В много държави, когато строи-

телните контролни органи изискват

наличие на система за естествено

отвеждане на дим в сградните поме-

щения, се използват SHEV системи в

съответствие със стандарта EN

12101-2. Разсейването на дима се

състои в отвеждане на студените

димни газове след пожар, за да се

прочисти сградата от остатъчния

пушек.

Вентилационните системи тряб-

ва да гарантират, че хората могат

да напуснат сградата, без да се из-
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лагат на опасност, излизайки от

помещението, в което е възникнал

пожарът, а след това и на открито

(самоевакуация). Инсталацията

трябва да осигури и възможност за

достъп на органите за противопо-

жарна отбрана, поддържайки прием-

ливо ниски нива на задимяване на

помещенията. Необходимо е систе-

мата да гарантира още, че сграда-

та и имуществото в нея са защите-

ни чрез контролирано отвеждане на

дима и топлината, както и че при

възникване на пожар димът и топли-

ната възможно най-бързо ще бъдат

отведени от помещението.

Специфика на технологията
Всички системи, използвани за

отвеждане на дим и топлина, са ос-

новна част от противопожарната

защита в сградите. Изборът на под-

ходяща система за конкретната

жилищна, комерсиална или индустри-

ална строителна конструкция тряб-

ва да осигурява най-доброто решение

за спасяване на човешките животи и

предотвратяване или ограничаване

на материалните щети.

В условията на пожар максимална-

та надеждност на ОДТ е от съще-

ствено значение. Основната опера-

тивна концепция на пожарогасител-

ните системи се състои в предотв-

ратяване задържането на дим в по-

мещенията и проникването му към

евакуационните пътища.

Системите за пожаробезопас-

ност, включващи контролирано от-

веждане на дима и топлината, след-

ва да се активират автоматично,

отваряйки всички входове, през кои-

то се отвеждат димът и газовете,

за да се освободят пътищата за

евакуация до места с пресен и чист

въздух. Тези системи могат да се

използват на ежедневна база за кон-

тролирано опресняване на въздуха в

помещенията, по този начин подо-

брявайки условията на работа и ка-

чеството на живот на хората, из-

ползващи помещенията. Тези систе-

ми предоставят възможността едно

и също решение да се използва с две

различни цели – регулярна и проти-

водимна вентилация.

Функционални особености
Системите за отвеждане на дим

и топлина включват всички струк-

турни и технически инсталации, из-

ползвани за извеждане на димните

газове и горещия въздух, получени в

резултат на възникнал пожар.

Съставна част на тези системи са

различни входящи и отвеждащи от-

вори и отдушници, чиято цел е да

подават свеж въздух в помещението

или да извеждат димните и токсич-

ни газове навън, така, че да се пре-

дотврати и свръхналягане в помеще-

нието. Отворите за отвеждане на

дим са насочени към външната среда

(такива са отворите на фасади и

покриви, шахти и канали за отвежда-

не на дим и топлина). Те позволяват

на органите за противопожарна от-

брана да използват мобилни димо- и

топлоотвеждащи системи (т. е. пор-

тативни противопожарни вентила-

тори или екстрактори на топлина).

През входящите въздушни отвори

пожарната бригада може да вкарва в

сградата чист въздух чрез вентила-

тори. Това трябва да може да се
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направи директно през вратите на

помещенията или косвено през

стълбище, следващо коридор.

При системите за отвеждане на

дим и топлина, които могат да се

използват както за рутинна венти-

лация на помещенията, така и в слу-

чай на пожар, устройството за ава-

рийно захранване контролира отвеж-

дането на дим и топлина. Прозорци-

те, димните клапи и подвижните

куполи се отварят и затварят с по-

мощта на електрически задвижващи

механизми. Контролирането на вен-

тилацията се извършва от вентила-

ционен прекъсвач, регулатори за дъжд

и вятър или таймер, а в случаите,

когато алармата е задействана

ръчно, чрез т. нар. RWA превключва-

тел или автоматично, чрез датчици

за отчитане на разликите в дима или

топлината. Освен това към систе-

мата могат да се свържат и допъл-

нителни алармени сигнализатори.

Компоненти на системите за
отвеждане на дим и топлина
Електромеханичните задвижвания

се използват за отваряне и затваря-

не на отворите за подаване на свеж

въздух и отвеждане на опасното об-

газяване от помещенията. Функцио-

нален тест на задвижващите меха-

низми може да се извърши по всяко

време, като е препоръчително това

да се извършва регулярно от съобра-

жения за сигурност. Структурата и

дизайнът на популярните стандарт-

ни системи за отвеждане на дим и

топлина позволяват адаптирането

им към всички видове разпростране-

ни на пазара профили за прозорци и

дограми. Те осигуряват и гъвкави

възможности за монтаж в съчетание

с различните профилни системи.

Електрически контрол - управлява-

щият блок разполага с две независи-

ми захранвания (от електрическата

мрежа и чрез батерия), които гаран-

тират работа при всяка ситуация.

Функционалната безопасност на ка-

белите и активиращите устройства

трябва да се следи постоянно. При

пожар датчикът за пушек бързо за-

действа автоматичния пожароизве-

стител или външната пожароизвес-

тителна система. Системата има и

други удобни вентилационни функции,

например автоматично задействане

на временна вентилация на помеще-

нията или ограничаване на подаване-

то за нуждите на обикновена ежед-

невна вентилация съгласно изисква-

нията. Вентилационните отвори на

системата могат да бъдат съот-

ветно задействани в зависимост от

посоката на вятъра, а именно, в слу-

чай на пожар, подветрената страна

на сградата да се използва за отвеж-

дане на дима. Електрическият блок за

ръчно управление се използва за ръчно

задействане на системата за инди-

кация на работните състояния и

състоянията на алармата.

Автоматичен детектор и сензори

- съществуват различни сензори и де-

тектори, които се използват в сис-

темите за механизирана или есте-

ствена вентилация. Детектори за

вятър и дъжд, температурни сензори

и регулатори се използват за автома-

тично управление на вентилацията и

следене на метеорологичните условия.

Сензори от други системи също мо-

гат да се интегрират във вентилаци-

онната система за отвеждане на дим

и топлина чрез елементите на сград-

ната инсталация. Детекторите за

дим, за температура или за топлинна

дифузия са предназначени да откриват

пожар и да задействат бързо и авто-

матично системата за отвеждане на

дим и топлина.
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Структура
Прозорците, димните клапи и под-

вижните покривни капаци/куполи се

отварят и затварят с помощта на

електрически задвижващи механизми.

Контролирането на вентилацията се

извършва от вентилационен

прекъсвач, регулатори за дъжд и

вятър или таймер, а в случаите, ко-

гато алармата е задействана ръчно,

чрез превключвател или автоматич-

но – чрез датчици за отчитане на

разликите в дима и топлинна диферен-

циация.

Ако предназначението на система-

та е да се използва основно за рутин-

на вентилация, са необходими и дру-

ги компоненти като например венти-

лационни превключватели. В случай на

сработване на алармата прозорците

се отварят до съответния ъгъл. Те

се затварят чрез активиране на пре-

включвателя на системата или чрез

нулиране на алармата в контролната

система. Управляващият блок поема

тези различни функции. Той захранва

системните компоненти и е защитен

срещу прекъсвания в централното

захранване.

Задвижвания за прозорци
Съвременните дограми за прозор-

ци се предлагат в различни типове,

размери и конструкции и с различни

отварящи механизми. Някои от тях се

използват на места, където атмос-

ферните условия, като вятър и сняг

например, могат да играят важна

роля при определяне на силата, необ-

ходима за тяхното отваряне. Поняко-

га прозорците трябва да се отварят

и затварят автоматично от съобра-

жения за практичност или сигурност,

като се използват електронни уст-

ройства за управление например си-

стеми за детекция на атмосферни

събития или вентилационни системи

за отвеждане на дим и топлина. Ето

защо са създадени различни типове

автоматизация за прозорци, които се

различават помежду си основно по

механизма си на задействане. Задвиж-

ванията могат да бъдат верижни,

зъбни или прътови. Преди да се мон-

тира даден задвижващ механизъм

върху дограмата, трябва да се про-

вери дали той е подходящ за предназ-

начението си и най-вече дали прите-

жава желаните характеристики. За

да се определи точният вид на необ-

ходимия автомат, е важно да се знае

колко голяма е силата, нужна за ав-

томатично отваряне на прозореца.

Верижни задвижвания
Верижните задвижвания за прозор-

ци са проектирани да гарантират

безопасност, качество, ефектив-

ност, надеждност и конструктивна

простота. Те са сред компонентите

за автоматизация, които могат да

бъдат използвани както за рутинни,

така и за аварийни цели например за

отвеждане на дим и топлина в случай

на пожар.

Някои от най-иновативните моде-

ли на пазара използват електронна

технология, при която микропроцесор

управлява позиционирането на крила-

та и всички работни фази на систе-

мата. Тялото на задвижването може

да бъде изработено от лят алуминий

или други леки и здрави метали, а

носещите скоби най-често са произ-

ведени от специални сплави, осигуря-

ващи здравина и функционалност. Зад-

вижващите механизми се монтират

лесно с помощта на бърза сглобка

върху носещите скоби без нужда от

завинтване или друг вид прикрепва-

не. Тези механизми могат лесно и

бързо да бъдат демонтирани от дог-

рамата например, когато има нужда

от почистване.

Интегрирането на този тип авто-

матизирани задвижвания за прозорци

в системите а отвеждане на дим и

топлина при пожар с централизира-

но управление гарантира навременно-

то им отваряне и възможно най-бързо-

то извеждане на пушека, токсичните

газове и топлината извън помещени-

ето посредством едни от базовите,

интегрални елементи на сградната

конструкция – прозорците.
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Интегрирана POS система за
видеонаблюдение в магазините,
вече е достъпна и за малкия бизнес!

Интегрирана POS система за
видеонаблюдение в магазините,
вече е достъпна и за малкия бизнес!

Имате нужда от защита?! Решението е много лесно -

Microinvest  търговски софтуер с интеграция на система за

видеонаблюдение от Dahua.

Системата се състои от камери, поставени на касиер-

ското място така, че да се вижда ясно какви стоки мина-

ват през касата. Софтуерът записва в детайли всяка про-

дажба и тя се визуализира като текст върху видеото или

записа. По този начин технологично се предотвратяват

възможностите за кражби на стоки чрез смяна на баркод

етикети, немаркиране на стоки, надвзимане на суми и дру-

ги злоупотреби, които в големите вериги достигат от 3%

до 7% от оборота.

За да въведе подобно реше-

ние, един магазин в България се

нуждае от Dahua система за

видеонаблюдение и складово-

търговски софтуер Microinvest.

Ако решението се внедрява

в магазин с един касов апарат,

то инвестицията, включител-

но всички хардуерни устрой-

ства, ще струва не повече от

1000 лв. Интеграция на видео-

наблюдение с търговския со-

фтуер дава между 15% и 25%

увеличаване на приходите и

практиката показва, че между

10% и 15% от служителите си

сменят работата, след като е въведена подобен тип система.

Вложените средства се възвръщат и като абсолютна

сума, и под формата на коректен персонал, по думите на

управителя на Microinvest Виктор Павлов. Между 15% и 30%

от служителите напускат в момента, в който възможно-

стите за "допълнителни приходи" секнат. Системата може

да бъде приложена и в ресторанти със същия успех. Имен-

но собствениците на този тип обекти страдат най-мно-

го от кражби, макар и в по-малки абсолютни обеми, в срав-

нение със супермаркетите.

От компанията отбелязват, че в момента има засилен

интерес към търговски системи, които могат да предложат

моментно изписване на цялата поръчка на монитор. Като част

от националната си политика, Microinvest се стреми да пред-

лага максимално опростена дигитална среда за работа на

обикновения потребител. „Знаем какво струва оцеляването

на малките и средни фирми в настоящата ситуация в Бълга-

рия и работим в тяхна полза", заяви Виктор Павлов. „Микро-

инвест се явява основен източник на подкрепа по отношения

на софтуерното обезпечение на разумна цена за малкия и

среден бизнес в България", допълва той. „Затова и разрабо-

тихме и допълнителната функционалност за видеонаблюде-

ние като част от целия продукт, а не като отделен модул.

„Искаме всичко да се случва бързо и лесно, и да е удобно за

потребителите. Всеки потребител може да се свърже с нас,

за да му помогнем да построи правилно инфраструктурата

си. В тази насока стартирахме и един нов проект - Мicro.bg,

който представлява уеб базирана система за управление на

магазини и складове. Това е ново поколение софтуер, който е

още по-лесен за работа - няма инсталация, няма лицензиране,

всичко е в облака. Влизате на www.Micro.bg, регистрирате се,

настройвате системата за 20 мин. и получавате пълната фун-

кционалност на едно десктоп приложение. Можете да прави-

те доставки, да издавате фактури, имаме експорт към сче-

товодната система (Microinvest Делта Pro) и, разбира се, екран

за бързо избиране на стоки."

Microinvest

България, София 1632, ул. Бойчо Бойчев 12; 0700 44 700

office@microinvest.net; www.microinvest.net
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На национално ниво в много държа-

ви, както и в рамките на Европейс-

кия съюз, се инициират различни про-

грами и се отпускат финансови сти-

мули за подобряване на енергийната

ефективност на сградния фонд. Ос-

новен фокус се поставя върху управ-

лението на енергията, консумирана

от ОВК инсталациите, осветление-

то и IT системите, които типично

съставляват най-голям дял от общо-

то потребление. Сред най-ефектив-

ните стратегии в тази посока е

имплементирането на системи за

сградна автоматизация (Building

Automation Systems, BAS), тъй като

чрез тях могат да се постигнат

оптимално взаимодействие и синер-

гия между всички системи и услуги в

сградата. Глобалният пазар на тех-

нологии за сградна автоматизация и

управление скокообразно нарасна през

последните години, като се очаква до

2020 г. да достигне над 55 млрд.

щатски долара.

Системите за сградна автомати-

зация могат да бъдат инсталирани

както по време на конструирането на

самата сграда, така и като част от

мерките по реновирането й. Инвес-

тицията в такава система се изпла-

ща само за няколко години предвид

значителните икономии на енергия,

които е възможно да се реализират

в съществуващите и в новите сгра-

ди. Експертите изчисляват, че типич-

ният период за възвръщаемост на

вложените средства в закупуването

и внедряването на BAS технология е

по-малко от три години. Ако за реа-

лизирането й са отпуснати и прави-

телствени финансови стимули, този

период става още по-кратък.

Енергийна ефективност
на механичните съоръжения
Консумацията на електричество в

една сграда се подразделя на няколко

Подобряване на енергийната
ефективност чрез системи
за сградна автоматизация

Сградите са сред най-големите консуматори на електроенергия

в наши дни. Годишно те потребяват около 40% от използваното

електричество в глобален план и притежават огромен потен-

циал за икономии на енергия. Неслучайно сред водещите тенден-

ции в сградния сектор в световен мащаб през последните годи-

ни е повишаването на енергийната ефективност.

Подобряване на енергийната
ефективност чрез системи
за сградна автоматизация
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подсистеми: захранваните в мрежата товари, освети-

телните тела и механичното оборудване за отопление,

вентилация и климатизация, което обикновено е най-го-

лемият консуматор на електроенергия и съставлява около

85% от общото потребление на сградата. Свеждането

до минимум на загубите на енергия от ОВК оборудване-

то с внедряването на BAS система може значително да

подобри енергийната ефективност и да намали сметки-

те за ток, същевременно редуцирайки и въглеродния

отпечатък на сградата.

Механичните съоръжения включват комплексна систе-

ма от котли, охладители, помпи, вентили и вентилато-

ри, които осигуряват отопление, вентилация, климати-

зация и циркулация на битова гореща вода в сградата.

Обикновено те са настроени така, че да могат да по-

емат най-голямото очаквано потребление за даден сезон,

но не задължително спрямо реалното потребление във

всеки момент. Така съоръженията най-често са конфи-

гурирани да работят с максимална скорост и мощност

през цялото време, което води до големи загуби на елек-

троенергия. Системите за сградна автоматизация и

управление се грижат за координацията на механичните

съоръжения спрямо моментните потребности посред-

ством задаване на графици и мониторинг на системите

в реално време. Така, заедно със значително подобряване

на комфорта за обитателите или ползвателите на сгра-

дата, се постигат и оптимална енергийна ефективност,

по-малка консумация на електричество и занижени опе-

ративни разходи.

Оптимизиране на потреблението при ОВК системите
ОВК системите са основен обект на оптимизация на

потреблението при имплементирането на BAS система.

За целта се използват динамични контролни алгоритми,

които се изпълняват посредством свързана мрежа от

сензори (за измерване на различни параметри на околна-

та среда) и изпълнителни механизми (които да въздей-

стват върху параметрите на околната среда посред-

ством вентилатори, охладители и други механични съоръ-

жения). Повечето ОВК системи използват само темпе-

ратурата и влажността на въздуха в дадено помещение

като база за определяне на потребностите от отопле-

ние или охлаждане. Ограничаването на входящите данни

от сензорите до тези два фактора може да доведе до

погрешна оценка на микроклимата и ненужна работа на

механичните съоръжения, свързана със значителни загу-

би на енергия. Така дадена стая може да бъде охладена

например от 27 до 22°C, без обаче в този момент тя да

се използва. Ето защо по-съвременните ОВК системи,

интегрирани в платформи за сградна автоматизация,

използват и данни от сензори за движение или заетост

на помещенията, за да вземат решение дали препоръчи-

телните промени в микроклимата на база температура-

та и влажността в момента са нужни или могат да бъдат

извършени по-късно, когато в стаята се регистрира

присъствие на обитател.

Макар традиционните платформи за сградна автома-

тизация и управление да са проектирани предимно за уп-

равление на ОВК системите в сградата, технологиите

от ново поколение включват множество допълнителни

функции като управление на осветлението, на графици

за поддръжка на сградните системи и услуги, на систе-

мите за безопасност, сигурност на достъпа и т. н.

Ползи от внедряването на система за сградна
 автоматизация
Сред най-отчетливите и измерими ползи от имплемен-

тирането на BAS система е именно подобряването на

енергийната ефективност. Различни съвременни пазар-

ни проучвания докладват за реализирани икономии на елек-

троенергия в размер на 5 до 15 процента от годишното

потребление на сградата, което може да означава хиля-

ди или дори десетки хиляди спестени евро на година. В

допълнение към по-малките сметки за електричество,

системите за сградна автоматизация и контрол допри-

насят и за намаляване на общите разходи за поддръжка

на сградата чрез идентифициране на различни настъпи-

ли или предстоящи експлоатационни проблеми.

Най-реална представа за ползите от внедряването на

BAS платформа в дадена сграда може да се добие при

изготвяне на баланс на съотношението „цена/ефектив-

ност“. Цената на системата и инсталацията зависи от

самата сграда. Колкото по-комплексна е тя, толкова

повече съоръжения и системи изискват автоматизация

и управление. В допълнение към разходите за повече ком-

поненти за автоматизация и труд, по-сложните платфор-

ми се нуждаят и от по-времеемко програмиране, включ-

ващо задаването на съответните графици, режими и ко-

манди за оптимизиране на енергийната ефективност.
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Макар инвестициите във финансов и

времеви аспект, необходими за вне-

дряването на подобна система, чес-

то да са сравнително големи, значи-

телните ползи в дългосрочен план

обикновено многократно ги над-

хвърлят.

Основно предимство, което BAS

платформите осигуряват на соб-

ствениците на сгради и фасилити ме-

ниджърите, е възможността за мо-

ниторинг на системите и услугите

в реално време. Данните от този мо-

ниторинг могат да послужат за ге-

нериране на периодични доклади за

работата на сградните съоръжения,

идентифициране на тенденции в по-

треблението и потенциал за допъл-

нителни икономии на енергия, иници-

иране на програми за превантивна

поддръжка, задействане на аларми

при неочаквани събития или отклоне-

ния в работните параметри на сис-

темите и др. На базата на тези данни

и подробната информация за работ-

ните параметри на съоръженията и

потребителските настройки плат-

формата може автоматично да опти-

мизира и работните графици с цел

постигане на комбинация от енергий-

на ефективност и комфорт.

Функции за подобряване
на енергийната ефективност
Автоматизираните сградни сис-

теми обикновено изискват конфигу-

рирането на централизирана ком-

пютъризирана система за монито-

ринг и управление на сградната ин-

фраструктура, включително ОВК и

електроинсталации, осветление,

механични съоръжения, системи за

сигурност и контрол на достъпа,

пожароизвестяване и пожарогасене

и др. Системите за сградна автома-

тизация най-често йерархично мо-

гат да бъдат подразделени на три

нива: полево оборудване; устройства

за управление и средства за авто-

матизация; мениджмънт платформи

и станции за автоматизация. При

проектирането и изграждането на

енергийно ефективни сгради се цели

всяка система да функционира по

такъв начин, че да се сведат до

минимум оперативните разходи и

консумираното количество енергия.

За целта централната станция и

платформата за мениджмънт на

системата управляват подсистеми-

те в платформата за сградна авто-

матизация, изпълнявайки следните

функции:

n управление на осветлението на

базата на сензори за движение/за-

етост, за да се включват освети-

телите само в помещения, в кои-

то към момента има хора и се

използват;

n автоматично управление и мони-

торинг на климатичните, отопли-

телните и вентилационните сис-

теми с възможности за намалява-

не на мощността или изключване

при занижено или нулево потребле-

ние извън пиковите периоди. Това

включва програмиране на включва-

нето и изключването при дости-

гане на дадени прагови стойности

на температурата/влажността,

охлаждане или отопляване спрямо

праговите стойности, както и

осигуряване на адекватна венти-

лация и филтрация на въздуха в

помещенията;

n мониторинг и контрол на поведе-

нието на останалите сградни си-

стеми, включително технологиите

за контрол на достъпа, детекто-

рите за пушек и дим и другите

системи за сигурност и безопас-

ност и т. н.

Стандарти в областта
Оптимизиране на енергийната

ефективност на сградите е сред

водещите приоритети в Европейския

съюз. Европейската асоциация за

сградна автоматизация и управление

EUBAC (European Building Automation

and Controls Association) наскоро раз-

работи план за промотиране на мер-

ки за подобряване на енергийната

ефективност на сградите посред-

ством системи за сградна автома-

тизация и управление (Building

Automation and Control Systems, BACS)

на базата на съществуващите стан-

дарти в областта. Заедно с това

Асоциацията разработи и нова схе-

ма за сертифициране на тези систе-

ми.

Разработен е и европейски стан-

дарт, който помага на собственици-

те и мениджърите на сгради да га-

рантират, че новопостроените и

реновираните обекти разполагат с

най-добрата достъпна на пазара тех-

нология за сградна автоматизация и

управление с оглед оптимизиране на

енергийната ефективност. Това е EN

15232 (БДС EN 15232:2012) - Енергий-

ни характеристики на сгради. Въздей-

ствие на системите за автоматиза-

ция и управление на сградите. Стан-

дартът определя функциите и въздей-

ствието, които имат системите за

сградна автоматизация и управление

(BACS) и системите за техническо

управление на сградата (Technical

Building Management, TBM) върху енер-

гийните й характеристики. В стан-

дарта са дефинирани още: методът

за определяне на минималните изис-

квания по отношение на BACS и ТВМ

функциите, които трябва да бъдат
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изпълнени в сгради с различна слож-

ност; методите за първоначална

оценка на въздействието на тези

функции в средностатистическите

сгради; подробните методи за оцен-

ка на въздействието на тези функ-

ции в конкретна сграда. Тези методи

позволяват да се вземе предвид

въздействието на BACS и ТВМ фун-

кциите при изчисленията на енергий-

ните характеристики и показатели-

те, свързани с енергийната ефектив-

ност.

EN 15232 е насочен към собстве-

ниците на сгради, архитектите или

проектантите, определящи функции-

те, които трябва да бъдат въведени

за дадена нова сграда или за обновя-

ване на съществуваща сграда; пуб-

личните органи, определящи минимал-

ните изисквания към функциите на

BACS и TBM, процедурите за надзор

на техническите системи, методи-

те на изчисление, които отчитат

влиянието на BACS и TBM по отно-

шение на енергийните характеристи-

ки на сградите, разработчиците на

софтуер за изпълнение на тези мето-

ди и др.

EPBD, EN 15232 и EUBAC
сертифициране
Директивата относно енергийни-

те характеристики на сградите

(Energy Performance of Buildings

Directive, EPBD) беше изключително

важна стъпка в усилията на Европей-

ския съюз за подобряване на енергий-

ната ефективност на големия сгра-

ден фонд в Европа. В резултат на

действието на директивата бяха

разработени около 40 европейски

стандарта за хармонизиране на ме-

тодите за изчисляване на енергийно-

то потребление и енергийните харак-

теристики по отношение на сгради-

те, включително EN 15232.

Новата EUBAC схема за сертифи-

циране цели да подобри енергийната

ефективност на BACS платформите

и осигурява сертифициране на енер-

гийните характеристики на тези



ÑÒÐ. 22 4*2017

> àâòîìàòèçàöèÿ

системи в сградите при първоначал-

ното им пускане в експлоатация и по

време на жизнения им цикъл.

Понастоящем EUBAC извършва

сертифициране на продукти съглас-

но различни приложими европейски

стандарти за сградна автоматиза-

ция. Целта на сертифицирането е да

гарантира енергийно ефективната

функционалност на продуктите. На-

лична е сертификационна процедура

за отделни зонови контролери, а ско-

ро се очаква и прилагането на проце-

дура за сертифициране на контроле-

ри и сензори за отопление. Предвиж-

дат се сертификати и за повече

видове продукти. Традиционното сер-

тифициране на енергийните характе-

ристики на продуктите е много важ-

но, но при него не са разработени

процедури за всички възможни компо-

ненти на BACS системите. В допъл-

нение, тази сертификация не покри-

ва някои от системните аспекти на

енергийно ефективното управление

на дадена сграда. Ролята на новата

схема на EUBAC е именно да запълни

тези пропуски в процеса по сертифи-

циране.

Процедура по сертифициране
на BACS системите
Процедурата за сертифициране на

EUBAC е разработена в три стъпки.

Първата стъпка се състои в декла-

рация от страна на доставчика на

BACS системата, че тя е в състоя-

ние да извършва функциите, описани

в техническите препоръки. Втората

стъпка е сертифицирането на инста-

лацията на системата в конкретна

сграда. Това се извършва от отори-

зиран инспектор, който прави посе-

щение на място. Третата стъпка

включва периодична проверка на ин-

сталацията. Целта е да се провери

дали сертифицираните функции са

все още налични и работят правил-

но. Периодичната инспекция позволя-

ва и регулярна оценка на енергийни-

те характеристики на системата за

сградна автоматизация и управление

и на сградата като цяло. Регулярни-

те проверки спомагат за поддържа-

не на системите за сградна автома-

тизация в оптимално техническо

състояние, тъй като при някои от тях

(предвид механичните и аналогови

компоненти) е налице тенденция да

влошават показателите си по отно-

шение на енергийната ефективност,

ако не се поддържат правилно. База

за сертифициране и периодична инс-

пекция е гореспоменатият стандарт

EN15232.

Класификация
Целта на класификацията на сис-

темите за сградна автоматизация и

управление е да се установи връзка-

та между класа и енергийната ефек-

тивност на инсталираната система.

В стандарта EN 15232 е предложено

подразделяне на системите в чети-

ри класа: A-B-C-D, при което C се

счита за средностатистически

стандарт при BACS системите, D е

неприемлива по отношение на енер-

гийната ефективност система, а B

и A са по- и най-ефективната алтер-

нативи.

Новата точкова система за оцен-

ка на EUBAC се основава на скала от

0 до 100, в която 100 точки се дават

на най-енергийно ефективните сис-

теми. Всяка основна функция в тех-

ническите препоръки и на система-

та дава определен брой точки. Всяка

група функции се оценява накуп и се

обобщава в секция функции, после

секциите също се оценяват, за да се

получи крайният резултат.

Схемата за сертифициране на

EUBAC служи за подпомагане на соб-

ствениците или мениджърите на

сгради да поставят правилните

изисквания по отношение на енергий-

ната ефективност и енергоспестя-

ващите мерки към системите за

сградна автоматизация и управле-

ние. Схемата помага и да се дефи-

нират най-добрите мерки и практи-

ки за спестяване на енергия съобраз-

но бюджета, без нереалистични цели

или очаквания.
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Що се отнася до битовата горе-

ща вода, ниската входяща темпера-

тура може да се превърне в проблем

в контекста на развитието на леги-

онела. Затова е особено важно в би-

това среда да се използват уреди за

подгряване на водата, които да създа-

ват минимален риск от развитие на

легионела. За да се предотврати

това, най-практичният подход е да се

намали максимално обемът на бито-

вия уред за подгряване на водата и

самото подгряване да се извършва на

момента, в който е необходимо. Ко-

гато става въпрос за еднофамилни

къщи, това лесно може да бъде по-

стигнато чрез съответна настрой-

ка на уреда и разполагането му по

такъв начин, че отстоянието между

него и мястото, откъдето излиза

водата, да е максимално късо, а

обемът му да е не повече от три

литра. Когато става дума за много-

фамилни сгради обаче, е по-трудно да

се постигне такава оптимизация,

тъй като много често подгряването

на водата става централно и след

това се разпределя между домакин-

ствата. В такива случаи температу-

рата на отопляемия обем вода се под-

държа на 50-55°C, за да се предотв-

Решения за
нискотемпературно
отопление

рати развитието на легионела. Този

метод за битово подгряване поста-

вя под въпрос това доколко нискотем-

пературното подгряване може да се

използва за нуждите на инсталации-

те за централно отопление или от

други децентрализирани топлинни из-

точници. За да може да се намали

възможно най-много температурата

на подаване, се появява необходимост

от преместване на системата за

подгряване на вода за битови цели

максимално близо до точката на из-

ползването й. Това може да се пости-

гане чрез поставяне на абонатни

станции на всеки етаж вместо само

една, разположена в сутерена или

мазето.

Какво представлява
нискотемпературното отопление
При нискотемпературна инстала-

ция разпределителната температу-

ра на водата или въздуха в инстала-

ция е близка до стайната, където,

както при традиционната разпреде-

лителна радиаторна инсталация,

температурата на циркулиращата

вода е между +50 и +80°C. Ако разпре-

делението на топлината се управля-

ва чрез нискотемпературна подова

отоплителна инсталация, темпера-

турата на водата е само около +25

до +35°C. Когато топлината се раз-

пределя по цялата подова площ, тем-

пературата на водата може да бъде

много по-ниска от тази, която се

изисква за обикновените нагревате-

ли.

Топлинният носител в нормална ох-

лаждаща система се охлажда до при-

близително +10°С. При нискотемпе-

ратурната инсталация тази темпе-

ратура може да достигне до +20°C,

което е близо до желаната стайна

температура. Нискотемпературни-

те инсталации успешно съчетават

както традиционните, така и инова-

тивните методи за отопление.  Обик-

новено топлината се пренася в поме-

щението чрез инсталации за цирку-

лация на въздух или течност и обик-

новено една и съща инсталация може

да се използва както за отопление,

така и за охлаждане.

Централно отопление
Общоприето е, че сградите на

бъдещето трябва да бъдат постро-

ени по по-устойчив и екологосъобра-

зен начин. Нискотемпературните

системи за отопление и охлаждане

Решения за
нискотемпературно
отопление

При употребата на нискотемпературно централно отопление е

особено важно да се постигне правилно управление на потреби-

телско ниво, за да може да се гарантира и точната степен на

охлаждане на топлоподаването. Ниската температура на пода-

ване сама по себе си не представлява голям проблем за термо-

статичното управление на радиатора.
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представляват устойчив избор, тъй

като те са енергийно ефективни,

могат да използват възобновяеми

енергийни източници и да осигурят

комфортен и здравословен вътрешен

климат.

През последните няколко години

районни инсталации за енергоснаб-

дяване заемат все по-голямо място

в правителствените и регионални-

те планове за енергийно развитие,

като се смята, че то е основен

фактор за намаляване на емисиите

от въглероден диоксид и разкриване

на широкомащабни възможности за

приложение на ВЕИ. В исторически

план, що се отнася до инсталации-

те за централно отопление, темпе-

ратурата на подаване непрекъснато

намалява. С нарастването на дела на

енергоефективните сгради осигуря-

ването на енергийно ефективни ин-

сталации за централно отопление се

превръща от тенденция в необходи-

мо условие. По-ниската температу-

ра на подаване означава не само

намаляване на топлинните загуби по

мрежата на централното отопле-

ние, но и по-висока ефективност на

използвания топлинен източник и по-

лесно управление на нискокачестве-

ни възобновяеми източници. От всич-

ко това става ясно, че ниската

температура на доставената енер-

гия води до по-голяма рентабилност

и дава по-добри възможности за

оползотворяване на нискокачестве-

ната отпадъчна топлина.

И въпреки че по-ниските темпе-

ратури на подаване оказват положи-

телно влияние върху енергийната

ефективност при производство и

разпространение на топлинна енер-

гия, съществува и друг фактор, кой-

то трябва да се има предвид, кога-

то става въпрос за отопление на жи-

лища. По принцип отоплителните ин-

сталации се изграждат в съответ-

ствие с текущите норми. Това в

повечето случаи означава, че колко-

то по-стара е сградата, толкова по-

висока е температурата на подава-

не, за която са проектирани отопли-

телните тела. Това води до потен-

циално несъответствие между нис-

котемпературното централно ото-

пление и инсталираните в самите

сгради отоплителни тела. Въпреки

всичко, това потенциално несъот-

ветствие между параметрите може

да има ефект само през отоплител-

ния сезон. През останалото време

нискотемпературното подаване би

трябвало да задоволява нуждата от

топлоподаване.

Принципи на свързване на
локалните инсталации
Съществуват три принципа на

свързване на локалната отоплител-

на инсталация с мрежата за централ-

но отопление: непряко свързана, пря-

ко свързана със смесителна верига и

пряко свързана. При многофамилните

сгради същите принципи важат и за

етажните абонатни станции. Ако

налягането в мрежата е по-високо от

PN10, то тогава могат да се изпол-

зват само непреки връзки. Като цяло,

най-препоръчително е използването

на непряко свързване поради наличи-

ето на хидравлично разделяне между



ÑÒÐ. 26 4*2017

> ÎÂÊ îáîðóäâàíå

топлофикационната мрежа и локална-

та инсталация за отопление на по-

мещенията. Ако става въпрос за пря-

ко свързана система, то смесител-

ната верига е препоръчителната

алтернатива на непрякото свързва-

не. Ако се използва подово отопление,

то могат да бъдат използвани само

първите два варианта.

Топлоизлъчващи устройства
Когато се използва нискотемпера-

турно централно отопление, много

важно е локалната система за ото-

пление на помещенията да е проекти-

рана да работи с нискотемператур-

но захранване. Вариантите на топ-

лоизлъчващи устройства в сградите

са подово отопление или радиатори.

Подовото отопление обикновено

изисква температури, по-ниски от

+40 °C поради големите си нагрява-

щи повърхности. Радиаторите обаче

имат нужда от по-високи температу-

ри на подаване, за да постигнат не-

обходимото нагряване поради малки-

те си нагряващи повърхности. Това

означава, че подовите отоплителни

системи поначало отговарят на изис-

кванията за нискотемпературно цен-

трално отопление.

Радиатори
Проучванията показват, че радиа-

торите в сгради, строени през 70-те

години на миналия век, обикновено са

по-големи от необходимото и могат

да работят при нискотемпературно

захранване през по-голямата част от

годината и без нужда от съществе-

ни преработки на системите за ото-

пление на сградата.

Дори в нереновирани сгради ото-

плителната система може да рабо-

ти с температура на захранване до

+50°C през 79% от годината и в ред-

ки случаи се нуждае от топлоподава-

не над +60°C.

Управление на отоплението
в помещенията от радиатори
Въпреки че принципът на управле-

ние на отоплението в помещенията

при инсталациите с нискотемпера-

турно централно отопление често е

същият, както и при традиционните

инсталации за централно отопление,

съществуват и някои разлики. Зара-

ди ниските температури на топло-

подаване много важно е да се осъще-

ствява прецизно управление с цел да

се контролира дебитът и да се по-

стигне заложеното охлаждане на

топлоподаването.

За да се сведе до минимум рискът

от препълване на радиаторите, тряб-

ва да се използват термостатични

радиаторни вентили (TRV) с функция

за предварителна настройка. Целта

на термостатната функция е да

регулира потока, за да се постигне

желаната стайна температура. Цел-

та на предварителната настройка е

да се ограничи максималният поток

през клапана до проектната стой-

ност. При правилна предварително

зададена стойност значително се

увеличава хидравличното равновесие

в отоплителната верига.

За да се осигурят нормални работ-

ни условия на термостатичните

радиаторни вентили е много важно да

се монтира регулатор на диференци-

алното налягане. Регулаторът на

диференциално налягане осигурява

стабилно диференциално налягане на

необходимите нива за отоплителна-

та инсталация.

За да се ограничат последствия-

та от грешна предварителна на-

стройка на термостатичните ради-

аторни вентили, на изходите на ра-

диатора може да се монтира ограни-

чител на връщащата тръба.

Системи за подгряване на вода
за битови нужди
При инсталациите за нискотемпе-

ратурно централно отопление тряб-

ва да се постави специален акцент

върху изграждането и свързването на

система за подгряване на водата за

битови нужди. Поради ниската тем-

пература на подаване се изисква

моментално подгряване на водата,

съчетано с оптимално проектиране

на инсталацията по отношение на

обема и разположението на тръбите.

При температури на подаване над

+50 °C могат да се използват реше-

ния за моментно битово подгряване,

включващи високоефективни топло-

обменници. Препоръчително при уп-

равлението на такива системи за

битово подгряване е използването на

пропорционален регулатор на дебита

с регулатор на диференциално наля-

гане, температурен датчик и вгра-

дена функция за празен ход. Пропор-

ционалната функция на регулатора на

дебита дава възможност за бърза

първоначална реакция при пускане на

кранчето и гарантира, че вентилът

е или напълно затворен, или е с фун-

кцията за празен ход. Функцията за

празен ход се използва за намаляване

на температурата в моментите, ко-

гато водата не е пусната. Момент-

ните решения могат да се прилагат

със или без резервоар. Разликата

между двете е, че ако се използва ре-

зервоар за отделно съхранение, е

възможно да се намали капацитетът

на свързване, което води до намаля-

ване на размерите на сервизните

тръби. Въпреки това допълнителни-
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те топлинни загуби от резервоара за съхранение трябва

да се имат предвид, когато се разглеждат намалените

топлинни загуби в сервизните тръби. Като цяло общите

топлинни загуби са по-ниски и комфортът е по-висок при

моментното решение без резервоар за съхранение.

Функция за празен ход
Когато става въпрос за подгряването на водата, важен

фактор при системите за битово подгряване е да се

намали времето за изчакване на горещата вода. Обичай-

но използваните решения за намаляване на времето за

изчакване са: свеждане до минимум на разстоянията и

размерите на тръбите от бойлера до кранчетата и

поддържане на тръбите, а в някои случаи и на топлооб-

менника, топли в периодите, когато не се пуска водата.

Заплаха от развиване на бактерии
Добре известно е, че топлата вода осигурява благо-

приятни условия за развитие на бактерии. В инсталаци-

ите за подгряване на водата най-често се срещат бак-

териите легионела. Развитието й е най-вероятно в за-

стоели води и обемни резервоари при температури меж-

ду +30°C и +45°C.

Препоръчителният подход при нискотемпературните

инсталации за централно отопление за предотвратяване

на риска от развитие на легионела, както бе посочено, е да

се сведе до минимум обемът на уредите за подгряване на

водата, оптимално до под 3 литра, и да се подгрява прясна

студена вода, само когато се пусне кранчето, т. е. да не

се допуска задържане на гореща вода в тръбите. По този

начин се избягва застояването на водни количества и при

всяко пускане на кранчето наличната вода се подменя с пряс-

на. Между отделните пускания на водата, подгрятата вода

в инсталацията се охлажда до стайна температура.

Чрез определяне на температурните стойности на по-

даване към нискотемпературните инсталации за цент-

рално отопление може да се постигне значително нама-

ляване на топлинните загуби, което води до по-ефектив-

но разпределение. Допълнителните ползи от намалените

температури на подаване са, че увеличават потенциала

за използване на местни ниско топлинни възобновяеми

топлинни източници и повишават ефективността на

съществуващите топлинни източници.
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Вместо просто да се намалят ни-

вата на осветеност, първо трябва да

разберете как се използва светлина-

та и след това да помислите как да

осигурите необходимото осветление

възможно най-ефективно. В края на

краищата, енергийно ефективното

обновление няма да си заслужава, ако

качеството на осветлението стане

толкова лошо, че служителите в сгра-

дата не могат да си вършат работа-

та. След като се дефинират дейнос-

тите, извършвани в търговските

помещения и техните специфични

изисквания по отношение на освете-

ността, идентифицирането на начи-

ните за намаляване на потребление-

то на енергия без да се нарушава

качеството на осветлението е

възможно. След това ще трябва да се

реши колко средства да инвестира-

те, за да посрещнете тези нужди.

Ретрофитът на осветителните

тела - обикновено замяна на компо-

ненти с по-ефективни - най-често е

по-евтин, но също така осигурява по-

малко ползи от по-изчерпателен про-

ект за обновяване.

Качество на осветлението
Приближаването до перфектни

Повишаване на качеството
на осветлението в
търговски сгради

нива на осветеност изисква познава-

не на елементите на качеството на

осветлението. Сред тези елементи

са количеството налична светлина и

доколко тя е достатъчна за из-

вършване на нормална работа,  както

и възможността за интегриране на

естествената светлина. Някои по-

нови осветителни тела имат

възможност за димиране на дневна-

та светлина, като автоматично се

приспособяват към естествената

светлина, която влиза в простран-

ството.

Цветното предаване е друг еле-

мент на качеството на осветление-

то. Осветителната система тряб-

ва да направи околната среда да из-

глежда естествена. Хората също

трябва да изглеждат естествени, а

не бледи или синкави.

От друга страна, отрицателен

фактор са отблясъците или светли-

ната, която е толкова ярка, че е

неприятна или затруднява работни-

те процеси. Въпреки че през последни-

те години компютърните екрани за-

почнаха да използват по-матирани

повърхности без отблясъци, отблясъ-

ците се завръщат в някои устрой-

ства например лаптопите с лъскави

екрани. Мнозина потребители накло-

няват екрана на лаптопа към очите

си, което може да доведе до отразя-

ване на тавана в екрана и възниква-

не на отблясъци.

За повечето хора, които прекар-

ват голяма част от деня си на закри-

то, е от значение да могат да регу-

лират светлината в тяхното поме-

щение. Спомагателно осветление,

като например настолните лампи,

може да осигури този контрол.

Енергоспестяващи възможности
Търговските сгради - като големи-

те универсални магазини – в повече-

то случаи представляват огромни

енергийни консуматори благодарение

на електроенергията, разходвана за

външно и вътрешно осветление. При

обекти, които са отворени почти

през целия ден, тези разходи се на-

трупват много бързо, затова всяка

възможност за енергоспестяване

може да бъде от голяма значение.

Една от тези възможности е реф-

лектор, който се поставя във

вътрешността на осветителното

тяло. Той отразява светлината, про-

изведена от лампата (лампите) в

осветителното тяло, което дава

Повечето проекти, касаещи обновяване на осветлението в

търговски сгради, са съсредоточени върху намаляване на енер-

гопотреблението. Според данни от различни изследвания освет-

лението в тези обекти обикновено заема над една трета от

разходите за електроенергия. Заедно с повишаването на енер-

гийната ефективност обаче е необходимо ефективното обно-

вяване на осветителните системи да отчита и резултата върху

качеството на светлината. В противен случай потребителите

вероятно ще останат недоволни, а някои дори биха заменили ча-

стите от системата, предназначени да пестят енергия.

Повишаване на качеството
на осветлението в
търговски сгради
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възможност да се използва по-малко

енергия, за да се получи същото ко-

личество светлина. Неудобството е,

че светлината е насочена директно

към повърхността и често е прека-

лено ярка. Това може да създаде лоша

среда, особено в офиси, в които слу-

жителите прекарват голяма част от

времето си на компютри.

Повечето хора интуитивно разби-

рат, че светлината е необходима за

хоризонтални повърхности като бю-

рата, но тя е полезна и за стените

и други вертикални повърхности. Ако

контрастът между светлината, па-

даща върху работния плот, и светли-

ната, падаща върху други повърхнос-

ти, стане прекалено голям - както

може да се случи, когато светлина-

та е насочена директно надолу -

тогава има риск служителите да се

почувстват като че работят в пе-

щера.

Това не означава, че рефлектори-

те никога не са полезни. Например те

могат да бъдат подходящи в складо-

ве, тъй като осветителните тела

обикновено са разположени високо над

пода и служителите обикновено не са

в тези пространства за продължи-

телни периоди от време. На други ме-

ста, като офиси, е препоръчително

първо да се тества резултатът от

функционирането на ограничен брой

рефлектори, преди те да се инстали-

рат на голяма площ.

Друга все по-популярна практика е

замяната на луминесцентни лампи с

лампи с по-висока цветна темпера-

тура. Идеята е, че по-синята свет-

лина от тези лампи осигурява по-

добра зрителна острота, която може

да позволи използването на крушки с

по-ниска мощност, които пък консу-

мират по-малко електроенергия.

Макар че това може да се осъществи

при някои обстоятелства, светлина-

та също е по-сурова и всъщност може

да затрудни по-възрастните служи-

тели или тези с проблеми със зрени-

ето да виждат ясно.

С намаляващите си цени и предо-

ставянето на различни стимули за

употреба от специалистите по енер-

гийни оценки, LED осветлението се

превърна в идеалното енергийно ефек-

тивно решение за търговско освет-

ление. За разлика от старите техно-

логии, светодиодите използват по-

висок процент на електроенергия за

генериране на светлина вместо от-

падъчна топлина и не съдържат жи-

вак или токсични вещества. Повече-

то светодиоди могат да работят до

60 000 часа, а най-новите LED модули

имат живот над 90 000 часа. Те също

така предлагат високо качество на

осветлението и гарантират възвръ-

щаемост на инвестициите.

При разглеждане на вариантите за

имплементиране на LED вместо луми-

несцентни лампи важен фактор е

проверката на разпределението на

светлината. Светлината от луми-

несцентни лампи е по-ненасочена от

тази, произведена от светодиодите,

които имат по-съсредоточено в една

точка излъчване.

Системи за управление на
осветлението
При реализирането на проекти за

осветление в търговски сгради цен-

трално внимание трябва да се отде-

ли на системите за управление. При

правилно функциониране те могат да

гарантират, че осветлението функ-

ционира възможно най-ефективно. Все

повече системи за управление могат

да се управляват чрез Wi-Fi, а интег-

рирането на устройства като сензо-

ри за заетост стана по-рентабилно.

Преди да се промени системата за

управление, е препоръчително да под-

готвите служителите за всякакви

промени в потребителския интер-

фейс. Когато се инсталират автома-

тизирани средства за управление, на-

пример сензори за заетост или за

дневна светлина, е добре да позволи-

те някои ръчни пренастройки или да

осигурите допълнително осветление

за бюрата на хората.

Обучението на потребителите,

след като внедряването на новата

системи завърши, е от ключово зна-

чение. Например ако светлините,

които се намират най-близо до про-

зорците, са програмирани да останат

изключени, когато дневната светли-

на осветява пространството, нека
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потребителите да научат това, как-

то и какво количество енергия ще

бъде спестена.

Тенденции в търговското
осветление
Прозрачност - големите градове по

света приемат правила за публичен

енергиен отчет на търговски сгра-

ди. Новите наредби имат за цел да

насърчат по-голяма прозрачност при

използването на електроенергия и

вода и в крайна сметка да увеличат

значението на енергийната ефектив-

ност както при ремонти на сгради,

така и при ново строителство.

Безжични системи - решенията за

безжично управление на осветление-

то могат да играят важна роля при

намаляването на енергопотреблени-

ето, като същевременно осигуряват

необходимата гъвкавост за адапти-

ране и преконфигуриране на осветле-

нието. Безжичните протоколи улес-

няват смяната на предназначението

на офис площи и бързо могат да по-

добрят комфорта и производително-

стта на служителите - автоматич-

но или с помощта на лично дистан-

ционно управление.

Събиране на данни - събирането,

съхранението и анализът на данни са

тясно свързани с необходимостта от

прецизен и прозрачен енергиен отчет.

Достъпът до данните за осветлени-

ето на всички нива на бюджета е

ключът към измерването и в крайна

сметка до по-ниската консумация на

енергия чрез преобразуване на данни-

те в по-оптимизирани пространства.

Потърсете системи за управление на

осветлението, които използват по-

вече цифровите технологии в осве-

тителните тела и средствата за ре-

гулиране, и направете тези данни до-

стъпни чрез интелигентни устрой-

ства, както и чрез интегрирани ин-

формационни системи. Системите за

управление, които използват инте-

рактивно осветление, засенчване и

контрол на температурата, могат да

направят автоматични настройки

въз основа на голямо разнообразие от

екологични фактори, за да се постиг-

не максимална ефективност.

Настройка на цветовете -  докато

светодиодното осветление става

все по-интелигентно, следващият

етап в развитието му е цветната

настройка. Осветлението с нажежа-

ема жичка е неефективно, но то до-

ставя цвят и топлина, която е позна-

та и кара хората да се чувстват

комфортно. LED осветлението тра-

диционно се свързва cъс студена,

монотонна, макар и ефективна свет-

лина, но новите технологии позволя-

ват цветовете на светодиодите да

бъдат регулирани почти безкрайно, за

да осигурят перфектната цветна

температура за всяко приложение.

Настройката на цветовете може да

се извършва по три начина:

n „Топла светлина с димиране“ (dim-

to-warm) е настройка, при която

притъмняването при димиране

прави светлината все по-топла.

Това наподобява светлината от

лампи с нажежаема жичка най-доб-

ре и е подходящо за употреба в

ресторанти и жилищни помещения.

n Настройката на белия цвят се

отнася към гъвкавостта при регу-

лиране на температурата на

светлината според предпочитани-

ето на потребителя.

n Динамичната цветова настройка

става все по-популярна. В този

случай светодиодите са програми-

рани да променят цветната тем-

пература естествено с хода на де-

нонощието – от по-топла през деня

до по-студена през нощта.
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Дълъг експлоатационен живот
Сред най-съществените предим-

ства на LED осветителите са дълги-

ят им експлоатационен живот (до 50

хил. часа) и високата им енергийна

ефективност. Аварийните LED осве-

тители на практика нямат нужда да

се обслужват или поддържат, тъй

като работят само когато отпадне

основното осветление, а експлоата-

ционният им живот обикновено доб-

лижава очаквания жизнен цикъл на

светодиодната лампа.

Светодиодната технология напра-

ви възможно производството на по-

тънки и компактни светлоизточни-

ци, същевременно запазвайки отлич-

но качество и разпределение на свет-

лината. Така LED осветители могат

да бъдат вложени в аварийни лампи с

най-различни форми, размери и мон-

тажни локации, включително и интег-

рирани в интериора осветители.

Енергийна консумация
Аварийните LED осветители се

отличават с по-ниска консумация на

електроенергия в сравнение с луми-

несцентните осветители, което ги

прави предпочитан избор както за

нови обекти, така и при ретрофит на

съществуващи инсталации. Обикно-

вено светодиодните лампи използват

по-малко от половината от енергия-

та, потребявана от луминесцентни-

те. В допълнение, са необходими и по-

малко на брой LED осветители, тъй

като при LED технологията конт-

ролът на светлоразпределението

традиционно е по-лесен. Проучвания

Предимства на
светодиодната технология
в аварийното осветление

показват, че ако за аварийна освети-

телна инсталация в индустриален

обект са необходими 200 x 8W отдел-

ни луминесцентни лампи, то за съща-

та система могат да се използват

само 130 самостоятелни LED освети-

теля. Общата консумация на инста-

лацията със светодиодни лампи ще

консумира по-малко от една трета

от енергията, необходима на първа-

та конфигурация.

Подмяна на LED осветителите
Разходите за подмяна на едно

стандартно луминесцентно 8-вато-

во аварийно осветително тяло чес-

то могат да надвишат себестойно-

стта на самия осветител. Един доб-

ре проектиран авариен LED освети-

тел, от друга страна, може изобщо

да не изисква подмяна на светлоиз-

точника по време на сервизния й

живот поради много по-дългия експ-

лоатационен цикъл на светодиодни-

те осветителни тела. Не на после-

дно място, деградацията на високо-

качествените LED осветители в

съвременните аварийни осветител-

ни системи е в пъти по-бавна от

тази при алтернативните техноло-

гии.

Контрол върху
светлоразпределението за
критични приложения
LED модулите са точкови източ-

ници, което прави светлоразпределе-

нието по-лесно, особено в индустри-

ални приложения, където аварийните

осветители са от критично значение

за безопасността на персонала и

оборудването.

Топлинно излъчване
С усъвършенстването на светоди-

одната технология мощността на

един светлоизточник, необходима за

осигуряването на достатъчно коли-

чеството светлина за дадено прило-

жение, намалява. Такъв е случаят и с

аварийното осветление, което не

изисква осветителни тела с високи

мощности. Ето защо управлението на

топлинното излъчване е все по-пре-

небрежим въпрос. Генерираната от

аварийните лампи отпадна топлина

допълнително намалява с използване-

то на повече на брой LED модули с по-

ниска мощност. Такива са аварийни-

те осветителни тела, в които бате-

рията е интегрирана в корпуса на ос-

ветителя, тъй като батериите по

принцип са силно чувствителен към

температури компонент. Поддържа-

нето на по-ниска температура на

батерията осигурява по-дълъг серви-

зен живот на аварийната лампа.

Качество на
светлината
Стандартно за аварийното ос-

ветление се използват светлоиз-

точници с индекс на цветопреда-

ване (CRI), по-голям или равен на Ra

40. Това означава, че не е необхо-

димо високо качество на осветле-

нието за такива приложения.

Въпреки това в практиката все по-

често LED осветители с CRI от

порядъка на Ra 80 се инсталират в

аварийни инсталации, тъй като по-

достъпната цена на светодиодни-

те модули позволява и по-високо от

минимално регламентираното в

съответните стандарти и норма-

тивни документи качество на цве-

топредаването.

LED осветлението е все по-предпочитана технология в редица об-

ществени, търговски и индустриални приложения, в това число и в

аварийното осветление. Това е обусловено от факта, че светоди-

одните осветители притежават някои характеристики, които ги

правят подходящо решение за аварийни осветителни инсталации.

Предимства на
светодиодната технология
в аварийното осветление
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