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Уважаеми читатели,

За ТД Инсталации може да се говори дълго –
точно 10 години. Както малкото дете в семейството,
което расте в сянката на своя успешен „батко“,
уникалното като концепция и изпълнение издание съумя
да намери своя облик и да го наложи във времето.
Трасира свой собствен път, разчупи стереотипите и
начина на мислене.

Станах част от екипа, когато ТД Инсталации (тогава
Технологичен дом) вече бе наложена марка. Бях
свидетел на неговата успешна трансформация, когато
списанието хладнокръвно устоя на динамичните
пазарни промени и като упорито хлапе воюваше за
своето място в портфолиото на издателството, от
една страна, и в дневния ред на специалистите в
бранша, от друга.

Доказателство за успешната му концепция днес са
доволните читатели, които го припознават като ценен
съветник при избора на конкретно технологично
решение или пък като актуален източник, с който да
„сверят“ служебните си часовници.

На всички нас, от екипа на изданието, на всички
партньори и читатели пожелавам още 10 пъти по
толкова заедно - с 10 пъти повече ентусиазъм и 10
пъти по-интересни проекти, които да осъществяваме!

Дарена Мартинова, главен редактор
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Другите за нас
Началото на списанието беше доста амбициозно. В първите броеве имаше интервюта от домовете на някои известни личности. Беше
ми наистина интересно да надникна в къщите на „известните“. След
началото последва известен период на търсене на идентичността
на изданието. Според мен това бе нормален процес. В последните
години списанието навлезе в своя по-зрял период. Важно е, че издателите не спират да го развиват и променят.
Като се замисля, мога да направя следния паралел - през тези 10
години моят трудов път навлезе в период на работа за големи,
международни компании, опериращи в сферата на сградните инсталации. Определено имам чувството, че развитието ми като специалист в тази област съвпада с развитието на жизнения цикъл на
изданието.
Ще коментирам значението на списанието за пазара на сградни
системи и за мен в ролята ми на служител в компании, опериращи в
този сектор - ТД Инсталации е единственото специализирано издание в сферата на сградните технологии. Убеден съм, че читателите
му намират наистина интересна, полезна и иновативна информация
в специализираните статии.

инж. Александър Стоянов,
ръководител отдел Сградни технологии, Siemens България
Бихме искали да изкажем най-искрените си благодарности към вас
и вашия екип за проявените висок професионализъм, коректни взаимоотношения и подкрепа през всички тези години на взаимно сътрудничество.
За нас е удоволствие да работим с амбициозни, добре подготвени
и любезни млади хора, които се справят с високите ни изисквания по
отношение на качеството. За нас вие сте безценен помощник за
развитието на нашия бизнес.
Надяваме се да сте все така устремени и успешни в това, което
правите; да сте все така усмихнати и оперативни и от сърце ви
пожелаваме да покорявате нови и по-високи върхове, защото го заслужавате!

Екипът на АДАРА Инженеринг ЕООД
Здравка Атанасова, управител
Благодаря, че ви има!

д-р инж. Гинко Ангелов Георгиев
управител на ЕСЕО консулт ЕООД
ÑÒÐ. 4
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Работим със сп. ТД Инсталации от самото начало на издаването
му. За десетгодишното сътрудничество с редакцията сме убедени
в ползотворността на съвместната ни работа, в резултат създадохме истинско партньорство, от което сме изключително доволни.
Желанието за съдействие, поривът към търсене на интересни представяния на нашите продукти, силна заинтересованост от резултата от работата, дава своите плодове през всичките тези години. Чрез списанието достигаме до нашите клиенти и чрез средствата на рекламата им казваме това, което искаме.
Оценяваме списание ТД Инсталации като високо професионално и
постоянното ни присъствие в него изразява високата ни оценка.
Обединени и свързани, като партньори – ние се превръщаме в
необикновен екип и ставаме голяма сила!

Станислава Бакърджиева,
търговски директор, Ехнатон
Най-полезно в списанието са статиите, свързани с отделните специалности: електро, ОВК, ВиК. Статиите са написани ясно и разбираемо. Другото полезно са фирмените статии и събитията, както
и последните новини от различните изложения.
Силно впечатление правят рекламните страници в началото на
списанието.
За в бъдеще очаквам нови актуални статии относно концепции и
стратегии в областта на електроснабдяването и електрообзавеждането, енергийната ефективност и ОВК.
Успехи на всички от екипа на списанието!

Валентин Георгиев, проектант - част Електро
TД Инсталации - българското списание за сградни системи, оборудване и инструменти стана на 10 години. Това не е голям срок, но
за този период от време списанието израсна и доби свой облик.
Какво харесвам в него? Преди всичко актуалната информация за предстоящи събития – обявени търгове, изложения, семинари и конференции. Интерес представляват специализираните статии за инсталации и енергийна ефективност. Особено ценно е споделянето на положителния практически опит при реализирането на конкретни решения. Бих препоръчал създаване на рубрика „щури идеи“. Прилагането на
новите енергийни източници и по-специално използване на енергията
на слънцето дава широко поле за изява в това направление.
Поздравявам списанието с десетгодишния му юбилей и му пожелавам да продължава да предоставя на своята аудитория актуална
информация.

доц. д-р. Красимир Велинов, председател на
Български национален комитет по осветление
6*2015
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От името на Интер Експо Център Ви поздравявам по повод 10годишния юбилей на професионалното списание ТД Инсталации.
Пожелаваме на целия екип на единственото у нас периодично издание за сградни инсталации, оборудване и инструменти много здраве, ентусиазъм, отговорност и професионализъм в работата.
Нека ТД Инсталации успее да устои на всички предизвикателства
и не само да запази своето място сред периодичните издания на пазара,
но и да продължава все по-успешно да се развива.
Благодарим Ви, че вече десет години споделяте нашите цели и отразявате достоверно важни и утвърдени събития от нашия годишен
календар. Ще се радваме и занапред да работим още по-успешно по
съвместни проекти и събития, които да добавят стойност към
нашите изложения и Вашата издателска дейност.

Ивайло Иванов,
управител на Интер Експо Център
Получавам и чета Вашите издания от повече от 15 години, като
първоначално се запознах с Вас чрез списание Инженеринг ревю.
За Юбиляря ТД Инсталации - радвам се, че го има, определено
във всеки брой намирам интересни и полезни статии, както и
реклами.
Пожелавам Ви успех, много читатели, както и рекламодатели!

Христо Ватев,
Кауфланд България
Приемете искрените ни поздравления и пожелания за здраве, успехи и покоряване на нови професионални върхове! Нека вдъхновението
не Ви напуска и още много десетилетия да радвате верните си
читатели!
Камарата на строителите в България (КСБ) участва в подготовката на анализи, проучвания и политики за развитие на строителството и има голям опит с проекти посветени на постигането на
европейските цели 2020 в областта на енергийната ефективност
и климата.
Ето защо високо ценим периодиката на авторитетната издателска къща TLL Media, която специализира в области като индустриална техника, енергетика, екология и сградни инсталации. Безспорен професионализъм, обективен анализ и актуална информация – това
са само част от отличителните характеристики на седемте ви
периодични списания.
През последните 10 години професионалното списание ТД Инсталации, което е единственото у нас периодично издание за сградни
инсталации, оборудване и инструменти, се наложи като безспорен
авторитет на пазара. Редакционната политика залага на професионално ориентирани статии с практическа насоченост, които отÑÒÐ. 6
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говарят на нуждите на специалисти от редица области като електроинсталации, отопление, вентилация, климатизация, енергийна
ефективност и др.
КСБ изразява признателност и благодарност за успешната ни
съвместна работа досега, която е резултат от високия професионализъм, коректност и сърдечно отношение на целия Ви екип.

Екипът на КСБ
Целият екип на Виа Експо благодари за ползотворното ни дългогодишно сътрудничество. На страниците на ТД Инсталации винаги
намираме актуални теми, интервюта и продуктови презентации,
които дават цялостна представа за посоката на развитие на пазара на сградните системи у нас, както и за новите световни тенденции. Особено ценна е поднесената информацията, касаеща екологичния аспект на сектора.
С пожелания за много успехи през следващите години!

Майя Кръстева,
изпълнителен директор, Виа Експо
Получаваме ТД Инсталации през всичките години. Всеки брой има
по нещо интересно - знакови сгради, системи, регулации, тенденции.
Като цяло ни помага да познаваме пазара по-добре, да следим кои са
активните, какво е най-търсено. През годините ТД Инсталации се
очерта като списание, което e и точното място за представянето
на нашите сградни технологии - например когато отворихме шоурума Умен дом в нашия офис в София.

Радослав Кошков, директор направление
Партньорски бизнес, Шнайдер Електрик
На страниците на многоуважаваното от нас списание ТД Инсталации ние винаги намираме обстойно разработени теми, важни за
бизнеса и индустрията.
Смятаме, че дори и отчасти някои от утвърдилите се успешни
примери на работа, които ТД Инсталации ни представят, да се
наложат в страната ни, браншът на инсталации в България ще се
подобри. Благодарим на екипа за избора на теми и за труда. Изключително много ценим активността в контакта с нас, за да се чуе
от първо лице какви са предимствата и какви са недостатъците на
бизнес средата, какво можем да променим.

Мила Павлова, официално представителство на
Франкфуртски панаир за България, Германо-Българска
индустриално-търговска камара
6*2015
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Последните седем години сме работили съвместно. Изключително коректни сте като партньор. Гъвкави като предложения, спрямо
целите на рекламодателя Ви, винаги сте били умерени в комуникацията с нас - нито прекалено агресивни, нито пасивни.
Винаги сте публикували интересна и актуална за бранша информация.

Цветелина Чобанова,
търговски директор, Юроком 2000
За нас е удоволствие да работим с Вас, Вашите читатели са
нашият таргет – настоящи и бъдещи партньори – архитекти, проектанти и инсталатори. Достигате до тях чрез красивото печатно
издание, както и на компютрите и мобилните им телефони, така че
всеки в удобно време и по удобен за него начин да има достъп до
полезната информация от списанието Ви.
А ние се стараем да я поднесем по приятен начин, така че Вашите
читатели да бъдат винаги в час с новости и иновации. Работим заедно
от 2011 година. Участваме в печатните издания и в интернет платформата. Стараем се заедно да доставим на читателите на ТД
инсталации и нашите настоящи и бъдещи партньори интересна и
полезна информация.
Значението на списанието за нашата фирма е да запознаем инсталаторите с новостите и системните решения, които Ховал
предлага. Това е издание, което има голяма аудитория, интелигентна и интересуваща се от всичко, което се случва на пазара.
Ние искаме да вървим рамо до рамо и да бъдем максимално полезни
на вашите читатели и наши партньори.

Станимира Димитрова,
Ховал
За мен е чест да поздравя списание ТД Инсталации по повод 10годишния юбилей!
Нашата фирма е специализирана в областта на пожарната безопасност и работата ни с ТД Инсталации е от самото начало.
Професионализмът и коректното отношение са характерен стил
за служителите, с които сме работили. Считаме, че дългогодишното ни сътрудничество е израз на съвместната ни работа. За да
достигнем до клиенти и партньори, разчитаме много на рекламата
като информационен канал, за популяризиране на нашия бизнес. Чрез
ТД Инсталации продължаваме нашата рекламна политика и се
надяваме на все по-високи резултати.

Златка Иванова,
управител на Фламтех
ÑÒÐ. 8
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Light + Building 2016 отново
ще демонстрира последните
иновации в дизайна
и технологиите
Мария Хаселман,
директор на Light + Building,
Messe Frankfurt,
пред сп. ТД Инсталации

Уважаема г-жо Хаселман, как върви подготовката за Light +
Building 2016? Какви са очакванията ви относно чуждестранното присъствие на събитието и броя изложители?
Подготовката е в разгара си. Всички пазарни лидери вече
декларираха желанието си да участват в събитието от
13 до 18 март. Изложбеният център отново ще се
напълни до краен предел. Радва ме позитивния отзвук
от страна на изложителите. Той доказва, че в комбинацията от дизайн и технология секторът намира отлична платформа за изява. Очакваме около 2500 немски и
международни изложители. Отново се очертава изключително успешно издание.

Избрахме мотото "digital - individual - networked", тъй като
отразява най-актуалните тенденции в сектора. Нарастващата дигитализация позволява свързването на отделните елементи в система, както и ефективната интеграция на осветлението в сградните платформи. Индивидуалността се откроява в дизайна, интуитивния контрол и
инсталацията на осветителните технологии. Съвременните системи за автоматизация и управление не просто
повишават комфорта, но и подобряват енергийната ефективност. Всичко това ще бъде демонстрирано по време
на шоуто. Light + Building е отражение на сектора, неговите потребности и най-актуалните иновации.

Изданието ще протече под мотото „дигитално - индивидуално - свързано“. Как тези три аспекта променят визията и
характера на модерния интериор?

Какво ще бъде новото и различното в изложението през
2016 г.? Бихте ли разказали подробности за съпътстващата програма?
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Няма промяна в изложбените площи, продуктовите групи или начина им на представяне. Различният фокус през
2016 г. ще бъде върху нови посетителски сегменти. Ще
поставим акцент върху технологиите за сигурност,
като планираме и серия от експертни лекции в областта. Посетителите ще имат възможността да видят
и ново специализирано шоу - Digital Building, което ще демонстрира системи за модерните помещения и сгради.
Съпътстващата програма отново ще бъде богата и ще
предложи по нещо за всеки вкус.
Какви технологични тенденции, освен енергийната ефективност, се наблюдават при осветлението и сградните системи? Могат ли интелигентните съвременни технологии да
станат още по-умни?
Умните решения наистина могат да станат и по-умни.
Основополагаща тенденция на пазара на интелигентни
осветителни решения беше въвеждането на LED технологиите. Сега секторът отново се трансформира по
пътя към дигитализацията. Това води до разработването на много нови приложения в осветлението и сградните системи и позволява още по-тясна взаимосвързаност и взаимозависимост, както и по-ясна индивидуализация. Пример за тази тенденция са възможностите
за управление на интелигентните домове посредством
смартфони и таблети и интеграцията на всички домашни системи в платформите за сградна автоматизация.
Light + Building ще обърне внимание на всички тези теми,
тъй като съвпадат с фокуса в интересите на изложителите.
Как повлиява изложението върху глобалния пазар на осветление, електрически инсталации и системи за сградна автоматизация? Как отговаря индустрията на иновациите, демонстрирани на Light+Building?
Light + Building отново ще демонстрира последните тенденции в сектора. Панаирът по традиция предоставя
широка платформа за изпробване на икономическата и
пазарна жизнеспособност на нови технологични разработки и за очертаване на посоката на развитие на индустрията в бъдеще. Така Light + Building винаги се намира в епицентъра на иновациите в сектора.
Light + Building е едно от най-успешните изложения на Франкфуртския панаир и в своята сфера като цяло. Как продължавате да развивате платформа, която вече е оглавила потребителските рейтинги?
Силно се влияем от пазара. В постоянен диалог сме с
нашите партньори и подбираме най-актуалните теми
за посетителите. Организираме специализирани шоу демонстрации и премиери на нови продукти, експертни
лекции, посветени на най-актуалните разработки. Така
местните и чуждестранни изложители имат достъп до
платформа и съдържание, които могат да се намерят
само във Франкфуртския панаир. Съчетавайки дизайн и
технология в едно, Light + Building е сред най-ярките изяви
на тази наша философия.
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През 2016 г. ще акцентираме
върху професионалното
перално оборудване
Пиер Джорджо Сереха, експорт мениджър,
Fagor Industrial, пред сп. ТД Инсталации
Уважаеми г-н Сереха, бихте ли разказали повече за бизнеса на Fagor Industrial
в областта на пералното оборудване?
Как проектирането и производствената фаза предопределят качеството и
ефективността на крайния продукт?
Fagor Industrial е водеща световна
компания, която произвежда цялостна гама индустриално оборудване за
хотелиерския и ресторантьорския
сектор, както и за пералните стопанства. Решенията ни отговарят и на
най-комплексните потребности на
професионалистите в тази сфера по
целия свят благодарение на широката ни продуктова гама и присъствието ни на международния пазар в над
90 държави.
Fagor Industrial си поставя ясна цел,
когато проектира перално оборудване: по-ниска консумация на енергия.
Постигаме я на базата на дългогодишни изследвания и разработки в
сферата на дизайна на пералните
машини, по посока рециркулацията на
въздушния поток при барабанните
сушилни, както и в много други области. Използването на рециклируеми
материали е друг целенасочен подход
към намаляване въздействието на
производството ни върху околната
среда. Крайната ни цел е да осигурим
най-високо качество на достъпна за
клиентите ни цена.
Кои са ключовите решения в гамата ви
перално оборудване и какви са приложенията им? С какви иновации отговаряте на променливите потребности в обществения сектор?
Богатата гама перално оборудване
на Fagor ни позволява да предлагаме
персонализирани решения за туристическата сфера, здравеопазването, публичния сектор, дори за обществените перални на самообслужване.
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Новото ни поколение перални съчетава последните достижения в технологията с най-високото качество при
компонентите и материалите. Машините разполагат със съвременни
системи за пестене на вода и енергия, както и с функцията Wet Cleaning.
Лесното им управление ги прави подходящи за всички типове перални
стопанства, химическо чистене и
перални услуги на самообслужване,
търговски и индустриални обекти,
болници и социални домове. Отскоро
гамата ни включва функцията за сензорен контрол Touch Plus Control, както и нови модели средно- и високооборотни перални машини, което прави каталога на Fagor един от най-изчерпателните на пазара.
На какви съвременни технологии са
базирани пералните и сушилни машини
на Fagor? Какви ползи носят на потребителите по отношение на ефективност и функционалност?
Новият ни тъчскрийн контролен панел е сред най-иновативните решения за управление, интегрирани някога в професионални перални и сушилни машини.
Микропроцесорът на Touch Plus Control,
сензорният екран, възможностите за
интуитивно програмиране и широкият набор от функции гарантират
висока гъвкавост и енергоспестяване, както и възможност за лесно генериране и модифициране на различни
програми за пране и сушене.
Кои са целевите ви пазари в Европа?
Каква е стратегията ви за развитие в
България?
Fagor Industrial си поставя амбициозни цели за растеж на континента и
по-специално в Югоизточна Европа.
Тази година увеличихме продажбите
си на перално оборудване в региона с

40% в сравнение с 2014 г. Стремим
се към поне 50-процентен ръст през
2016 г. чрез успешни сътрудничества
с дилърите ни в отделните държави.
В България стратегията ни е проста
и ясна – да затвърдим дългогодишното си партньорство с изключителния
ни представител - фирма Тирол Сервиз, като активно я подкрепяме в промотирането на пералните ни решения.
Как оценявате партньорството си с
Тирол Сервиз? Какви нови продукти и
приложения планирате да представите
заедно в бъдеще?
Сътрудничеството ни с Тирол Сервиз се утвърди през годините като
печеливша стратегия и за двете
компании, която ни позволява да се
развиваме и да печелим нови пазарни
позиции. За 2016 г. заедно избрахме
като водещ бизнес сегмент професионалното перално оборудване.
Планираме провеждането на специализирани технически и търговски обучения както в централата ни в гр.
Оняти, Испания, така и тук в България, за да подкрепяме максимално Тирол Сервиз като фирма с лидерски
позиции на пазара на перално оборудване в страната. Ще продължаваме да
развиваме и промотираме и останалите направления в съвместната ни
дейност. Очаквайте много новости и
при фурните, готварските блокове и
хладилната техника Fagor.
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Иновации в интелигентната
сградна автоматизация
Технологиите днес трансформират до неузнаваемост почти всяка
област от бита на съвременния човек. В особена степен това важи
за сградната автоматизация, която става все по-интелигентна,
адаптивна и всеобхватна. Модерните платформи за автоматизация на жилищни, търговски и обществени сгради са насочени към
улесняване на ежедневните дейности за ползвателите и обитателите на тези обекти и повишаване на енергийната ефективност.
Те се отличават с висока степен
на интегрираност, комплексност и
мащабируемост. Модерната концепция за умен дом или умна сграда не
просто позволява автоматизирано
или дистанционно управление на дадено устройство или система. Тя е
прераснала в многопластова мрежа
от свързани елементи, които комуникират бързо и безпроблемно помежду си и с потребителя. Съвременните платформи за домашна автоматизация обединяват контрола на осветителни системи, ОВК инсталации,
кухненски уреди, щори, системи за
сигурност, аудиовизуални технологии
и различни електрически и електронни устройства в дома, които вече са
способни дори сами да вземат решения, за да покрият изискванията на
предварително зададени от потребителите графици и програми.

Еволюция на концепцията
"smart home"
Концепцията за интелигентен дом
води началото си още от научнофантастичните литературни произведения на 20 в. и автори като Рей Бредбъри, много преди да стане възможна на практика. Зората на домашната автоматизация пък можем да
потърсим още през далечната 1831
г., когато Джоузеф Хенри изобретява електрическия звънец за врати. С
развитието на технологиите за дома
постепенно в масова употреба навлизат изобретения като прахосмукачката, пералнята и сушилната машина, ютията, тостерът. Първото
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смарт устройство - ECHO IV, пък е
създадено през 60-те години на миналия век. Системата може да включва
и изключва домашните уреди и да
управлява температурата в дома, но
не се приема добре на пазара по това
време.
Системите за сградна автоматизация започват да навлизат в по-луксозните сгради десетилетия покъсно. Първите „smart home“ устройства и системи в потребителския
сегмент се появяват в началото на
новото хилядолетие, разработени на
базата на все по-широкия достъп до
интернет и постепенно намаляващите цени на електронните компоненти. Днес интелигентните домашни
системи са все по-достъпни, всеобхватни и лесни за инсталация и експлоатация и правят домовете ни покомфортни, сигурни и ефективни.
Възможности за отдалечен мониторинг и контрол през смартфон или
таблет вече се предлагат от почти
всяка система за домашна и сградна
автоматизация.
Бъдещето на тази сфера се очаква да донесе още по-тясна интеграция между отделните технологии в
единни платформи в паралел с нарастващия пазар на смарт устройства.
Футуролозите предвиждат, че интелигентният дом ще става все посамостоятелен и все „по-инициативен“, като ще разполага с възможности да се учи от командите, настройките и навиците на потребителите
и дори сам да взема решения как да
работи дадена система.

Еволюция на системите
за сградна автоматизация
Сред основните двигатели на развитието на технологиите в областта на сградната автоматизация са
концепциите за комуникация и свързаност между отделните устройства
и системи, начело с Internet of Things
(или IoT). Тя обхваща интеграцията
на дигитални и безжични технологии
във физическите уреди и устройства
от бита ни и свързването им в обща
мрежа, която им позволява обмен на
информация, централизиран и отдалечен контрол и мониторинг и взаимозависима функционалност. Колкото
повече устройства на пазара се предлагат с възможности за свързване в
мрежа чрез интернет и други безжични стандарти, толкова по-мащабни и
комплексни стават платформите за
сградна автоматизация.
Сред основните фокуси на тази
технологична еволюция е сигурността. Съвременните платформи за сигурност в сгради са свързани с различни системи, като осветление,
видеонаблюдение, ОВК, пожарогасителни инсталации и др., и позволяват
отдалечено известяване на собствениците или обитателите при евентуален риск за безопасността на
хората и материалните активи.
Съвременните системи за сградна автоматизация не просто са ориентирани към подобряване на удобството и комфорта, те се стремят
към цялостно повишаване на ефективността на един дом или сграда –
по-ниска консумация на вода и енер-

> àâòîìàòèçàöèÿ
гия, намален въглероден отпечатък,
по-малко отпадъци и др.
Сред водещите тенденции в областта са интегрирането на сградното управление в облачни платформи,
безжичните контролери, интелигентните термостати, ключалки и
звънци, DIY (Do-It-Yourself) платформите, които позволяват на потребителя сам да конфигурира своята система за сградна или домашна автоматизация, без да се възползва от услугите на системен интегратор и др.

Основни съвременни тенденции в
интелигентната автоматизация
Наред с IoT устройствата, все понеделима част от съвременните автоматизирани сгради и домове са и
роботите. Те улесняват ежедневните
ни дейности или дори цялостно ни
заместват в извършването им. Хуманоидните роботи, които до неотдавна бяха част само от научната фантастика, също все по-масово навлизат в сферата на услугите и публичния сектор, където ефективно изпълняват различни обслужващи роли.
Футуролозите предвиждат, че през
следващите няколко десетилетия
роботите ще достигнат до всеки
съвременен дом. Сред водещите тенденции в областта са мултисензорните, колаборативните, обучаемите и
адаптируемите технологии, които все
повече се доближават по интелигентност и функционалност до човека.
Все по-разпространени в съвременните интелигентни сгради и домове
са т. нар. интериорно-ориентирани
устройства – интелигентни термостати, осветители, сензорни екрани,
контролери и панели за управление,
които са декоративно и естетически издържани и са част от интериора на помещението, без по никакъв
начин да се набиват на очи или да се
отличават по стил от останалите
елементи.
Сред останалите водещи тенденции при решенията за интелигентна
сградна автоматизация са програмируемите и зоново-базирани термостати, безжичните контролери, автоматизираните смарт ключалки,
възможностите за отдалечен контрол чрез мобилно приложение на домашните системи и др. С нарастването на приложението на тези технологии се разширява и пазарът на
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спомагателни решения като софтуерни програми, мобилни приложения,
различни адаптери и др.

Смарт хъбове или интелигентни
домашни центрове за
автоматизация
Макар и да звучи сложно, тази
технология описва компактни и симпатични устройства, проектирани да
обединят и контролират отделните
системи и устройства в дома в единна платформа. Интелигентни домашни центрове за автоматизация (smart
hubs) най-често се управляват чрез
софтуер или мобилно приложение от
персонален компютър, смартфон или
таблет и позволяват свързване на
множество устройства – от няколко
до няколко стотици. Чрез достъп до
смарт хъба получавате информация
за енергийното потребление, осветлението, микроклимата и сигурността в дома и можете още от офиса да
включите отоплението или осветлението у дома.
В допълнение към интегрираните
възможности за безжична комуникация с всички устройства в мрежата
за домашна автоматизация, смарт
хъбовете на пазара днес разполагат
с микрофони, високоговорители, датчици за движение, термометри, сензори за качеството на въздуха и влажността, акселерометри, а някои модели - дори и с HD камери с функции
за нощно виждане. Така те могат да
бъдат използвани и като системи за
сигурност, интеркоми, стайни контролери, аудиоустройства и какво ли
още не. Инсталацията им, както и
присъединяването на домашните уреди и устройства към мрежата, е
лесно и интуитивно и обикновено
става през мобилно приложение, достъпно за всички операционни системи. Домашните хъбове все по-масово са ориентирани към оптимална
оперативна съвместимост с различните устройства и поддържат найразпространените комуникационни
стандарти в домашната автоматизация като KNX, DALI, Bluetooth, ZigBee,
Z-Wave, IP и др.

Новости в KNX и DALI платформите
KNX и DALI са сред водещите
съвременни технологии за домашна
автоматизация и контрол на осветлението и все по-голяма част от
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конвенционалните системи се предлагат на пазара във версии, съвместими с двата комуникационни стандарта. KNX е платформа за автоматизация, която позволява свързване
в мрежа на множество различни устройства и уреди от различни производители и осъществяване на комуникация между тях. Основно предимство е възможността потребителите сами да конфигурират и мащабират персонализирана система с желаните елементи, както и лесно да я
инсталират, адаптират към потребностите на съответния обект и да
я разширяват при необходимост.
Стандартът за дигитален адресируем осветителен интерфейс (DALI)
обхваща инсталацията, контрола и
експлоатацията на съвременните
автоматизирани осветителни системи в домовете и сградите. Той
позволява създаването на креативни
и мултифункционални осветителни
решения с възможности за прецизно
управление и оптимизиране на енергийната ефективност. Сред предимствата на DALI платформите е и
усъвършенстваната диагностика,
която позволява лесно и бързо локализиране на евентуални проблеми в
системата.
При тези две технологии новости
се появяват на пазара буквално всеки ден и е трудно всички те да бъдат
описани и изброени. Водещи тенденции, които ги обединяват, са интегрираното управление, повишаването
на енергийната ефективност на домашните системи, разширяването на
контролните възможности, преходът
към гъвкави и модулни решения, както и все по-богатата гама от продукти за различни приложения, съвместими с KNX и DALI.

Мобилни приложения за отдалечен
контрол
Повечето големи компании производители на решения в областта на
сградната и домашна автоматизация
разработват мобилни приложения,
които позволяват на потребителите
отдалечено да управляват и наблюдават свързаните устройства и системи. Първоначалният подход на фирмите е пускането на пазара на приложения, които са съвместими само с конкретния продукт или марка. Днес все
по-масово обаче те се ориентират

към универсални приложения, които
позволяват контрол и мониторинг на
широка гама продукти и системи на
пазара от различни производители.
Тази промяна е в синхрон с цялостната тенденция към отворени стандарти и универсална оперативна съвместимост между устройствата в
съвременната интелигентна сградна
автоматизация. Тя позволява изграждането на максимално гъвкави и персонализирани системи, оптимално
адаптирани към нуждите на потребителя и приложението.

Отворени платформи
и оперативна съвместимост
Сред водещите съвременни тенденции при интелигентните домове са
отворените платформи, които позволяват интегрирането на устройства
и компоненти от различни производители в единна мрежа. Универсалната
оперативна съвместимост цели да
отвори пазара на решения за домашна автоматизация и да позволи на
потребителите да се възползват от
пълния потенциал на технологиите,
базирани на отворени стандарти. Тази
тенденция се възприема все по-масово от производителите на софтуерни и хардуерни продукти, които вече
са убедени, че е трудно да принудят
потребителя да е лоялен само на една
марка с години при огромното ценово
и технологично разнообразие от решения на пазара.
Отворените стандарти позволяват на обитателите на съвременните интелигентни домове да изграждат гъвкави и персонализирани платформи за домашна автоматизация
посредством общ интерфейс или контролно приложение, защитавайки
инвестициите им в продукти от различни фирми.
Оперативната съвместимост се
осъществява посредством отворени
комуникационни протоколи, като WiFi, ZigBee и Z-Wave, в съчетание с
отворени платформи за домашна
автоматизация като OpenHome и
съответните съвместими устройства.

Комуникационни стандарти
в съвременните интелигентни
домове
ZigBee и Z-wave са два от най-разпространените днес стандарти за
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домашна мрежова комуникация, които
позволяват на съвместимите устройства, като контролери за осветление, сензори за сигурност, димни
детектори, термостати и други, да
обменят информация помежду си и с
централната платформа за автоматизация. Стандартите изискват
изключително ниска енергоконсумация на устройствата и правят
възможно свързването на отделни
елементи в мрежа, отдалечени един
от друг на над 90 м, което ги прави
изключително подходящи за smart
home приложения.
Сред широко използваните комуникационни технологии е и протоколът
X-10, при който контролните сигнали се пренасят по съществуващите
електрически проводници в дома. X10 позволява опростени контролни
действия като включване и изключване на осветлението, кухненските
уреди и т. н. Предимство на жичната връзка е високата надеждност на
комуникацията.
Друг подобен стандарт е Insteon,
при който съвместимите автоматизирани устройства комуникират с
платформата за автоматизация посредством радиочестотна или жична връзка по електрическите проводници. Основно преимущество отново
е високата надеждност и възможността за изпращане на резервни команди.

Технологии с енергозахранване
от околната среда в сградната
автоматизация
Наред с концепцията Internet of
Things, все по-динамично се развиват
и т. нар. „energy harvesting“ технологии с енергозахранване от околната
среда. Сензорите и устройствата с
безбатерийно захранване днес са
неизменна част от системите за
сградна автоматизация. В областта
се разработват стандарти, които
задават изисквания към устройствата с такъв тип захранване, използвани в интелигентните домове,
сградната автоматизация, индустрията, транспорта, логистиката и
други области. Такъв стандарт е
EnOcean, който през 2012 г. е ратифициран като международен в ISO/IEC
14543-3-10. Модулите, базирани на
технологията EnOcean, комбинират
микроконвертори и електронни ком-
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поненти с ултраниска консумация и
позволяват безжична комуникация
между сензори, контролери, гейтуеи
и други устройства с безбатерийно
захранване.
Източници на енергия от околната среда могат да са механичното
движение, слънчевата светлина, температурната разлика и др. Посредством конвертори тази енергия се
трансформира в достатъчно захранване за изпращането на безжичен
сигнал към съответния интелигентен контролер в мрежата. Лесната
интеграция на технологията в съвременната сградна автоматизация се
опосредства от различни по обхват
и функционалност софтуерни инструменти.

Технологични тенденции при
сензорите
Сензорите са един от продуктовите сегменти, при които се наблюдава най-сериозен технологичен бум на
съвременния пазар на решения за
интелигентна автоматизация. Водещите тенденции са към миниатюризация, мултифункционалност, по-достъпни цени и все по-масова интеграция в смарт устройства. Освен
потребителската електроника и в
частност – мобилните устройства,
области със сериозен потенциал за
развитие в областта на сензорите
са кухненските и домакински електроуреди, биометричните технологии,
системите за сигурност и др.
Все по-активна роля в smart home
платформите получава т. нар.
wearable electronics. Смарт часовниците, гривните и очилата, базирани
на високотехнологични сензорни технологии, са с нарастваща достъпност за потребителите и позволяват
лесно и интуитивно управление на
свързаните уреди и устройства в
интелигентния дом.
Съвременният пазар предлага комбинации и пакети от сензори с различна функционалност със все по-компактни размери и на все по-ниска цена,
което позволява на различни компании
да ги интегрират в решенията си.
Разпространени са и инфрачервените
или ултразвукови сензори за жестове,
които намират широка приложимост
при персоналните мобилни устройства, в осветлението, системите за
сигурност и др.
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Съвременни електрически
системи и иновации в
жилищните сгради
Иновациите в съвременните домове включват множество нови технологии и устройства, от
енергоспестяващи крушки до свръхмодерни термостатни системи, насочени към подобряване на
комфорта и намаляване на разходите за енергия. Електрическите системи и инсталации днес също
са претърпели динамично технологично развитие, доближавайки се оптимално до концепцията за
умен дом, в който всички системи работят в хармония помежду си и осигуряват множество ползи
за собствениците и обитателите.
Основен фокус при модерните електроинсталации е
безопасността. На пазара са достъпни решения с повече
функционални възможности и подобрена сигурност и
ефективност, които позволяват реализирането както на
разнообразни частични усъвършенствания на електрическите системи в дома, така и на мащабни проекти за
цялостна модернизация.

се придържат към новите практики при електрообзавеждането. Бъдещите собственици ще се впечатлят от
наличието на димиращи ключове за осветление или пък
специално окабеляване, което да позволява включването
на генератор в случай на природно бедствие (при генераторите често има нужда от по-големи и мощни контакти в сравнение със стандартните битови).

Подобрена безопасност
Ако една сграда е по-стара или пък е строена без да
се мисли особено за безопасността, с достъпните на
пазара днес съвременни решения могат да бъдат направени кардинални промени в електрическата инсталация,
така че тя да функционира по-сигурно и да направи бита
по-безопасен. Сред най-разпространените стратегии за
подобряване на безопасността е инсталацията и/или
нейните елементи да се приведат в съответствие с
актуалните нормативни изисквания, които обикновено са
влезли в сила много след построяването на сградата.
При реализацията на проект за цялостна модернизация на електрическата система много собственици избират да монтират в домовете си модерни датчици за
дим и въглероден окис, повече контакти (както за повече удобство, така и за да се избегне прекомерната употреба на разклонители), да разположат осветителните
тела далеч от запалими материали и при подвеждане на
кабелите към тях да се използват съответните кабелни
канали, както и да поправят и подменят старите проводници и ключове.

Нови тенденции в електрообзавеждането на
недвижими имоти и подобрения
Модерната електрическа инсталация може да подобри
общия вид на един имот, когато дойде време да бъде
продаден. Купувачите традиционно отбягват жилища, от
вида на които личи, че ще е необходимо много време и
пари за ремонти и подобрения.
Препоръчително е при реновиране изпълнителите да
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Електрическа мобилност
и зелена енергия
Най-значимата тенденция в енергетиката и изграждането на електрически инсталации днес е зеленият
начин на живот. Това понятие включва всякакви опазващи природата практики, които намаляват влиянието на
домакинството върху околната среда.
Електрообзавеждането на един
дом се изпълнява до голяма степен по
същия начин, както и преди години.
Променил се е обаче начинът, по който са използва електрическата енергия. Достъпни са все повече допълнителни технически решения, свързани
с ползването на зелена енергия, които техниците по изграждането на ел.
инсталацията могат да интегрират
в домовете.
Притежателите на електрически автомобили по света например
все по-често изграждат собствени
зарядни станции във или близо до гаража. Тези станции за зареждане на
практика представляват големи
електрически контакти, като захранването, което осигуряват, отговаря на изискванията на електрическата система в автомобила. С
вид на обикновен стълб, тези станции не се натрапват и могат да се
впишат във всякаква среда на открито. За удобство те се монтират
или в близост до гаража, или вътре
в него, според това къде обикновено собственикът паркира и колко
електромобила притежава. Изграждането на такава система налага
привеждане на цялостната електрическа система в дома и прилежащите му обекти към съответните стандарти за безопасност. Иновация като собствена зарядна станция изисква и значителни първоначални вложения за изграждане, но
позволява реализирането на множество икономически ползи в дългосрочен план и позволява пълно
възвръщане на инвестицията.
Решенията в областта на зелената енергия днес позволяват реализацията и на по-мащабни проекти като
монтирането на слънчеви панели или
дори на малки ветрогенераторни
установки. Те могат да работят без
проблем успоредно със съществуващите системи и да осигуряват на
домакинството зелена енергия.
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Енергийноефективно
осветление
Инфраструктурата, съобразена с
екологичните норми, вече не е просто
лукс, а необходимост в съвременния
дом. Собствениците и ползвателите
могат значително да повлияят на
сметките си за ток и да намалят
въглеродните емисии от домакинството си чрез избор на по-ефективни електроуреди. В дома могат да
бъдат внедрени и редица други иновативни технически решения, които
също да донесат подобрения в тази
посока.
Енергийноефективното осветление е сред най-търсените екологосъобразни иновации. Крушките с нажежаема жичка, които масово се използваха до неотдавна в домовете и
търговските обекти, са с много нисък
КПД. Можем да ги оприличим дори на
малки нагреватели, които отделят и
светлина. Само около десет процента от енергията, която консумират
крушките с нажежаема жичка, се
превръща в светлина. Останалата
част се губи под формата на топлинна енергия.
В много домакинства преходът към
светодиодно осветление е предшестван от инсталирането на компактни луминесцентни лампи, тъй като
те не изискват никакви промени по
електрообзавеждането. Стремежът
към постигане на по-висока енергийна ефективност обаче убеждава потребителите, че най-енергоспестяващото решение на пазара в момента е LED осветлението. За да се
извлече оптималният му потенциал
обаче, в съвременните домове често
е необходимо и известно преоборудване на осветителната инсталация,
така че тя да пасне на новите изделия.
Светодиодните лампи типично не
светят много добре, когато се монтират в затворен корпус на старо
осветително тяло, но само с някои
прости корекции на обзавеждането
те могат да засветят ярко в целия
си блясък, гарантирайки дълга експлоатация и много по-нисък разход на
енергия.

Високите технологии стават
все по-достъпни
Интелигентният дом от бъдещето все повече се превръща в дома от
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настоящето. Системите и инсталациите, включително и електрообзавеждането в него, са свързани помежду си и с мобилните ни устройства, данните от измервателните
уреди и платформите за мониторинг
се съхраняват на облачни сървъри, а
технологиите в областта на автоматизацията и комуникациите не
спират да се развиват.
За да стане този сценарий реалност в едно обикновено жилище, е
необходимо дадени компоненти от
ел. инсталацията да бъдат подменени и модернизирани. Съвременните тенденции и технологии предлагат редица нововъведения като: динамични термостати с усъвършенствани датчици и възможности за
програмиране, които можете да управлявате от мобилно приложение;
системи за сигурност, включващи
аудио/видео компоненти, датчици и
средства за биометричен контрол;
усъвършенствани осветителни системи с автоматизирани функции;
мултимедийни системи за развлечение с кабелни и безжични мрежи, покриващи цялата къща и много други.

Интелигентни
електроинсталации
Внедряването на усъвършенствани информационни и комуникационни
технологии спомогна за превръщането на традиционните ел. инсталации в интелигентни системи (smart
grids), като при битовите потребители все по-масово се въвежда управление на консумираната мощност. Това управление може реално
да намали енергията, консумирана в
домакинствата, и да осигури добре
балансирано потребление в рамките
на денонощието. Въз основа на обновявана в реално време информация
за активни тарифи и цени потребителят може да избира кога да консумира повече и кога по-малко с оглед на общото намаляване на сметката си за електроенергия.
Интелигентните ел. инсталации
дават възможност на домакинствата да намаляват потреблението си
в часовете на върхово натоварване,
което им спестява пари и спомага за
предотвратяването на пълно
прекъсване или частични нарушения
в електроснабдяването.
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Предимства от въвеждането
на интелигентни ел. инсталации
С въвеждането на интелигентна
технология се намалява потреблението на енергия на домакинствата, тъй
като потребителите виждат колко
енергия ползват и кога. Те могат да
преценят как точно да оптимизирате
потреблението си. В допълнение, се
повишава надеждността на инсталациите. Способността на умната инсталация да регулира текущото потребление дава възможност да се ограничи консумираната мощност в
часовете на върхово натоварване, а
не да се черпи допълнително от мрежата. От своя страна ограничаването на консумацията означава по-малко прекъсвания на електроснабдяването.
Със smart grid инсталациите е
възможно по-голямо спестяване на
електроенергия. Пренастройването
на потреблението, заедно с икономиите, които осигуряват техническите решения за интелигентни мрежи,
реагиращи на промените в тарифи и
цени и следящи за различни изменения в мрежата, значително намаляват сметките за ток.
Интелигентните електроинсталации гарантират и по-малък въглероден отпечатък на жилището или обекта. Когато спестяват енергия, потребителите не само намаляват собствения си въглероден отпечатък, но и
допринасят за съкращаването на
емисиите на въглероден двуокис, което ограничава глобалното затопляне.

Характеристики на
интелигентните
електроинсталации
Техническите решения, които правят ел. инсталацията умна, осигуряват пряко управление на осветление,
отопление, вентилация, климатици,
щори, на включвани в контакта устройства, както и на други обособени
модули. Системата също така може
да показва в реално време какво е
количеството използвана енергия и да
анализира обичайните практики, за да
установи какви допълнителни
възможности за спестяване на енергия са налице.
Потребителите и контролната
система на интелигентната ел. мрежа в дома могат да получават известия и съобщения от локален диспе-
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черски център, в които се посочва
колко енергия се потребява в обекта, в кои часове е пиковото потребление и колко струва - всичко това
в реално време, чрез интелигентни
измервателни уреди. Умните ел. инсталации реагират автоматично на
промени в цените и на различни изменения в мрежата, като върхово натоварване, и съответно ограничават мощността, използвана за осветление, отопление, климатизация
и други цели.

Интелигентни измервателни
уреди
Интелигентните измервателни
уреди на съвременния пазар включват
електромери и разходомери за газ от
следващо поколение, които разполагат с редица интелигентни функции.
Познати и като смартметри, умните измервателни уреди пренасят
контрола върху ползването на енергията в ръцете на потребителите,
като им осигуряват възможности да
предприемат мерки, насочени към
подобряване на енергийната ефективност, да намаляват сметките си

и да компенсират увеличенията на
цените.
Тези решения са способни да визуализират на специален екран или дисплей в дома колко енергия се използва от домакинството. Те могат също
и да комуникират директно с доставчика на енергия, което означава, че
нужда някой да идва и отчита показанията им.
Повечето умни измервателни уреди,
които се инсталират днес, използват
съществуващи клетъчни мрежи, за да
изпращат показанията си на доставчика и безжични технологии, за да подават информация към устройството
за визуализация на потребителя.

Преимущества на
интелигентните измервателни
уреди
Умните измервателни уреди имат
много предимства. Те осигуряват в
реално време информация за енергопотреблението и неговата финансова стойност. Заедно с ефективно
управление на консумацията на електроенергия, потребителите могат
да пестят пари и да намаляват въгле-

родните емисии от домакинството.
Интелигентните измервателни
устройства слагат край на определянето на сметките „на база“ – потребителят плаща само за реално
използваната енергия. Благодарение
на възможностите на смарт уредите е по-лесно и бързо превключването от един доставчик към друг, за да
се възползва клиентът от най-добрата оферта за цена на електроенергията на пазара в момента.
В допълнение, във все повече
държави на потребителите не им се
налага сами да заплащат закупуване-
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то и инсталирането на интелигентния измервателен уред. Според съответната действаща нормативна
уредба, заплащането на уреда и поддръжката му е включено в сметките.

Системи за управление на
енергията в сгради
Ефективното и интелигентно управление на енергията в една сграда
може да донесе значителни ползи за
собствениците и обитателите. Все
повече домове днес се оборудват със
специални системи за управление на
енергията (building energy management
systems, BEMS), базирани на сложна
методика за наблюдение и контрол на
енергийните потребности на сградата.
Заедно с управлението на енергията, системата може да контролира и
наблюдава и редица други функции,
свързани с ползването на системите
и инсталациите в жилищни, офисни и
търговски сгради. Такива функции са
например отоплението, вентилацията
и климатизацията, осветлението или
мерките за сигурност.
Системите за управление на енергията в сградите са компютърни системи, които помагат за управлението, контрола и следенето на техническото обслужване и енергопотреблението на оборудването вътре. Те
осигуряват информацията и средствата, от които има нужда мениджмънта на сградата, както за да е наясно
с потреблението на енергията в нея,
така и за да контролира и подобрява
нейната енергийна ефективност.

Домове, захранвани със слънчева
енергия
Битовите фотоволтаични системи могат да бъдат надежден и екологосъобразен източник на ел. енергия за дома или офиса. Малките соларни системи предлагат също и евтин
начин за електроснабдяване на места, където е скъпо или невъзможно то
да се осигури чрез традиционните
далекопроводи.
Тъй като фотоволтаичните технологии използват и пряка, и разсеяна слънчева светлина, ресурсът от
слънцегреене в много части на света е предостатъчен за производството на електричество за битови потребители. Мощността, генерирана от една такава система,
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пряко зависи от това, колко слънчева енергия достига до нея. Ето защо
фотоволтаичните системи, както и
всички технологии за производство на
електричество от слънцето, работят най-ефективно в райони с интензивно слънцегреене.
Поради това, че са модулни, фотоволтаичните системи могат да се
проектират в съответствие с найразнообразни изисквания по отношение на параметрите на изходната
мощност, без значение дали ще са поголеми или по-малки. Могат да бъдат
свързани към съществуваща електроразпределителна мрежа, или да си
останат автономни. Фотоволтаична технология може да бъде използвана и за захранване на външно или
улично осветление.
Базовата соларна клетка произвежда съвсем малко количество енергия. За да се произвежда повече електричество, необходимо за захранването на цяло домакинство или обект,
слънчевите клетки се свързват помежду си и образуват панели или модули. Изходната мощност на фотоволтаичните панели варира от 10 до
300 вата. Ако е необходима по-голяма мощност, няколко модула се монтират заедно в обща носеща конструкция и образуват фотоволтаичен
масив, който се монтира върху сградата или на земята.
За да бъде присъединена една такава инсталация към електрообзавеждането на дома или обекта, е необходимо да бъдат предприети съответните мерки за осигуряване на безопасността на обитателите и имуществото. Често се налага по електроинсталацията да бъдат извършени дадени промени или модернизации.
За целта в общия случай потребителите се доверяват за внедряването
на соларна инсталация към електрическата система на дома или обекта им на опитен системен интегратор или на самия доставчик.
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Съвременни подходи
и решения в областта на
осветлението
Осветлението днес се развива изключително динамично по отношение на дизайн, материали и
технологии, паралелно с електрониката, автоматизацията, комуникационните и компютърни системи и всички други взаимосвързани области, които намират приложение в съвременните интелигентни сгради и домове. Осветителните решения се разработват на базата на концепцията за
свързани в мрежа смарт системи, които позволяват лесна инсталация, интуитивно управление,
дълга и безпроблемна експлоатация, възможности за отдалечен мониторинг и контрол от всяка
точка и интерактивна комуникация с ползвателя и с останалите системи в дома или сградата.
Основните тенденции при технологиите са насочени
към устойчивост и оптимална енергийна ефективност
чрез намалена до минимум енергийна консумация, димиране, интегриране на сензори за присъствие, движение и
др. На преден план излизат „умните“ технологии с възможности за интелигентен контрол посредством смартфон
или таблет. Осветлението днес вече не е просто средство за улесняване на бита. В дигиталния свят то е
носител на информация.
Сериозен фокус е поставен и върху креативността.
Дизайнът на модерните осветители с футуристичен или
пък ретро характер предлага естетика, гъвкавост и
адаптивност към всякакви интериорни изпълнения.
Пазарът е доминиран от светодиодните осветители,
които достигат до потребителите във всякакви форми,
размери и конфигурации, покриващи изискванията на широк
набор от приложения. Все повече се търсят ретрофит
осветителни тела, които позволяват подмяна на нискоефективните и материално амортизирани осветителни
системи в жилищните, търговските и публични сгради с
енергийноефективни, икономични и лесни за инсталация
LED решения, които почти не изискват поддръжка.
Производителите все по-често залагат на безжичните осветители и контролери в синхрон с цялостната
тенденция към елиминиране на нуждата от окабеляване
в света на технологиите. Търсят се и нови материали,
които да осигурят по-дълъг живот и още по-висока ефективност на осветителните тела.

благодарение на новите технологии. Така светодиодните
осветители намират място в съвременни осветителни
системи за всякакви сфери на приложение.
Сред водещите двигатели на развитието на осветителните архитектури и нарастващата им интеграция в
сградната автоматизация е Internet of Things. Интелигентното осветление постепенно измества конвенционалните решения със своята богата функционалност и интуитивен контрол. Безжичните решения, сензорните техно-

Актуални тенденции в жилищното, търговското и
офис осветление
Макар и все още в началото на развитието си, LED
осветлението е водеща тенденция в жилищното, търговско и офис осветление. Щатският Департамент по енергетика прогнозира, че до 2030 г. 75% от глобалните продажби на осветителни решения ще бъдат на светодиодни
осветители. Гъвкаво, високоефективно и с дълъг жизнен
цикъл, LED осветлението е и все по-достъпно поради намаляващите производствени разходи в LED индустрията
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логии и отворените стандарти създават нови възможности за все по-комплексни и мултифункционални решения
в областта на осветлението.
Голяма част от съвременните
осветителни системи в домове,
търговски обекти и офиси се завръщат към опростения, изчистен и
елегантен дизайн. Все по-популярни са
вградените в различни интериорни
елементи осветителни тела, както
и гъвкавите осветители, които комбинират осветление и дизайн в нова
форма на изкуство. Масово се търсят
и LED лампи с конвенционалната
форма на крушки с нажежаема жичка.
Познати и традиционни на вид, макар
и често с интелигентни функции, те
са неизменна част от портфолиото
на всички големи производители на
глобалния пазар.
Интересна тенденция в съвременното осветление са новите технологии на захранване, като Power-overEthernet, при която осветителите се
захранват чрез кабел за трансфер на
данни.

IoT в жилищното осветление
Интелигентният контрол на осветлението в домовете днес е част
от всяка платформа за жилищна автоматизация. Началото на тази
тенденция е поставено още през 70те години на миналия век с разработването на първите осветителни контролери за отдалечено управление. С
развитието на технологиите с ниска енергоконсумация и възможностите за интегриране на различни сензори в осветителите, както и с разработването на все по-функционални интерфейси за управление и
свързаност, съвременното жилищно
осветление се превръща в интерактивна мрежова среда, част от комплексните системи за домашна и
сградна автоматизация. Благодарение на Internet of Things решенията,
развитието на сензорите и комуникационни технологии като Wi-Fi,
Bluetooth, Zig Bee и други, модерните
осветители могат да бъдат управлявани отдалечено посредством мобилни приложения за смартфон или
таблет, както и на място с жестов
и гласов контрол. Всеки осветител
в свързаната интелигентна домашна IoT мрежа комуникира безжично с
централен контролер, който позволя-
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ва неговото димиране, включване и изключване при нужда или по график и
много други възможности. Основен
фокус е лесната инсталация и интеграция в системата за домашна автоматизация, както и интуитивният
контрол. С Internet of Things осветлението вече не просто може да бъде
управлявано интелигентно, но и да
комуникира с останалите устройства и системи в дома, осигурявайки
нови възможности, приложения и преживявания за потребителите.

Съвременни контролни стратегии
в LED осветлението
Като дигитални източници на
светлина, LED осветителите днес
могат да бъдат прецизно контролирани посредством димери, контролери, безжични панели със сензорни
екрани, смартофни и таблети, различни софтуерни и хардуерни решения,
както и интегрирано чрез системите за сграден мениджмънт. С подходящата конфигурация от контролери,
сензори, осветители и софтуер могат да бъдат реализирани на практика всякакви осветителни приложения
и сценарии.
Сред тенденциите при контрола в
модерното осветление е елиминирането на ограниченията при цветовете и ефектите като яркост, цветна
температура и др. Тази гъвкавост позволява много по-богата функционалност на осветлението в художествен
план (в музеи, изложбени зали, театри, при осветяването на архитектурни и исторически обекти и др.), както и в търговията, където то изпълнява важни презентационни функции.
Основна цел на контролните стратегии в осветлението продължава да
бъде оптималният комфорт за обитателите, ползвателите и посетителите на даден обект или помещение.
Чрез димиране и прецизен контрол на
параметрите на осветителните системи може да бъде създадена здравословна осветителна среда, която да
стимулира например работоспособността на служителите в офиса или да
успокоява децата преди сън.
Важна функция на контролните
системи днес е сигурността и безопасността. Посредством сензори, видеокамери и интелигентни контролери осветлението във или около даде-
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ни обекти може да бъде включвано или изключвано/димирано при нужда. Тази възможност е изключително важна
в публичното и уличното осветление, както и при осветяването на паркинги, гаражи и различни охраняеми обекти.
С ефективен контрол LED осветителите могат да
съдействат за значително повишаване на енергийната
ефективност на даден обект или сграда с 30 до 70%. Важна
задача на контролните системи е и осигуряването на
надеждно и непрекъснато осветление в желаните периоди от деня. Основен фокус за производителите на интелигентни осветители и контролери отново е лесната
инсталация и интеграция, както и възможностите за
отдалечен мониторинг и бързо отстраняване на проблеми и неизправности.

Комбинирано управление на ОВК и осветление
Интересна съвременна тенденция в осветлението и
автоматизацията за интелигентни домове е интегрираният контрол на осветителните и ОВК системи в дома
или сградата. Основни цели на подобна стратегия са
повишаване на енергийната ефективност, подобряване
на комфорта и улесняване на управлението. Особено
атрактивен е подобен контролен сценарий за хотелиерския сектор, където използването на тези два типа
инсталации е пряко свързано със заетостта на стаите
или апартаментите.
Важна особеност е, че осветлението и ОВК системите са сред най-големите консуматори на електрическа
енергия в съвременните обекти. Ето защо интегрираното им и комбинирано управление чрез платформа за сграден мениджмънт или домашна автоматизация би могло
да доведе до значителни икономии на енергия. Посредством жични или безжични контролери, сензори и електронни устройства осветителните и ОВК системи могат
да бъдат свързани и да комуникират помежду си. Така
например свързаният с осветлението сензор за движение или присъствие може да активира осветителите в
дадено помещение, когато в него влезе човек. Осветителната система, от своя страна, сигнализира климатика или отоплителя да се задействат. Когато помещенията не се използват определен период от време, обикновено се разиграва обратният сценарий.
Ползите от комбинирано управление на тези два типа
системи, особено за нови сгради и обекти, са много: полесна и евтина инсталация, значителни икономии на
енергия, подобрен комфорт и енергийна ефективност, помалко разходи и усилия за поддръжка, лесна мащабируемост и удобство при създаване на графици и програми за
работа на системите.

ство в енергийния и екологичен дизайн„ (Leadership in Energy
and Environmental Design).
Благодарение на различни енергийноефективни технологии, включително осветителни, LEED сградите се
отличават с до 40% по-ниски сметки за електрическа
енергия, в допълнение към повишен комфорт за обитателите. Осветлението е ключов компонент от LEED проектите поради високата му разходна ефективност и
възможността със сравнително ниски първоначални капиталови вложения да се реализират значителни икономии на енергия и средства в дългосрочен план.

Иновации в контрола на публичното осветление
Все повече градове по света залагат на интелигентни
системи за публично осветление, които позволяват централизиран и комплексен контрол, повишаване на енергийната ефективност, реализиране на бюджетни икономии и
повишен комфорт и сигурност за гражданите. Благодарение на безжични свързани осветителни и контролни технологии, системи за сигурност и за следене на трафика,
както и на облачните услуги и IoT платформите, днес е
възможно изграждането на цялостна интелигентна публична инфраструктура, която лесно и бързо да се адаптира към моментните нужди на градската среда и минувачите. Интелигентният контрол на публичното осветление включва димиране, включване и изключване при необходимост посредством сензори за движение и приближение, изпращане на светлини сигнали и много други възможности. В допълнение, ретрофитът на остарелите улични
лампи с високоефективни свързани LED осветители гаран-

Осветление за LEED-сертифицирани сгради
Като една от основните сградни системи, осветлението играе водеща роля в проектирането на устойчиви
сгради. Зелен дизайн, енергийна ефективност, намаляване на въглеродния отпечатък – всичко това са характеристики на съвременните осветителни системи, разработвани за LEED-сертифицирани сгради. LEED e една от
най-широко възприетите системи за сертифициране на
зелени сгради в света, а съкращението означава „Лидер-
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тира намаляване на разходите за общините, постоянен мониторинг на
енергопотреблението и прогнозна
поддръжка, както и лесно локализиране и отстраняване на повреди.

Облак-базирано интелигентно
осветление
Новите стандарти в осветителната индустрия са насочени към улеснен
контрол на жилищното, търговско и
публично осветление чрез двупосочна
комуникация между осветителите и
контролните системи. Отдалеченото
управление на осветителните системи чрез мобилни приложения за таблети и смартфони придобива нови
функционалности при интегрирането
му в облачни платформи.
Облак-базираните услуги в областта на осветлението са сравнително нов сегмент на пазара на осветителни решения и от публичното осветление постепенно се разпространяват и в жилищните и сградните
приложения. Основни предимства на
облачната инфраструктура в сферата на осветителните системи са
достъпът до контролната платформа от всяка точка на света, елиминираната необходимост от собствена софтуерна и физическа хардуерна
архитектура, чрез която да се осъществява управление на осветлението, както и възможностите за контрол и мониторинг в реално време.
Цялата информация, събрана от сензорите и другите устройства в интелигентната осветителна мрежа,
се съхранява, обработва и анализира
от облачната платформа, а потребителят може с един клик или едно
докосване на екрана на смартфона си
да получи актуална и хронологична
информация за енергийното потребление и изправността на системата,
да създава графици и осветителни
сценарии, да настройва известия и др.

Стандарт за визуална светлинна
комуникация Li-Fi
Визуалната светлинна комуникация
(Li-Fi) е нова, но динамично развиваща
се оптична технология в областта на
осветлението и комуникационните системи. Подобно на Wi-Fi, Li-Fi позволява високоскоростна мрежова безжична комуникация, която може да се използва в допълнение или дори като
заместител на радиочестотната
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комуникация. Вместо радиовълни, при
Li-Fi носител на информация е светлината в инфрачервения и в близост до
ултравиолетовия спектър. Технологията е приложима в зони с ограничения
на RF-честотната лента.
Li-Fi използва светодиоди, които
се включват и изключват в рамките
на наносекунди - прекалено бързо, за
да бъде регистрирано с просто око.
Тяхната основна функция не е да осветяват, а да предават информация.
Недостатък на технологията е ограниченият обхват на действие, тъй
като светлината не може да преминава през стени и плътни обекти.
Предимство пък е по-високата сигурност на данните срещу хакерски
атаки в сравнение с Wi-Fi.
Маркетинговите агенции в областта прогнозират, че пазарът на LiFi решения ще нараства с комбиниран
годишен ръст от цели 82% до 2018 г.,
когато ще достигне над 6 милиарда
щатски долара годишно.

QD-LED и OLED осветители
Сред иновациите на пазара на
съвременни осветителни решения са
и QD-LED и OLED осветители. След
LED дисплеите и екраните, квантовите точки (quantum-dots, QD) навлизат все по-масово и в осветлението.
И макар продуктите в сферата на
осветлението, базирани на QD-LED,
все още да се броят на пръсти, технологията обещава да се превърне в
революционна за осветителните
системи. На базата на квантови
точки се разработват хибридни органични/неорганични LED модули със синьо-бяла луминесценция, които позволяват производството на високоефективни и футуристични гъвкави осветители.
Органичните светодиоди (OLED)
също са сред обещаващите прохождащи технологии в осветителната
индустрия. Те позволяват създаването на гъвкави и дори прозрачни осветителни панели, които могат да
бъдат и цветово регулируеми. OLED
модулите притежават и сериозен потенциал в естетически план, тъй
като излъчват мека разсеяна светлина, близка до естествената, а на
базата им вече се разработват авангардни гъвкави осветители с претенции за отличия в областта на интериорния дизайн.
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Последни достижения
в сградните системи за
сигурност
През последното десетилетие станахме свидетели на своеобразна революция в областта на сградните системи за сигурност.
Фундаментални технологии като безжичните и клетъчни устройства навлязоха в тази сфера, за да променят завинаги начина, по който осигуряваме безопасността на домовете си. Съвременните сгради стават все по-интелигентни и интерактивни
с развитието на системите за сигурност, а те се превръщат в
комплексни свързани и интегрирани платформи с потенциал да
обединят всички познати стратегии и мероприятия в областта на сигурността в единно многопластово решение.
Комбинацията от възможности за
отдалечено наблюдение и управление
на сградите и интегрираните в тях
системи значително е подобрило
ефективността на продуктите в
областта на сигурността на пазара.
Благодарение на елиминираната потребност от окабеляване и нарастващата достъпност и функционалност на сензорите, сигурността на
днешните решения е многократно повисока в сравнение с технологиите
от предишно поколение.

Водещи тенденции в сферата на
сградната сигурност в наши дни са
биометричните системи и тяхното
все по-широко приложение в жилищния, търговския и публичния сектор,
възможностите за сателитно наблюдение на сградите и домовете, както и все по-масовото използване на
дронове в потребителския сегмент
за различни цели, свързани със сигурността. Паралелно с това продължава развитието на безжичните и
клетъчните технологии, които се

интегрират в нови устройства и
услуги, разширявайки значително обхвата на сградната сигурност.

Актуални технологични тенденции
в сферата на сигурността
Сред основните технологични
тенденции в области като сигурност,
автоматизация и комуникации днес е
свързаността. Тя води до небивала
досега конвергенция, консолидация и
коеволюция на технологиите в тези
сфери и до възникването на нови
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продукти, услуги и решения. Изграждането на все по-комплексни мрежи
от разнотипни устройства и системи със сложна архитектура и централизирано управление позволява значително улесняване за потребителите на приложенията в областта на
сигурността. Възможностите за
обмен на информация между отделните устройства и системи в един
съвременен интелигентен дом или
сграда многократно увеличава потенциала на системите за сигурност. За
база се използват глобалната или
локални LAN мрежи, както и редица
безжични технологии за свързаност
като Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, KNX и др.
Едно от съществените предимства на свързаните платформи за
сигурност е възможността за достъп
до системите за видеонаблюдение от
всяка точка чрез мобилно приложение
за смартфон или таблет. Записите
от видеокамерите днес могат да
бъдат съхранявани на облачни сървъри
без да е нужно потребителят да закупува и обслужва собствена хардуерна памет. Така всичко, от което се
нуждае съвременният собственик на
интелигентен дом, за да гарантира
и управлява сигурността му в реално
време, е мобилно устройство, побиращо се в дланта му. Мобилните
приложения стават все по-гъвкави и
разполагат с широк набор от инструменти и възможности за настройка на аларми, известия, задаване на
графици и др.
Сред водещите тенденции на пазара на смарт решения за сигурност
са самонаблюдаващите се системи
(self-monitoring systems). Те са способни сами да вземат решение как да
функционират автоматизираните
устройства и инсталации в дома или
сградата при евентуален риск за
обитателите или имуществото от
различен характер – пожар, опит за
влизане с взлом и др., дори и в отсъствието на собственика или без да
е необходима команда от негова
страна. Тези технологии се обучават
въз основа на предварително зададени от потребителя сценарии и
възможни изходи.
Една от най-интересните сфери на
развитие на технологиите в сградната сигурност е използването на
безпилотни летателни апарати, известни като дронове, за наблюдение.
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Кръжейки около дома на височина
около 5-6 м тези високотехнологични системи, снабдени с видеокамери
със сравнително висока резолюция,
могат лесно да регистрират
присъствието на съмнителни лица
или наличието на други потенциални
рискове в периметъра на наблюдение.
С цел осигуряване на сигурността на
самите дронове и съдържащата се в
паметта им информация, в тези устройства и техните контролери,
чрез които потребителят ги управлява, все по-често се интегрират
биометрични ключове за удостоверяване самоличността на искащия
достъп.

Сигурност в интелигентния дом
Сигурността на дома е по-важна
от всякога с увеличаването на броя
интегрирани в него смарт системи
за автоматизация и комуникации и
изместване на отговорността за
обезопасяването му от физическата
среда и нейните елементи към виртуалните технологии. Съвременните
смарт врати, прозорци и ключалки
разполагат с възможности за централизирано, отдалечено и виртуално
управление и изпращане към централната платформа за управление на
информация за статуса си (отворено/затворено, отключено/заключено
и др.). Алармените системи са все поинтелигентни, гъвкави и адаптивни
към приложенията и разполагат с
възможности да разпознават и класифицират дразнителите в средата
на действие, за да се задействат
само при реална заплаха за сигурността.
Мрежовите архитектури на платформите за сигурност позволяват
почти безгранично разширяване и
интегриране на огромен брой разнотипни устройства като видеокамери, микрофони, сензори за движение,
присъствие, приближение или включване на осветлението, датчици за
дим, въглероден диоксид, температура и влажност, термостати, биометрични идентификатори, на базата на
информацията от които може да се
състави цялостна картина в реално
време на средата във и около интелигентния дом.
Всички тези предимства на смарт
технологиите вървят заедно с един
негатив – сигурността на интелиген-
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тните домове и сгради е застрашена от нов вид заплаха, кибератаките.
В зависимост от степента на
свързаност и интегрираност на отделните системи в дома, един хакерски пробив може да компрометира
безопасността на дадена зона или на
целия дом, както и на неговите обитатели и на имуществото вътре.
Ето защо, паралелно с развитието на
технологиите, се изменят и стратегиите за повишаване на сигурността в умните домове.

Стратегии за повишаване на
сигурността в интелигентни
сгради
До неотдавна, за да се застраши
сигурността на един дом или сграда,
беше необходимо физическото
присъствие на недоброжелател или
наличието на дадено средство за
елиминиране на системите за сигурност в близост до обекта. Днес интелигентните врати, прозорци и
ключалки могат да бъдат отключвани и от разстояние, стига злонамереното лице да успее да „хакне“ паролата или ключа за достъп на автоматизираната система за сигурност.
Колкото по-дълбоко интегрирани са
IT инфраструктурата и сигурността
в една сграда, толкова повече тя е
изложена на подобни рискове. Обект
на заплаха са не само домовете, но и
търговските обекти, офисите, болниците и публичните сгради, както
и седалищата на различни компании
и организации.
За да отговорят адекватно на
тези съвременни рискове, собствениците и мениджърите на интелигентни сгради е необходимо да обърнат
сериозно внимание не само на физическата, но и на мрежовата сигурност на обекта, тъй като те са
органично и неизменно свързани. За
целта е необходима надеждна двупосочна комуникация между отделните
елементи на платформата за сигурност и контролния център, както и
адресиране на всички възможни рискове поотделно със съответните
стратегии за повишаване на сигурността. Една недобре осигурена IT
мрежа или платформа за сигурност
може лесно да стане обект на кибератака, която да причини физически
щети и разрушения чрез недобронамерено управление на различните
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системи и инсталации в сградата,
както и да застраши здравето и
живота на обитателите или да елиминира и повреди критично оборудване като видеокамери, микрофони,
биометрични системи. Достатъчно
сериозна вреда за някои фирми и организации може да причини дори само
загубата на електрозахранване или
комуникации за определено време,
достъпът до класифицирани и лични
данни, интелектуална собственост,
финансова информация и др.
За да се предотвратят такива
рискове, е необходимо да се спазва
мултисистемен подход и да се осигури защита поотделно на уеб достъпа, сървърите, виртуалните мрежи,
системите за сграден мениджмънт,
мрежовите контролери на отделните инсталации и всички останали
елементи на IT архитектурата в
сградата. Добре е да се предвиди
централизиран софтуер за управление и защитата да се зонира спрямо
възможните физически и виртуални
входове за злонамерен достъп, за да
може потенциалните заплахи лесно
да се локализират. Препоръчителен
вариант е разработването на специализирана програма за IT сигурност
на сградата, с чието изпълнение да
бъде ангажиран и съответният квалифициран персонал.

Безжични системи за сигурност
Безжичните системи за сигурност
се превърнаха в стандарт в областта. Липсата на окабеляване разширява обхвата на тези системи и
възможните локации за монтаж на
съответните компоненти, улеснява
инсталацията и поддръжката им и
намалява първоначалните разходи и
разноските за обслужване. Допълнително предимство е елиминирането
не необходимостта от пробиване на
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отвори за кабели, които да нарушават естетиката на
интериора и екстериора на сградите и помещенията. Полесно и бързо е и преместването на отделните устройства. В допълнение, така се намалява и рискът физически да бъде прекъсната комуникацията между отделните
елементи на мрежата чрез срязване на кабел или проводник.
Всички тези безспорни преимущества на безжичните
системи, съчетани с бързата и надеждна комуникация,
ги превръщат в най-търсените от потребителите технологии в областта на сигурността през последните
години.

Иновации във видеонаблюдението
Едно от направленията на сградната сигурност в наши
дни, които притежават най-голям потенциал за технологично развитие, са системите за видеонаблюдение. Разработчиците и производителите на видеокамери залагат
на все по-компактни размери, все по-големи обеми и памети за съхранение на данни, по-висока разходна ефективност, интеграция на все по-голям брой технологии и
инструменти в едно устройство, както и на интерфейсни възможности за уеб-базиран или облак-базиран стрийминг в реално време, съхранение и обработване на видеозаписи и данни във виртуална среда. Съвременните смарт
технологии позволяват отдалечен достъп, мониторинг и
управление на системите за видеонаблюдение през браузърни или мобилни приложения за смартфони или таблети.
Гамата от продукти на пазара обхваща богато разнообразие от аналогови и цифрови решения с тенденция за
сериозен превес на дигиталните системи. Предлагат се
иновативни и специализирани smart home системи за сигурност, устройства за различни други приложения с
интегрирани камери, както и богато разнообразие от дигитални видеокамери с различни разделителни способности, базови комуникационни технологии, работен обхват
и програмно и сензорно осигуряване. Сериозно развитие
се отчита при HD CCTV системите за видеонаблюдение,
които стават все по-предпочитани за редица приложения. Забелязва се и тенденция към подобряване на здравината на видеокамерите, които се предлагат във версии със ударо-, взриво-, влаго- и комбинирани вандалоустойчиви корпуси. Все по-разпространени са цветните
камери, които позволяват по-прецизно идентифициране
на различни лица и обекти. Сериозен бум на пазара бележат мрежовите IP камери, които вече са на сравнително
достъпна за обикновения потребител цена.
Пазарът обхваща и различни иновативни нишови решения като компактни носими (body-worn) цифрови видеокамери, които се прикрепят към облеклото и се използват
в специализирани приложения като охранителна дейност.

писи и данни от системи за видеонаблюдение на различни обекти посредством облачен сървър или облачен
център за данни с високи нива на сигурност. Доставчиците на такива услуги на съвременния пазар стават все
повече и предлагат все по-гъвкави възможности за
потребителите – заплащане само на използвания ресурс
и капацитет за съхранение, все по-богат набор от
облачни инструменти за анализ и обработка на данни,
възможности за безгранично разширяване на облачната
архитектура без нужда от закупуване и обслужване на

Видеонаблюдението като услуга (VSaaS)
С нарастването на приложенията на облачните услуги в сградния сектор се появи и нова форма на решенията за видеонаблюдение - видеонаблюдение като услуга (Video Surveillance as a Service, VSaaS). VSaaS платформите позволяват на големи потребители като фирми и организации да съхраняват и управляват видеоза-
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скъп лицензиран софтуер, хардуер
или друга физическа инфраструктура, достъп от всяка точка на света
и др.
VSaaS услугите обхващат три
основни вида пакети: съхранение и
обработка на информация в облачен
център за данни; управление в облачна платформа на данни, съхранявани локално от потребителя, или
комбинация от първите два варианта. При хибридните решения е налице както виртуално, така и локално съхранение на данни, най-често
в паметта на самите камери, на SD
карти и др.
Сред основните потребители на
видеонаблюдение като услуга са
търговски вериги, ресторанти, жилищни комплекси и кооперации, производствени предприятия, банки,
телекомуникационни компании и др.
Главно предимство на този тип решения е фактът, че отговорност за
сигурността на информацията носи
не потребителят, а доставчикът на
услугата.

DIY (Do-IT-Yourself) системи
за сигурност
Като алтернатива на стандартизираните решения, внедрявани в интелигентните домове от системни
интегратори, все повече потребители се захващат с изграждането на
т. нар. DIY (Do-IT-Yourself или „направи си сам“) системи за сигурност.
Основна тенденция при смарт решенията, на която е базирано възникването и разрастването на това
направление в сградната автоматизация и сигурност, са отворените
комуникационни стандарти и универсалната оперативна съвместимост
на голяма част от съвременните
устройства.
Предимство на DIY подхода е свободата при избора на отделните
компоненти на системата и възможността за конфигуриране на персонализирано решение, максимално адаптирано към нуждите на съответния
обект и неговите обитатели.
Агенцията за маркетингови изследвания Strategy Analytics прогнозира, че до 2019 г. продажбите на DIY
системи за сигурност ще достигнат
38 млрд. щатски долара. На пазара се
предлагат редица продукти, които
стимулират развитието на този
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сегмент, като стартови пакети,
развойни комплекти, все по-лесни за
свързване в мрежа устройства, както и специализирани центрове (хъбове) за домашна автоматизация с
акцент върху сигурността.

Новости при биометричните
системи за сигурност
Съвременните биометрични системи за сигурност и контрол на достъпа се отличават с много по-висока надеждност и ефективност в
сравнение с решенията от преди
десетилетие например. При новите
технологии е сведен до минимум
рискът от погрешно разчитане на
биометричните показатели и грешки при удостоверяването или идентификацията.
Сред основните тенденции в развитието на биометриката за сградния сектор е все по-широкото й използване в нови и различни приложения, включително в жилищния, офисния и търговския сегмент. Биометричните технологии днес са по-достъпни, по-компактни, по-защитени
срещу фалшификации на биометрични показатели, както и по-чувствителни и прецизни.
Важна посока на развитие на тази
сфера е все по-тясната интеграция
в комплексни платформи за сигурност
и сградна автоматизация. Съвременните биометрични устройства са
свързани и могат да комуникират
помежду си и с контролната система, както и да осигуряват обратна
връзка за потребителя и искащия
достъп. Това е особено важно например при отказ на достъп на дадено
лице. То може да получи информация
защо именно достъпът му е отхвърлен, а собственикът на системата да бъде известен.
Биометричните технологии днес
са все по-лесни за инсталация и интеграция, а разходите за закупуването и внедряването им са в пъти в пониски в сравнение с преди няколко
години, което допълнително разширява приложената им област.
Все по-масова тенденция и в тази
сфера е съхранението и обработката
на данни на облачни сървъри, както и
възможностите за отдалечен мониторинг и контрол на биометричните
системи чрез приложение за персонални мобилни устройства.
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Актуални тенденции при
ОВК системите
С прилагането на Директивата ErP за продукти, свързани с енергопотреблението, се повишиха и стандартите за жилищни централни климатични системи и термопомпи. В резултат на това
производителите започват да адаптират продуктовите си линии, за да отговорят на новите регламенти за ефективност и
изисквания за екодизайн.
Затова и при актуалните ОВК
тенденции през 2015 г. е поставен
сериозен акцент именно върху повишаването на енергийната ефективност. Сред най-популярните днес
стратегии за това са: интегриране
на ОВК контрол и управление на други сградни системи, като осветле-

ние, технологии за контрол на достъпа и системи за сградна автоматизация, в единна платформа; интелигентни и свързани домове; геотермални технологии; мини сплит термопомпи; лъчисто подово отопление и др.
Съвременните постижения при управлението на системи за сградна авто-

матизация и ОВК системи включват
все по-широка функционалност, която може да бъде мощен инструмент
за намаляване на енергийните разходи.
Познатите в Европа и Азия от
десетилетия безканални мини-сплит
термопомпи стават все по-популярни и на други световни пазари. Използвани доскоро само като допълнителни средства за повишаване на комфорта в домовете, сега мини-сплит
термопомпите все повече се предлагат като цялостни основни решения
за отопление и охлаждане на жилищни и търговски сгради.
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Употребата на лъчисто подово
отопление значително нарасна през
последните години вследствие на
въвеждането в тази област на много иновативни продукти с разнообразни приложения, пригодени за различни нужди и изисквания. Лъчистото подово отопление с хидравличен
или електрически източник на захранване може да отоплява цялата
къща и предоставя допълнителен
комфорт в помещения като бани и
спални.

Нови регулации по отношение на
енергийната ефективност
Технологиите за отопление и охлаждане непрекъснато се развиват,
както по отношение на производителност, така и на енергийна ефективност. За да отразят тези технологични подобрения, ОВК стандартите периодично се обновяват и адаптират към съвременния пазар. През
септември 2015 г. Европейската комисия въведе нови регламенти за
енергийна ефективност на климатици и термопомпи. Те включват изисквания за енергийна ефективност,
нива на звукова мощност, емисии на
азотен оксид на горивните уреди
(котли, бойлери, системи за когенерация, газови термопомпи), както и
някои специфични изисквания към дизайна на продуктите. Стандартите
постепенно стават все по-строги и
специфични, за да се изведат наймалко ефективните продукти от
пазара и да се отстъпи място на посъвременните и високотехнологични
решения.

ТОП тенденции при ОВК
контролерите
Всички технологии и продукти в
сферата на ОВК, които намират
приложение в съвременните сгради,
продължават да се развиват в паралел с непрекъснатото търсене на поефективни начини за намаляване на
излишното енергопотребление. Един
такъв пример е интегрирането на
ОВК управление с технологии за контрол на достъпа и обединяването им
в обща платформа. Така ОВК системите в една офис сграда например
могат да започват по-интензивно
охлаждане или отопление, когато
първите служители отидат на работа сутринта. В края на деня, след
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като и последният служител в излязъл
от сградата, ОВК системата може
автоматично да се превключи в режим на ниска консумация до следващата сутрин.
Домовете като цяло стават по-интелигентни с все повечето различни устройства, които комуникират
помежду си и със собствениците на
жилищата. Интелигентните термостати са голяма част от революцията на концепцията Internet of Things
в управлението на ОВК системи. Тези
устройства се „учат“ от обитателите и характеристиките на жилището и регулират температурата въз
основа на моментните нужди. Смарт
термостатите не само знаят кога
температурата трябва да се повиши или понижи, но и се научават колко време отнема да се загрее или охлади дадено пространство. Нещо
повече - те могат сами да започнат
да регулират температурата в точния момент, за да усетят собствениците промяната навреме, а не със
закъснение.
Сред най-съществените възможности за жилищните и търговски
сгради, използващи интелигентни
термостати, е, че тази технология
позволява незабавното повишаване на
енергийната ефективност с минимални или почти никакви разходи за монтаж.
В последните години потребителите търсят и по-голяма оперативна съвместимост при ОВК системите, за да не се налага да използват
продукти от един производител за
всички видове инсталации в дадена
сграда, а да могат да се възползват
от по-голяма гъвкавост.

Интелигентни, свързани и зоново
базирани термостати
Изграждането на „интелигентни“ домове е нарастваща тенденция, която започва от системи за
сигурност, контролирани с натискане на бутон, и прераства във
възможности за контрол и наблюдение на дома от всяко едно място.
Програмируемите и зоново базираните термостати използват датчици за движение и отопляват само
заетите стаи. Производителите на
системи за мониторинг и сигурност
на дома, както и на други интелигентни устройства, все по-масово
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предлагат свързаните термостати
и като част от по-всеобхватни
смарт платформи за автоматизация на домовете и сградите.
Сред основните ползи за крайните потребители от интелигентните термостати е, че тези устройства са способни сами да вземат
решения относно отоплението и охлаждането, базирани на конкретни
екологични фактори. Интелигентните термостати, които се предлагат
на пазара днес, използват сензори за
присъствие и алгоритми, които определят местоположението на хората в сградата и коригират температурата спрямо него. Както при
всички други високотехнологични устройства, и тук тези функции постоянно се актуализират и усъвършенстват. Алгоритмите могат лесно да се обновяват с автоматичните софтуерни актуализации през
интернет.
Свързаните термостати, макар и
да не разполагат със способността
сами да вземат решения като интелигентните термостати, могат да
бъдат интегрирани в смарт мрежа
и да общуват с интелигентните домашни системи. Ето защо доставчиците на услуги и производителите на решения за интелигентни домове предлагат все по-разнообразни гами от свързани термостати в
своите продуктови каталози. Този
тип устройства всъщност използват „интелигентността“ на свързаните с термостата системи, за да
помогнат на потребители да оптимизират ефективността и да пестят енергия и средства. Така например един интелигентен домашен
център (smart home hub) може да
събере информация от системата за
сигурност относно присъствието на
човек в жилището, да определи, че
никой не си е вкъщи, и да изключи
климатика. С такава конфигурация
ОВК платформите в интелигентните домове могат лесно да бъдат
разширявани, така че да се възползват от всички налични възможности за подобряване на комфорта и
ефективността. Потребителите,
които искат да изградят персонализирани решения за своя интелигентен дом, могат да закупят смарт
хъбове, свързани термостати и
всички останали устройства, които
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технологията поддържа към момента, и да ги конфигурират по желания
начин. Софтуерните обновявания на
интелигентните домашни центрове
пък позволяват на потребителите
да се възползват от най-новите
възможности на пазара, да интегрират най-новите сензори и да мащабират системите си до желания вид.

ОВиК системи при пасивните
сгради
В пасивните къщи типично се инсталират несложни, базови ОВК системи, тъй като в тези обекти водеща стратегия е минимизирането
на загубите и максимизирането на
печалбите на топлина чрез суперизолация, херметичност, високоефективни врати и прозорци и вентилация с ефективно оползотворяване на
топлината. Балансираните вентилационни системи в пасивните къщи
обикновено подават непрекъснат
въздушен поток при много ниски дебити.
Пасивните къщи работят с базови ОВК системи, тъй като са проектирани чрез сградната обвивка да
сведат до минимум топлинните загуби или загубите на енергия за охлаждане, като в същото време максимално се възползват от икономиите на
енергия. Строителите определят
мястото на пасивната структура
така, че да се оптимизира количеството събрана слънчева енергия.
Вратите и прозорците, които са
обичайни зони за загуба на топлина в
конвенционалното строителство, са
проектирани по високотехнологичен
начин, който ги прави практически
непроницаеми. Пасивният дом дори
улавя и задържа топлината от обитатели, уреди и електроника в сградата.
Дори и изключително високоефективните домове се нуждаят от отопление, климатизация и вентилация,
но необходимото оборудване при пасивните сгради е много по-малко и с
оптимизирана ефективност. Всъщност пасивната къща е толкова ефективна, че типично се нуждае от помощта на ОВК инсталация само от
време на време, за да се поддържа
комфортна среда.
ОВК системите в пасивните къщи
обикновено не са големи, тъй като
достъпът до достатъчно слънчева
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енергия за захранване, отопление и
топла вода задоволява около три
четвърти от енергийните нужди на
къщата. Пасивните конструкции обаче могат да използват зонова система за контрол на въздушния поток или
дигитален термостат за контрол на
вътрешната температура, за да се
възползват оптимално от възможностите за оптимизиране на ефективността.
Един от възможните варианти за
климатизация в пасивните къщи са
изпарителните охладители с пряко
или непряко охлаждане. Този тип системи включват охладителен агрегат за непряко охлаждане, който пречиства въздуха и регулира неговата
влажност. Отпадъчната вода се
събира в резервоар за повторна, непитейна употреба.

Интегриране на ВЕИ
в ОВК
Слънчевата и геотермалната
енергии са сред най-подходящите
възобновяеми източници за отопление и охлаждане на жилищните сгради. Геотермалната ОВК технология

се възползва от подземната топлина за затопляне на въздуха в сградата през зимата и охлаждането му
през лятото. Една такава система
обикновено се състои от вътрешен
агрегат, система от заровени в зе-

мята тръби, които се наричат геоконтур, и кладенец за съхранение и
рециркулиране на отработени води
от геотермалните процеси обратно
в системата.
През зимата течността, която
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циркулира през геоконтура, абсорбира топлината от подземния слой и я
пренася в сградата. Вътрешното
тяло на системата работи като
нагревател, като компресира затопления въздух, за да повиши температурата му, и накрая го подава чрез
разпределителна система към помещенията. През лятото геотермалната инсталация извлича топлината от
сградата и чрез геоконтура я пренася в кладенеца за рециркулация. Геотермалните системи не се нуждаят
от периодична поддръжка и веднъж
инсталирани правилно, могат да
бъдат експлоатирани с десетилетия.
Необходими са единствено смени на
филтрите и ежегодно почистване на
топлообменниците. Това ги прави все
по-предпочитано ВЕИ решение за
отопление и охлаждане на съвременните енергийноефективни домове и
обекти.

Отдалечен мониторинг и
диагностика на ОВК
системи
Отдалеченият мониторинг на ОВК
системи позволява промяната на
системни настройки без да е необходимо физическо присъствие на потребителя в близост до локалния контролер или изпращане на техник, които да извърши пренастройка. Процесът позволява отстраняването на
неизправности и подготвянето на
устройствата за поддръжка и ремонт още преди техниците да пристигнат. Една ефективна платформа за отдалечен мониторинг и диагностика е в постоянна връзка с ОВК
системата и е в състояние да извежда желаните справки с ключови показатели за ефективност, необходими
за оптимизиране на техническата
поддръжка.
В комбинация с различни интегрирани системи за управление на сградата, платформата за отдалечен
мониторинг и диагностика, постоянно свързана с ОВК системата, може
значително да намали разходите,
свързани с потреблението на електроенергия. Някои комплексни съвременни решения позволяват отдалечен
мониторинг и подробен анализ на
работата на ОВК системите чрез
платформите за сградно управление,
които типично събират информация
за обекта по много показатели от
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различни модули. За целта е необходимо всички устройства и компоненти, от които може да се получи
такава информация, да бъдат интегрирани в системата.

Интеграция на ОВК контрола в
системите за сградна
автоматизация
Един от секторите с най-сериозен потенциал за развитие в областта на ОВК системите са търговските сгради, където е необходимо
осигуряването на комфортна и здравословна среда за ползвателите. В
зависимост от вида на сградата и
редица други фактори, ОВК системите в такива обекти представляват 60-70% от общото енергийно потребление. Интеграцията на ОВК
контрола в цялостното сградно управление става все по-важна за собствениците, наемателите, комуналните дружества и дори властите.
Управлението на всички сградни
системи чрез централизирана платформа също става все по-лесно и
удобно. Преди години тези системи
са управлявани на място и поотделно. Днес осветление, ОВК системи,
водоснабдителни инсталации, технологии за сигурност, асансьори и
още редица сградни системи могат
да станат част от интегрирана
система с централизирано управление.
С напредъка на технологиите за
сградна автоматизация отделните
системи в търговските, жилищни и
други битови обекти все по-масово
се обединяват в единни платформи.
В резултат на това значително се
повишава удобството за обитателите и се намалява консумацията на
енергия. При най-съвременните такива платформи управлението може да
се извършва отдалечено, само от
един контролен панел, вместо да се
правят отделни ръчни настройки на
множество контролери. Тези панели
често са достъпни и във виртуален
вид под формата на мобилни приложения за таблети и смартфони. Повечето модерни сгради вече имат инсталирана необходимата базова архитектура, която позволява интеграцията на системите за ОВК контрол
в съществуващите платформи за
сградна автоматизация с минимум
разходи и усилия.
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Нови стандарти, материали
и технологии в сферата на
пасивното строителство
Пасивното строителство е основна технологична тенденция в
областта на енергийната ефективност в съвременния сграден
сектор. „Пасивна къща“ (Passive House) е водещ световен стандарт за енергийноефективно проектиране. Първоначално той е
разработен като концепция за строителство на жилищни сгради
в Централна Европа. Днес стандартът Пасивна къща може да бъде
внедрен във всички видове сгради, почти навсякъде в света.
Проектирането и конструирането
на пасивни сгради, както и търсенето им на пазара, нараства с невероятни темпове като резултат от
развитието на технологиите в тази
област и все по-богатите възможности за постигане на енергийна ефективност и икономии на разходи.

Критерии за пасивно
строителство
За да може една сграда да бъде
считана за пасивна, тя трябва да
отговаря на няколко зададени в стандарта критерии. Потреблението на
енергия за отопление в сградата не
трябва да превишава 15 kWh на квадратен метър нетна отопляема жилищна площ на година или 10 W/m2
върхово потребление. В страни с
климатични условия, които налагат
активно охлаждане в сградите, потреблението на енергия за охлаждане е приблизително равно на това за
отопление в горния случай, с известно превишение за намаляване на влажността на въздуха.
Общото потребление на енергия
(Primary Energy Demand), т. е. общото количество енергия, консумирана
за нуждите на обитателите на сградата (за отопление, подгряване на
вода и от домашните електроуреди),
не трябва да надвишава 120 kWh на
квадратен метър жилищна площ на

година. Що се отнася до херметичността, при налягане 50 паскала в
сградата трябва да има 0,6-кратен
въздухообмен за час (или 0,6 ACH50),
което е потвърдено от проведен на
място тест под налягане (в двете
състояния - под и без налягане).
Във всички жилищни помещения
трябва да бъде осигурен топлинен
комфорт както през зимата, така и
през лятото, като не повече от 10%
от часовете през годината може да
са с температура над 25 °C. В момента по света има 15-20 хиляди подобни къщи, като експертите предвиждат, че броят им в бъдеще прогресивно ще се увеличава.

Проектиране на пасивни сгради
Всички описани по-горе критерии се
покриват чрез интелигентно проектиране и с прилагане на петте принципа на пасивната сграда: конструкция
без термомостове; високоефективни
прозорци; вентилация с възстановяване на енергията; качествена топлинна изолация и херметичност.
Топлинна изолация. Всички непрозрачни компоненти на външната
повърхност на сградата трябва да
бъдат много добре топлинно изолирани. За повечето области със студен климат това означава коефициентът на топлопреминаване U да е
най-много 0.15 W/(m2K), т. е. топлин-

ните загуби да са максимум 0,15 вата
на градус температурна разлика на
квадратен метър от външната
повърхнина на сградата.
Пасивни прозорци. Дограмите на
прозорците трябва да са добре изолирани. Стъклопакетите типично са
от нискоемисионно стъкло и са пълни
с аргон или криптон за предотвратяване на топлопренасянето. За повечето места с хладен климат това
означава стойност на коефициента
U=0.80 W/(m2K) или по-малко, с g-стойност около 50% (g-стойността е
равна на общия коефициент на пропускане на слънчевата светлина
(solar transmittance), който е отношението на попадналата в стаята
слънчева енергия спрямо общата).
Вентилация с утилизация на отпадната топлина. Наличието на
ефективна вентилационна система с
утилизация отпадната топлина на
въздуха е от ключово значение, тъй
като тя гарантира добро качество
на въздуха в сградата и пести енергия. В пасивната сграда най-малко
75% от топлината на отработения
въздух се връща отново в пресния с
помощта на топлообменник.
Херметичност на сградата.
Обемът на въздуха, изгубен в
продължение на един час в резултат
на неконтролираните утечки през
процепи и кухини в конструкцията на
сградата, трябва да е по-малко от
60% от общия обем на сградата, и
това следва да бъде доказано чрез
тест под налягане (в двете състояния - под и без налягане).
Липса на термомостове. Всички
ръбове, ъгли, фуги и отвори трябва да
бъдат проектирани и изпълнени с огромно внимание, така че да бъде избегнато образуването на термомос-
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тове. А когато това не е напълно
възможно, броят на неизбежните
термомостове трябва да бъде сведени до минимум, доколкото е възможно.

Пакетът Passive House Planning
Package (PHPP)
(софтуер в комплект с печатно
ръководство) съдържа всичко необходимо за проектиране на правилно
функционираща пасивна сграда.
PHPP изготвя енергиен баланс и
изчислява годишното потребление
на енергия на базата на данни от
потребителя и характеристиките
на сградата.
Основните резултати, които софтуерът предлага, включват: Годишното потребление на енергия за отопление [kWh/(m2a)] и максимално топлинно натоварване [W/m2]; Топлинен
комфорт през лятото чрез активно
охлаждане: годишното потребление
на енергия за охлаждане [kWh/(m2a)]
и максималното натоварване за охлаждане [W/m2]; Топлинен комфорт
през лятото чрез пасивно охлаждане:
честота на случаите на прекомерно
голяма горещина [%]; Годишно общо
потребление на енергия за цялата
сграда [kWh/(m2a)].
Наред с всичко останало, PHPP
работи в следните аспекти: Оразмеряване на отделните компоненти (на
елементите на конструкцията на
сградата, вкл. изчисление на коефициента U, качеството на прозорците, щорите, вентилацията) и тяхното влияние върху енергийния баланс
на сградата както през зимата, така
и през лятото; Оразмеряване на топлинното натоварване и на това за
охлаждане; Оразмеряване на инсталациите на цялата сграда - за отопление, за охлаждане и за подгряване на
топла вода; Проверка на енергийната ефективност на цялата концепция за проектиране и построяване на
сградата.

„Пасивна къща Плюс“ и „Пасивна
къща Премиум“
Институтът за пасивни къщи (The
Passive House Institute) е разработил
нова система за оценка на общата
възобновяема енергия (PER, Primary
Energy Renewable). Тя държи сметка
и за енергията, генерирана от сградата. Тази нова система за оценка се
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състои от класа Пасивни къщи:
Passive House Classic (класическа пасивна къща) или традиционната пасивна къща; Passive House Plus (Пасивна къща Плюс), в която се генерира
допълнителна енергия - например чрез
фотоволтаични системи. За такива
сгради се приема, че произвеждат
толкова енергия, колкото консумират
обитателите им.
В Пасивната къща Премиум
(Passive House Premium) се произвежда много повече енергия, отколкото
е необходима. Затова изграждането
й е цел за най-амбициозните собственици и проектанти, които искат да
надминат това, което диктуват
екологичните и икономически съображения.

Сертифицирани прозорци за
пасивни сгради
Прозорецът в една пасивна сграда играе важна роля в две отношения:
първо, въпреки голямата площ на
остъкляването, загубата на топлина през него може да бъде намалена
и второ, прозорците повишават
възможностите за постъпване на
допълнителна топлина от излъчването на слънцето. Ключов момент в
този революционен подход за устойчиво проектиране са прозорците с
висока степен на топлозащита. Пасивните къщи трябва да са изключително херметични и добре топлоизолирани, а тези цели е невъзможно да
се постигне без изключително добре
изработени прозорци.
Основните принципи на изграждане на прозорци за пасивни къщи са:
отлично топлинно изолирано остъкляване; отлично топлинно изолирана
дограма; топлинно оптимизирани изолирани съставни ръбове и фуги; качествена топлинно оптимизирана изолация.
Освен остъкляването, трябва да
се имат предвид изолацията на дограмата на прозорците, както и термомостовете по периферията на
стъклопакетите и на прозорците там, където те се свързват със
стената. Разделителите на стъклопакетите образуват термомостове,
тъй като обикновено се изработват
от алуминий. Специално за пасивните сгради са разработени свръхизолирани стъклопакети и дограми за
прозорци, което също намалява топ-
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линните загуби по периферията на
стъклопакета.
Разделителите от неръждаема
стомана намаляват топлинните загуби по периферията на стъклопакета. За пасивните сгради се използват
оптимизирани системи от сертифицирани компоненти.

Съвременни изолационни
стратегии при пасивните сгради
Топлинните загуби през външните
стени и покривите съставляват над
70% от общите топлинни загуби в
съществуващите сгради. Затова
подобряването на външната топлинна изолация е най-ефективният начин
за пестене на енергия. Същевременно това спомага за подобряване на
топлинния комфорт и предотвратяване на повредите на конструкцията.
Топлопреминаването (коефициентът U) на външните стени, междуетажните и покривните плочи на
пасивните сгради варира от 0.10 до
0.15 W/(m2K) (за климатичните условия в Централна Европа тези стойности може да са малко по-високи или
по-ниски в зависимост от климата).
Тези стойности не само са еталонни за всички методи на строителство, но са най-икономически ефективните стойности при днешните
цени на енергията. Но подобни стойности на коефициента U могат да се
постигнат само с със съвременни и
високоефективни топлоизолационни
материали.
Топлинните загуби през студени
периоди са пренебрежимо малки, а
температурата на стените вътре в
сградата е същата като тази на
въздуха, независимо от вида на използваното отопление. Това води до
високо ниво на комфорт и надеждна
превенция на повреда на сградата в
резултат на натрупване на влага в
стените.
В страни с по-топъл климат или
през летните месеци добрата топлоизолация осигурява и защита срещу топлина. Ефективните щори на
прозорците и достатъчната вентилация също са решаващи за осигуряване на максимален комфорт през
горещите месеци.
Добрата топлоизолация на сградата и херметичността през последните години се доказаха като изключително ефективни при пасивните
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къщи. В допълнение, изолацията трябва да се изгражда плътно, без „дупки“, за да се елиминират студените
ъгли и големите локални утечки на
топлина. Тези методи са сред найчесто прилаганите в съвременното
строителство, тъй като гарантират високото ниво на качество и
комфорт в пасивните къщи, и същевременно предотвратяват образуването и натрупването на влага.

Суперизолация
Сред най-съвременните технологии на пазара на енергийноефективни решения за пасивното строителство са т. нар. суперизолации. Суперизолацията е метод за проектиране, изграждане и рехабилитация на
сгради, при който намаляват значително загубите на топлина чрез използване на топлоизолация и постигането на херметичност на ниво, повисоко от стандартното. Суперизолацията е един от предшествениците на стандарта Пасивна къща.
В съвременната практика няма
точна и изчерпателна дефиниция за
суперизолация, но суперизолираните
сгради обикновено имат много висока степен на изолация (обикновено
Rip40 за стени и Rip60 за таванската или покривната плоча, съответстващи на стойности на коефициента U по системата SI от порядъка
0.15 и 0.1 W/(m 2K). Тези сгради се
отличават с: детайли, гарантиращи
непрекъснатост на изолацията по
ъглите между стени и покривни плочи, между стени и основи и между
стени; херметически изолирана конструкция, особено около врати и прозорци; вентилация с утилизация на
отпадната топлина; липса на големи
прозорци на която и да е от фасадите; отоплителна система, която е
много по-малка от конвенционалните
- понякога само малка електрическа
отоплителна печка.
Предназначението на суперизолираната сграда е да намали значително потреблението на енергия и дори
да може да се отоплява предимно от
вътрешни енергийни ресурси (от
отпадната топлина, генерирана от
електроуредите и от тази, излъчвана от телата на обитателите) при
много малко допълнително отопление.
Практиката показва, че тази схема
работи много добре в райони със
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студен климат, но изисква огромно
внимание по отношение на конструктивните детайли, както и на външната топлоизолация.

Иновативни вентилационни
технологии и подходи
Използването на естествена пасивна вентилация е неразделна част
от проекта на пасивната къща там,
където температурните условия са
благоприятни - например чрез стандартна или напречна вентилация, чрез
прост отвор за прозорец в стената
или такъв с по-малък вътрешен и поголям външен отвор, както и чрез управляеми покривни прозорци.
Когато климатичните условия не
са благоприятни, в съвременната
практика се използват механични
системи за вентилация с утилизация
на отпадната топлина. Обикновено
те са със степен на утилизация 80%
и се задвижват от безколекторни
постояннотокови електродвигатели
с висок КПД. Тези системи поддържат
високо качество на въздуха и утилизират много по-голямо количество
топлина в сравнение с конвенционалните решения. Тъй като сградите с
пасивна вентилация обикновено са
херметични, честотата на въздухообмен може да бъде оптимизирана и
внимателно управлявана - с около 0,4кратен обмен за един час. Всички
въздуховоди на вентилационната
система са топлоизолирани и херметични, защитени срещу утечки.
Някои компании, които строят
пасивни сгради, рекламират използването на тръбопроводи за подгряване
на земята. Те се изграждат в почвата и работят или като топлообменници между почвата и въздуха, или
като предварителни нагреватели
(или предварителни охладители) на
въздуха преди навлизането му във вентилационната система. Алтернативният вариант е да се използва топлообменник „почва-въздух“, работещ
с течност вместо с въздух и монтиран на смукателния въздуховод.

Проект EuroPHit (Енергийни
обновявания, стъпка по стъпка)
Проектът EuroPHit има за цел да
предложи решения за енергийни обновявания в една област с критично
значение - рехабилитацията на сгради „стъпка по стъпка“. Европейска-
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та инициатива търси необходимите
технически решения и финансови модели, за да може тези проекти да са
приложими и привлекателни за инвеститорите. В различни конкретни
проекти за къщи, свързани с програмата, са проведени серия от задълбочени изследвания. Резултатите от
тях показват, че пасивното строителство е пътят към сгради с все повисоко качество и енергийна ефективност. EuroPHit има за цел значително да повиши качеството и енергийната ефективност на един от найчесто прилаганите видове реновиране на сградния фонд: обновяване, извършвано постепенно в продължение
на години.
Най-общо, целта на програмата е
стандартът EnerPHit, а базата - принципите на пасивната къща. EuroPHit
прилага опита от дългогодишните
енергийни обновявания в различните
европейски държави в една често пъти
пренебрегвана, но много важна област
– реновирането на сградите „стъпка
по стъпка“ с цел повишаване на енергийната им ефективност.

Проект PassREg (Регионите с
пасивни сгради и възобновяемата
енергия)
Проектът PassREg, който приключи през април 2015 г., има за основна
цел да постави началото на успешната реализация на сгради с почти
нулево потребление на енергия (Nearly
Zero Energy Buildings (NZEBs) в ЕС. В
качеството на основа за реализация
на програмата се използват пасивни
сгради, снабдявани с енергия от колкото се може повече възобновяеми
енергийни източници.
Няколко общини и области в Европа вече възприеха и въведоха принципите на пасивната къща, които налагат максимално потребление на
енергия за отопление и/или охлаждане от 15 kWh/(m2a) във всички новостроящи се сгради, и покриване на
много ниското оставащо енергийно
потребление в тези сгради от възобновяеми енергийни източници. Наред
с други примери за най-добри практики, опитът на тези региони пионери
спомогна за проправяне на пътя и на
други зони от ЕС към развитие на пасивното строителство и все по-масова интеграция на възобновяеми
енергийни технологии.

> ÂèÊ îáîðóäâàíå

Дигитализацията във ВиК
сектора
Непрекъснатото развитие на интелигентните технологии за водопроводни и канализационни мрежи помага
на ВиК операторите постоянно да
подобряват ефективността и управлението на системите за водоснабдяване и водоразпределение. Оптимизацията на операциите е в основата
на внедряването на интелигентни
технологии за управление. Това съчетава едновременно две ползи – дава
известна свобода на специалистите
да не разчитат единствено и само на
капиталови подобрения, а заедно с
това гарантира комфорта на ползвателите на различни по своето предназначение сгради и съоръжения.

Възможности за автоматизация
Все по-често за проследяването на
конкретни тенденции и отдалечен
контрол на съоръжения се прилагат
географски информационни (GIS)
платформи, SCADA системи, както и
интелигентни измервателни уреди и
усъвършенствана измервателна инфраструктура. Голяма част от доскоро често използваните технологии
на практика не предлагат възможности за предварително мрежово моделиране и оптимизация на системната динамика, посредством които да

се осъществява прогнозна оценка на
въздействието на оперативни или
физически промени върху ефективната работа на системата. Те не разполагат и с инструменти за предварителен прогнозен анализ, които да
използват данните от извършените
измервания за очертаването на прогнозни тенденции. Затова и тяхното
използване поставяше ВиК операторите в трудни ситуации, в които да
базират преценката си при ремонти
и реконструкции само и единствено
на опита си. Именно затова и доста
от новите системни технологии са
изцяло интегрирани с GIS, SCADA,
интелигентни измервателни уреди,
сензори и инфраструктура - за да
дадат възможност на операторите
да оптимизират мрежовите операции
и ефективността в реално време.

Мрежова симулация в реално време
Хидравличното поведение на водоразпределителните и водоснабдителните мрежи и работата на интегрираните в тях съоръжения могат да
бъдат предвидени чрез мрежови модели за симулация. Чрез тях могат да
бъдат зададени и обработени различни параметри на работните условия,
разнообразни профили на натоварва-

не, както и да бъдат разиграни различни сценарии на развитие. Чрез
платформите за мрежова симулация
могат да се определят прогнозни
стойности на налягането, потока и
качеството на водата при дадена
комбинация от работни условия. Типично това са показатели, за които
не са налични мрежови регистратори. За база на тези мрежови модели
се използват фундаментални физични принципи като закона за запазване на енергията и на кинетиката на
реакцията.
Нещо повече, прогнозната мрежова симулация на поведението на хидравличните системи позволява и
точно предвиждане на системния
отговор при реализиране от страна
на мениджмънта на дадени мероприятия и програми, свързани с подобряване на ефективността на ВиК мрежите. Такива могат да са мерки за
оптимизиране качеството на водата,
надеждността на хидравличните
съоръжения, функционалността на
физическата инфраструктура и т. н.
За да е възможно това прогнозно
моделиране в реално време, моделите
за мрежова симулация трябва да разполагат с актуална информация за
статуса на водоснабдителната сис-
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тема и съоръжения. Тъй като съвременните ВиК мрежи типично се управляват чрез SCADA системи и други
телеметрични платформи, за да се
осигури поток от актуални данни за
състоянието на инфраструктурата,
подавани на кратки интервали към
мрежовия модел, е препоръчително
той да бъде синхронизиран с тези
системи. Мрежовите модели позволяват симулиране на поведението на ВиК
съоръженията, дори когато SCADA или
телеметричната система е офлайн.
Благодарение на инструменти за
прогнозно моделиране операторите на
ВиК съоръжения могат да получават
известия в реално време при възникването на събития от различен характер, които влияят върху работата и
ефективността на водоснабдителните мрежи, както и да предприемат
навременни мерки за разрешаването
на проблеми и критични ситуации,
преди те да са достигнали върховата
си точка. Чрез такава прогнозна диагностика на системите могат да
бъдат генерирани и сравнявани различни сценарии на развитие при възникване на дадено неочаквано събитие,
както и да бъде предвидено например
кои точно абонати на дружеството и
как биха били засегнати. Моделите за
прогнозно моделиране са отличен инструмент за предвиждане на ефекта
и от различни планирани от ВиК оператора мерки като цялостно спиране
на съоръженията, изключване на помпите в дадена зона, провеждане на ремонтни дейности и др.

Мрежова оптимизация в реално
време
Част от инструментариума на
съвременните мрежови платформи за
управление на ВиК системи и съоръжения са и моделите за мрежова оптимизация в реално време. Основна
цел на тези модели е идентифициране на потенциала за подобряване на
качеството и надеждността на операциите в мрежата и намаляване на
оперативните разходи. Към мрежовата платформа в реално време се
подава поток от информация от различните полеви измервателни устройства и средства за мониторинг в
системата. Моделът обработва и
анализира получените данни за работата на критични съоръжения като
помпи, резервоари, пречиствателни
системи и др. Въз основа на обработената информация платформата е
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способна да предложи оптимална
комбинация от системни операции,
чрез които да бъде подобрена работата на съоръженията и да се сведат до минимум разходите за експлоатацията им. Типично за тази цел
моделите за оптимизация се комбинират с модели за мрежова симулация, за да е възможно автоматично
отчитане и комбиниране на хронологичните, прогнозните данни и информацията в реално време.
На база на промените в потреблението, смяната на управленските
подходи и инициирането на различни
мероприятия, касаещи ефективността и надеждността на ВиК мрежите,
мрежовите модели могат да изготвят специфична комбинация от мерки и операции, чрез които да се оптимизира работата на системата.
Използвайки за основа модела за
съхранение на баланса, моделите за
мрежова симулация и оптимизация
могат да предложат например найефективния възможен график за работата на помпеното оборудване с
цел намаляване на разходите. Резултатите от мрежовия анализ могат
да бъдат насочени към SCADA системата и възприети като база за имплементиране на оптимизирана цялостна управленска стратегия.

Мониторинг и детекция на
аномалии
Тези модели дават възможност на
операторите в реално време да следят хидравличните показатели на
мрежата и да сравняват моментната ситуация на мрежата с прогнозни и исторически стойности. Това
позволява бързото идентифициране
на неочаквани явления и проблеми,
както и своевременното вземане на
конкретни мерки за тяхното елиминиране. Пример за такава мярка е
точното локализиране на клапани,
които е необходимо да бъдат затворени, за да бъде изолирана дадена
повреда и да се уведомят засегнатите абонати. Сред аномалиите, които могат да бъдат регистрирани в
реално време чрез мрежови модели, са
големи отклонения в потреблението
на вода, резки промени в потока,
налягането и нивото, аномални хидравлични условия, причинени от течове, пробойни, аварии в резервоарите, разкъсвания на тръбни връзки,
неизправности в оборудването и др.
Моделите за детекция на подобни
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проблеми са фундаментален напредък
в мониторинга на ВиК мрежи, тъй
като дават възможност за навременни мерки за предотвратяване или
смекчаване на неприятните последици. Този тип модели дават възможност за предвиждане на аварии и
осигуряват достатъчно време за
реакция и подготовка при настъпващи кризисни ситуации, които биха
създали неудобство както в жилищни сгради, така и в много по-голяма
степен в обществени сгради и
търговски центрове.

Регистриране на събития в
реално време
- този тип модели създават условия
в интелигентните ВиК мрежи да се
осъществява непрекъснат мониторинг и оценка на промяната в качеството на водата. Това дава възможност на операторите да сравняват
и съответно да вземат навременни
мерки при отклонения на резултатите от законово установените нива.
Благодарение на идентифицирането на тези промени е възможно да
бъдат регистрирани т. нар. аномални събития. Именно в това се състои
и основната функция на тези модели

- своевременна детекция на евентуални потенциални рискове. Това е и
причината тези модели да се определят като инструменти за контролен
мониторинг на общественото здраве. Те позволяват извършването на
анализ на данните за стандартните
параметри за качеството на водата
(общо съдържание на хлор, съдържание на свободен активен хлор, хлориди, pH показател, електропроводимост, общо съдържание на органичен
въглерод, мътност, общо съдържание
на разтворени вещества и др.) и
тяхното съпоставяне с прогнозни или
измерени стойности в миналото, което определя и натрупването на
достатъчно данни за отчитане на
евентуални промени. Целият процес
се улеснява допълнително поради усъвършенстваните техники за разпознаване на тенденциите в качеството – нормалните показатели на водата се различават от абнормалните, което позволява лесното окачествяване на дадени сигнали за опасност като фалшиви.

Управление на активите и
капиталово планиране
могат да се използват за съставяне

на рисков профил на всяка отделна
тръба във ВиК мрежата (като се
вземат предвид рискът и последиците от евентуална авария) и да се
идентифицират най-проблемните
зони. Така се разширява и функционалността на интелигентните ВиК
мрежи с помощта на инструменти за
предварителен анализ, които оценяват фактори като оставащия полезен живот на тръбопроводите и риска от цялостно влошаване на показателите на мрежата. Улеснено е и
планирането на ремонти и дейности
по подмяна, изготвянето на графици
със заложени приоритети за подмяна на тръбопроводите, рехабилитация и поддръжка, плановете за управление в краткосрочен и дългосрочен
план, разходно-ефективните цялостни капиталови програми, както и
своевременното информиране на засегнатите страни при евентуални
ремонтни дейности.
Възможностите за оценка на рисковете позволяват да се удължи полезният живот на тръбопроводите,
да се подобри превантивната поддръжка, да се намали времетраенето
на прекъсванията на услугите и да се
пестят средства. Резултатът е
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подобрено управление на активите и
капиталово планиране, повишаване на
капацитета, надеждността и ефективността на мрежите и устойчивостта на ВиК услугите. В комбинация със SCADA системите и интелигентни сензори моделите се превръщат в цялостен инструмент за
подпомагане на решенията в интелигентните ВиК мрежи.

Методите за проследяване
и симулиране в реално време
позволяват най-адекватното оценяване на ефективността на системите за водоразпределение и водоснабдяване, тъй като сигнализират за
потенциални аварии достатъчно
рано, за да осигурят на операторите
време за ефикасна реакция и да минимизират икономическите последици
и рисковете за здравето.
Ключов компонент от концепцията за интегриране на т. нар. smart grid
функционалност във водоснабдяването са интелигентните ВиК мрежи. Те
играят основна роля в локализирането на участъци с недостатъчен капацитет, иницииране на контролни
програми при критични аварии, оптимизиране на времената за реакция и
ефикасността на кризисните мерки,
осъществяване на непрекъснат мониторинг на системите, оценка на различни подходи за отстраняване на
проблеми и неизправности, иницииране на контролни програми при критични аварии, локализиране на участъци
с недостатъчен капацитет, оценка
на различни подходи за отстраняване на проблеми и неизправности, иницииране на контролни програми при
критични аварии, оптимизиране на
времената за реакция и ефикасността на кризисните мерки, както и за
установяването на адекватна базова линия за измерване и подобряване
на системната ефективност.
Въз основа на текущите инвестиции в технологиите за събиране,
архивиране и обработка на данни в
реално време и различни телеметрични системи, интелигентните ВиК
мрежи могат да разширят рутинното мрежово моделиране до възможности за проектиране и планиране на
различни програми за действия при
аварии и поддръжка, отдалечена детекция на течове, цялостно оптимизиране на енергийното потребление,
прогнозиране на пробиви в тръбопроводите, намаляване на въглеродния
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отпечатък и по-ефективно управление на качеството на водата.
Информацията от интегрираните
информационни и контролни системи
се характеризира с точност, сигурност и навременност, като така
помага на ВиК дружествата да вземат по-добри решения за по-кратко
време, както и да предприемат проактивни мерки. С помощта на внедрена интелигентна система за управление на мрежата, течовете могат
да се предвиждат, предотвратяват,
както и да се локализират и отстраняват бързо, като така да се намалят загубите и пестят средства.
Информацията в интелигентните
ВиК мрежи, получавана от SCADA системите в реално време, известява
оператора за настъпили необичайни
промени в хидравличния модел на
мрежата. На базата на получената
информация се активира специализиран софтуер за мониторинг на съоръженията, който може да потвърди наличието на теч и потребността от
извършване на коригиращи мерки.
Задейства се и проверка на системата за техническо обслужване, която при интегрираните информационни и контролни решения е свързана
с ГИС платформа. Заявка към ГИС
системата спомага за точната локация на проблема, като показва кое
действие би намалило до минимум
ефекта за останалата част от мрежата и уведомява контролната система кои клапани да бъдат затворени, за да се изолира проблемът.
Интегрираните системи в интелигентните ВиК мрежи включват и
база данни, която идентифицира кои
от абонатите ще бъдат засегнати
от дадена авария. След това тази
информация се предава към система
за известяване на клиентите, която
предупреждава за предстоящите
аварийни и планови ремонти.
Възможно е и включването на ERP
платформи за ресурсно планиране в
цялостните интегрирани системи за
управление на ВиК, като така данните за даден теч могат да се преобразуват в конкретна информация за
необходимите време, разходи и човешки ресурс за отстраняването на
неизправността и да бъде изведена
детайлна справка за влиянието на
аварията и други оперативни параметри върху ресурсите на дружеството както в краткосрочен, така
и в дългосрочен план.
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Новости в дизайна,
технологиите и
приложенията при ръчните
инструменти
Най-разнообразни ръчни и електрически инструменти се използват ежедневно от електротехници, инсталатори, домашни
майстори и др. Макар че днес най-модерните инструменти изглеждат почти като тези, които познаваме и ползваме от години, новите продукти на пазара са значително подобрени: те
са по-леки, по-лесни за работа и по дълготрайни от старите.
Съвременните ръчни и електрически инструменти позволяват на техниците да работят по-ефективно, поудобно и по-безопасно, отколкото
само преди няколко години. Днешните клиенти търсят инструменти с
ергономичен дизайн, с ръкохватки с
меко покритие, които са удобни за
хващане и държане и оползотворяват
оптимално мускулната работа. Все
повече се търсят инструменти, които са по-здрави и с по-дълъг срок на
експлоатация, които гарантират
максимална безопасност при работа
в близост до кабели под напрежение
и горещи тръбопроводи например.

Актуални тенденции при ръчните
инструменти
Производителите се насочват към
постоянни подобрения на ръчните и
електрически инструменти, които
произвеждат. Някои от промените
може да са почти забележими на пръв
поглед, но днешните инструменти са
с по-високо качество и ефективност
в сравнение със своите предшественици.
Дизайнът на инструментите се
усъвършенства бавно, но трайно.
Пазарните изследователи в областта очакват иновациите при материалите, технологията и дизайна на
ръчните инструменти да продължават да се налагат със стабилни
темпове. Внедряването на синтетични и композитни материали в съвре-

менните инструменти ги прави поздрави, по-леки и им придава електроизолационни качества. Ръкохватки,
изработени от екструдирана пластмаса, се срещат във все повече ергономични инструменти. Постиженията при материалите, от които се
изработват съвременните ръчни
инструменти, откриват нови възможности и за дизайна. Инженерите
постоянно се стремят да създават
и произвеждат инструменти, осигуряващи по-висока производителност
при по-малък разход на енергия. Все
по-компактни инструменти ще се
предлагат и в бъдеще, прогнозират
експертите. По-леките инструменти
увеличават силата при работа и
повишават работния капацитет.
Модерните ръчни инструменти имат
по-малко движещи се части. Все подостъпни на пазара са и специализираните инструменти за левичари.

Подобрения във формата
и дизайна
Инструментите с удобни ръкохватки и дизайн изискват по-малко
усилия при работа и затова са все попопулярни. Формата им ги прави поефективни и намалява физическото
напрежение при работа. Например
обикновените клещи с дизайн, който
отнема напрежението от по-слабите части на китката, намаляват
възможността за увреждане на тъканите вследствие на повтарящи се

натоварващи движения, позволявайки на работещия да свърши повече
работа за по-кратко време.
Производителите предлагат и все
повече инструменти с повече от едно
приложение. Многофункционалният
дизайн позволява на работещите да
носят със себе си много по-малко
инструменти, което повишава ефективността на труда им.
Най-модерните инструменти са
компактни. Те са леки, но здрави и
издръжливи, и работят с по-голяма
точност и равномерност. Дръжките
със закривен дизайн позволяват на
потребителя да достига с инструмента до тесни и доскоро недостъпни
места. Инструментите за снемане
на изолацията на кабели, които имат
триъгълни, а не полукръгли зъби, също
значително ускоряват работата.
Гумените покрития на изолациите
осигуряват защита срещу повреда на
инструмента и улесняват захвата.
Дръжките, изработени от меки и
твърди материали, са още по-удобни
и издръжливи, а текстурираните
материали осигуряват по-лесен захват.

Усъвършенствана ергономия
Новите ръчни инструменти с меки
дръжки, които се налагат на пазара
през последните години, привлякоха
вниманието на повечето техници.
Производителите модифицират традиционните инструменти като клещите за оголване на жици, добавяйки
им коекструдирани ръкохватки за подобър захват и удобство. Тези високотехнологични ръкохватки осигуряват по-стабилно захващане и повишават ефективността на труда на
електротехниците. Те се изработват чрез екструдиране на два мате-
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риала едновременно и се отличават
с удобна за хващане външна
повърхност, в комбинация с по-твърда
и по-устойчива вътрешност.
При рулетките и нивелирите все
по-често се използват специални
материали, като редкоземни магнити, освобождаващи ръцете на техника при работа върху железни или
стоманени повърхности. При нивелирите се използват и светещи на
тъмно материали, които улесняват
отчитането в тъмни помещения.
Компактните, лесни за употреба
лазерни инструменти - достатъчно
малки и леки, за да се носят окачени
на коланите на техниците, ускоряват
работата, като моментално маркират на стената точките на пресичане на същата от бъдещ тръбопровод или кабел. С тях се позиционират
системи за окачване и се маркират
местата на разклонителните кутии,
електрическите ключове и осветителните тела.

Съвременни материали за
по-малко тегло на инструмента
и повишена здравина
Теглото постепенно става все поважен фактор за купувачите при
оценката и избора на ръчни и електрически инструменти. Внедряването
на нови материали помага на производителите да разработват усъвършенствани решения с по-високо качество. Композитните материали
правят инструментите по-леки и подълготрайни. Фибростъклото и пластмасовите ръкохватки намаляват
теглото им и ги правят по-устойчиви на груба работа и сурови условия.
Дълготрайността им се повишава в
унисон с все по-разнообразните дейности, извършвани от монтажниците. Ръчните инструменти са по-малки и по-мощни, а дизайнерите на нови
продукти се съобразяват с фактори
като ергономията и умората на оператора. Освен това съвременните
продукти вече са по-лесни за ползване, със съответните цветови обозначения и форми, улесняващи намирането им в кутиите с инструменти.

Новости при режещите и
пробивни инструменти
Днес тенденцията е металните
части на инструментите да се изработват от по-леки и по-издръжливи
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материали, като алуминий, титан и
хром-ванадий, вместо от закалена
стомана. Техниците са готови да
заплатят повече за по-здрави, но полеки инструменти, направени от
тези материали.
Инструментите от неръждаема
стомана също са леки, като в допълнение са устойчиви на корозия. В
зависимост от класа стомана, цените им може да са малко високи за
средния потребител, но това е за
сметка на здравината и дълготрайността им.

Тенденции при изолираните
инструменти
На съвременния пазар се предлагат
най-разнообразни изолирани инструменти за работа в близост до електрически мрежи под напрежение.
Изолираните ръчни инструменти не
се произвеждат от традиционни
метали, а от композитни материали
като пластмаси, армирани с фибростъкло. Най-популярни сред потребителите днес са изолираните комбинирани клещи, клещи за рязане, клещи с остри челюсти, комбинирани
клещи за оголване на кабели и огъване на проводници, отвертки и комплекти от такива, както и противоискрови ръчни инструменти.

Подобрена безопасност и бързина
на работа
Подобряването на безопасността
и пестенето на време са две важни
тенденции, към които насочват усилията си производителите на ръчни
инструменти. На индустриалния пазар има голямо търсене на продукти,
конструирани за повишена безопасност на ползвателя.
Голяма част от оборудването с
хидравлично задвижване днес също
спада към ръчните инструменти,
поради това, че може да се пренася
на ръка. Хидравличните ръчни инструменти с електрическо и ръчно задвижване стават все по-новаторски
и практични. Те се използват за рязане и изтегляне на кабели, за
свързване на същите с електрически съединители и клеми, и за много
други задачи. Подобни инструменти
пестят време и подобряват безопасността.
Освен безопасността на работното място, друга важна цел на произ-
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водителите на съвременни инструменти е пестенето на време. Един от
начините, чрез които това се постига, е чрез многофункционалните инструменти.

Мултифункционални инструменти
Ръчните инструменти стават все
по-многофункционални. С това се
понижава броят на нужните движения на ръката и необходимостта от
смяна на инструменти по време на
работа. Отличен пример са отвертките със сменяеми накрайници и с
вградени ключове за свързване на
проводници. Все по-широкото приложение на леки, дълготрайни материали, в съчетание с новаторски дизайн,
има за резултат развитие на отделните и комбинираните инструменти
в цели специализирани класове, предназначени за определени задачи или
поредици от задачи.
Комбинираните инструменти
включват многофункционални решения, с които могат да се извършват
различни операции, като оголване,
рязане, съединяване и изтегляне на
кабели; тръбни ключове, които притежават свойствата на френски
ключ, но имат челюсти подобно на
клещите; както и клещи, които могат да застопорят работния детайл
и на практика служат на техника
като трета ръка.

Новости при електрическите
инструменти
Инструментите с електрическо
задвижване се радват на все по-голямо търсене в цял свят, както от професионалисти, така и от потребители с хоби тип „направи си сам“. Електрическите инструменти бързо изместват ръчните, тъй като все повече
потребители предпочитат да извършват сами по-леки ремонтни дейности. Все по-нарастващата популярност на винтовертите, електрическите дрелки и бормашини, шлайфмашините и други дава тласък на световния пазар на електрическите инструменти. Търсенето на такива от професионалисти също се повишава, благодарение на развитието на технологиите в съвременното строителство.
На пазара на електрическите инструменти се наблюдава преход от
такива с кабелно захранване към
безкабелни модели. Очаква се в бъде-
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ще безкабелните електрически инструменти да се по-търсени, заради полесната им употреба и повишената
им ефективност.
Тенденция с ключово значение за
пазара на електрическите инструменти е постепенната замяна на
никелово-кадмиевите акумулаторни
батерии с литиево-йонни. Последните са по-леки, много ефективни и
имат по-голям живот в сравнение с
никелово-кадмиевите. Заради тези
свои предимства, литиево-йонните
батерии са предпочитани от потребителите на електрически инструменти. Големите производители на
такива все по-често предприемат
инициативи за разработка на иновативни инструменти. Компаниите
инвестират много в научни изследвания и разработки за повишаване здравината, дълготрайността и ефективността на предлаганите от тях
продукти.

Нови инструменти за нови
технологии
Макар съвременните техници и
работници да използват до голяма
степен почти същите техники за
работа с ръчни и електрически инструменти, които са прилагали от много години, в техническата практика
не спират да се появяват нови технологии и приложения.
Днес на електротехниците им се
налага да използват нови устройства
за анализ на качеството на електрозахранването. Те монтират, надграждат и ремонтират кабелни или фиброоптични системи за обмен на данни. Така възниква нуждата от нови
инструменти за измерване на силата
на сигнала и на нейното отслабване
при пренос през фиброоптичен или
меден кабел. Техниците работят и с
нови технологии за сигнализация, системи за управление и възобновяеми
енергийни системи като горивни клетки, вятърни генератори и батерии за
електромобили. Всички те имат нужда от специализирани инструменти.
Настъпва момент, в който и найутвърдените стандарти по отношение на формата, дизайна и технологиите при ръчните и електрическите инструменти започват плавно да
се изменят в търсене на все по-иновативни, удобни, ефективни и функционални решения.
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