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Ховал представи мобилни котелни инсталации за външен монтаж
Ховал въведе новото поколение свободно стоящи мобилни котелни инсталации Cabin Slim, които са подходящи и за външен монтаж,
съобщиха от компанията. Топлоцентралата може да се инсталира на
открито, в непосредствена близост до сградата, терасата на обекта или дори на покрива, което допринася за спестяване на вътрешното пространство.
„Уникалността на това мобилно котелно е в това, че съдържа
всички необходими елементи за производството на топлинна енергия и всичко това се намира в иновативен и компактен дизайн. Освен
това е изключително лесно за инсталация, управление и предлага
максимална гъвкавост по отношение на изискванията за пространство“, поясняват от компанията.
Конструкцията е изградена така, че да е максимално защитена от
влиянието на външни фактори като дъжд или сняг - неблагоприятните метеорологични условия не влияят на работата и не могат да
причинят неизправност, допълват от Ховал.

Бъдещето на европейското осветление ще обсъдят през март в Брюксел

На 30 март т. г. в Брюксел ще се състои общоевропейска конференция на тема „Да осветим бъдещето на Европа“. Форумът European

Lighting Summit е организиран от индустриалната асоциация
LightingEurope, която представлява европейската осветителна индустрия. Участието във форума ще бъде безплатно за регистрирани посетители.
На събитието ще присъстват представители на водещи компании и институции в областта на осветлението на Стария континент. Те ще обсъдят ролята на осветителните технологии за
развитието на обществото, влиянието им върху качеството на
живот, бъдещето на европейското осветление и т. н. В тематичния фокус на конференцията ще попаднат интелигентните осветителни системи, осветителните решения за IoT, Li-Fi комуникацията, новостите в дизайна на осветителни системи, ориентираното към човека осветление (Human centric lighting), кръговата
икономика и др.

Синхрон-С представи решение за защита от пожар на високи сгради
Синхрон-С предлага на българския пазар
решение за пожарогасене, което няколкократно повишава бързината и ефективността на
гасене, съобщиха от компанията. „Защитата от пожар на високи сгради привлича все
повече вниманието през последните години,
като основният въпрос е защитени ли са
достатъчно обитателите на тези сгради и
какви противопожарни мерки са необходими,
за да се осигури тази защита“, коментират
Синхрон-С.
От компанията допълват, че при проектирането на противопожарни инсталации за високи сгради, необходимо е да се вземе предвид
специфичният проблем с пожарната безопасност на тези сгради от гледна точка на архитектура, конструкция, използвани материали,
наличие на много и различни по тип помещения
- от атриуми до подземни гаражи, големият
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брой хора и дългото време за евакуация. Основният проблем, който трябва да бъде преодолян, е, че в случай на пожар, отделеният дим се
разпространява много бързо вертикално и хоризонтално през цялата сграда, дори ако пожарът е локализиран само в една стая. Димът
е силно токсичен и е основна причина за обгазяване и задушаване, затова противопожарната система трябва да бъде избрана така, че
да елиминира неблагоприятното въздействие
на дима. За разлика от традиционните инсталации, решението на компанията не само спира разпространението на дима, но и значително намалява количеството на използваната
вода, спестява архитектурно пространство,
адаптивно е към съвременни архитектурни
концепции и предлага максимална сигурност
както за хората и имуществото, така и за самата сграда.
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Планираме да увеличим
асортимента
на произвежданите от нас
ОВК съоръжения
Георги Спасов,
управител на Венто-К,
пред сп. ТД Инсталации

С какво се характеризира съвременното състояние на бизнеса на Венто-К?
В последните няколко години, благодарение на добрия инвестиционен климат в България и на това, че повечето
инвеститори предпочитат да се доверят на доказани
фирми за изграждане на ОВ и К инсталации, ръководената от мен компания бележи значителен ръст в производството и монтажа на ОВК оборудване и инсталации. Това
ни позволи закупуването на съседен терен. В момента
сме на проектна фаза и започваме строежа на нови производствени халета. Закупили сме нови машини и ще
увеличим асортимента на произвежданите от нас ОВК
съоръжения.
Кои са последните и най-интересни проекти, по които работите?
Безспорно най-интересният проект, по който работим в
момента, е реконструкцията и разширението на фармацевтично предприятие на фирма Ветпром АД в гр. Радомир – един много голям проект, който е истинско предизвикателство за всяка добра фирма в бранша. Също така
работим по няколко проекта с инвеститори Волаком АД
и АЦОМ ЕООД, които продължават строителството на
нови сгради за производство на електронни компоненти
на територията на Индустриална зона Божурище. Миналата година пуснахме в експлоатация два техни обекта
и сега отново се довериха на нашата фирма за изграждането на новите ОВК инсталации.
Как виждате най-новото развитие на технологиите в климатизацията и вентилацията на сгради?
Фирмите, изграждащи ОВК инсталации и оборудване,

наблягат на разработването и внедряването на съоръжения за пестене на енергия – ротационни рекуператори
и по-ефективни топлообменници. Работи се от различни
фирми в посока разработка на нови хладилни агенти
(R1234yf, R32 и др.), като за момента все още няма наложен основен заместител на масово използваните.
Как бихте коментирали съвременните критерии за избор на
ОВК технологии и техника? Какви са предимствата на това да
се избере и реализира подходящ проект според функциите и
обитателите на сградата и бъдещите енергийни спестявания,
а не само ценово изгоден като начална инвестиция?
И в бъдеще ще продължава да се залага на все по-малко
енергоемки ОВК съоръжения, производството и влагането на рекуператори с по-висок КПД. Подходящият проект се разработва съгласно функциите на сградата, а
не спрямо началната инвестиция. В повечето случаи малка
инвестиция и добър комфорт са несъвместими. Когато
се избира проект за ОВК инсталация, трябва да се има
предвид, че качественото ОВК оборудване и инсталации
са по-скъпи като първоначална инвестиция, но винаги поевтини и ефективни като експлоатация.
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Целта ни е да представим ефективността
на продуктите UR Fog на потребителите
Иван Здравков, управител на Виктобокс,
пред сп. ТД Инсталации
Представете накратко Виктобокс и
италианската фирма UR Fog, която
представлявате на българския пазар и
която дебютира на изложението Секюрити 2017.
Виктобокс ООД е съвсем млада фирма, родена вследствие на решението
да обединим взаимно допълващи се
услуги, които аз и г-н Фабио Кудиа
предлагаме на нашите клиенти. Нашата дейност придоби по-завършен вид
след години съвместна работа по
различни проекти. Основната дейност
на фирмата е свързана с маркетинг,
консултации, изграждане и внедряване на интелигентни, защитени системи за управление на бизнес процеси.
Като резултат на един дълъг рисърч
за наш клиент (банкова институция),
желаещ иновация в охранителната си
политика, ние попаднахме на UR Fog Италия. По всички показатели техните машини превъзхождаха другите
участници в проучването и така ние
избрахме да представляваме тях и
тяхната продукция.
Кои са продуктите и технологиите, които ще предизвикат най-голям интерес
сред българските потребители?
Продуктите на UR Fog, които ще представим на Секюрити Експо 2017, са
т. нар. „генератори на мъгла“, които
са познати на повечето фирми в този
сектор, но са непознати на българския потребител. Това е един изключи-
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телно ефективен продукт за защита
на имуществото. Само и единствено
генераторите на мъгла са способни да
осъществят превенция на имуществото в рамките на няколко секунди.
Кои продукти са изложени и презентирани на изложението и какви са найотличителните им характеристики?
На изложението ние ще представим
в действие продукта Fast 02 2C, като
посетителите ще имат възможност
в реално време да се запознаят с
качествата на този вид защита. Това
е най-ефективният метод за защита
в рамките на няколко секунди, включващ най-бързите генератори на мъгла
в световен мащаб, както и найгъстата мъгла, създаваща нулева видимост. Защитата е абсолютно безопасна за хора и животни, не оставя никакви следи, които да замърсяват обекта. Освен това технологията е сертифицирана по всички европейски изисквания за безопасност и
качество, решенията са иновативни
и патентовани от UR Fog S.R.L. Не
на последно място, съвместими са с
всички видове алармени системи.
Как е организирана търговската дейност и структура у нас и какви са плановете ви за развитие?
Както вече споменах, ВИКТОБОКС
ООД е млада фирма и нашата основна цел е да представим ефективността на продуктите на UR Fog пред

българските потребители. Ние не сме
фокусирани към дистрибуцията на
продуктите, а по-скоро към тяхното
представяне. Надяваме се да намерим
партньори, които да дистрибутират
и внедряват продуктите. От наша
страна са поети всички гаранционни
обслужвания и спедиция. Толкова сме
убедени в качеството на тези продукти, че предлагаме пълна замяна на
дефектирал продукт, ако има такъв.
Фирмите, проявили интерес да дистрибутират нашите продукти, ще
бъдат подкрепяни с различни обучения за експлоатация, внедряване и
поддръжка. По-далечните ни планове
са да организираме и база в България,
в която да се сглобяват и изпитват
генераторите на мъгла, както и разработването на специализиран софтуер за мониторинг и контрол на
продуктите под марка UR Fog.
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Водещи тенденции
във видеонаблюдението
през 2016 г.
През 2016 г. станахме свидетели на развитието на няколко доста
добре очертани тенденции при видеонаблюдението. Сред тях са
преходът от аналогово оборудване със стандартна разделителна способност (SD) към CCTV системи за видеонаблюдение с висока разделителна способност (HD) и свързаното с нея мрежово
оборудване; агресивна конкуренция на пазара по отношение на
цените; продължаваща консолидация на базата от доставчици и
все по-нарастващото влияние на Китай на световния пазар.
4K видеонаблюдение
4K видеонаблюдението непрекъснато се откроява като важна тенденция в развитието на този пазар
през последните две години. Затова
и е факт, че пазарът на продукти за
видеонаблюдение се развива по посока 4K камерите и въпросът за тяхното масово разпространение е по-скоро кога, отколкото дали.
Доставките на 4K камери през
2016 година останаха на ниско ниво
– по-малко от 1% от 66-те милиона
мрежови камери, които според прогнозите ще бъдат доставени в цял
свят. На пазара бяха пуснати повече
„съвместими с 4K“ камери, благодарение на все по-широката употреба
на чипсетове от ранга на 4Kp30.
Подобно на HD камерите за наблюдение, 4K моделите предлагат висо-

ка разделителна способност, но при
по-малки кадрови честоти. На пазара се предлагат много камери с повисоки кадрови честоти, но често
пъти те са подчинени на други видео
стандарти.
Много от предизвикателствата
пред 4K бяха преодолени от видеонаблюдението с разделителна способност 1080p. По всичко личи, че в
съвременните технологии за видеонаблюдение 4K е много по-преобладаваща от разделителната способност
в сравнение с 1080p. На потребителския пазар преди положението бе
коренно различно. През 2010 г. 85% от
телевизорите, доставени в глобален
мащаб, можеха да възпроизвеждат
картина с разделителна способност
1080p. При мрежовите камери обаче
този процент бе 20. След 2014 г.

обаче 5% от телевизорите, продадени в глобален мащаб, можеха да
възпроизвеждат картина над 1080p,
а при мрежовите камери този процент бе 12%.
През 2016 г. 4K видеонаблюдението продължи да привлича значително
внимание най-вече от страна на
медиите, въпреки че все още не бе
масово разпространено и не се радваше на големи доставки. Според
прогнозите, както се случи с full HD
видеонаблюдението, първоначалните
неодобрения и препятствия със сигурност ще бъдат преодолени в бъдеще.
Разделителната способност 4K със
сигурност един ден ще стане индустриален стандарт.

Поредна успешна година за
HD CCTV
Търсенето на камери и рекордери
за CCTV с висока разделителна способност (HD CCTV) нарастваше бързо
през последните години. Този ръст се
случваше, въпреки че внедряването на
HD CCTV първоначално вървеше с
бавни темпове. Понастоящем има
няколко версии на HD CCTV. Но версията HD SDI (serial digital interface –
сериен цифров интерфейс), която бе
въведена през 2009 г., страдаше от
някои проблеми, в т. ч. висока цена и

1*2017

ÑÒÐ. 7

> ñèãóðíîñò
ба на 3-мегапикселни еквивалентни
камери, като след тях ще има и 5 и 8мегапикселни.

Повече варианти за съхранение
на записите от
видеонаблюдението

малък обсег на окабеляването.
През 2013 г. бе въведена версията
HD CVI. Тя е аналогово решение (докато HD SDI е цифрова технология).
След нея, през 2014 г. се появиха още
две аналогови решения за HD CCTV:
HD TVI и AHD. Подобно на HD SDI, тези
аналогови системи позволяват на
потребителя да приема HD видео по
съществуващ коаксиален кабел. Те
обаче са много по-евтини от HD SDI
и имат много по-голям обсег на окабеляването. Ето защо от 2012 г.
насам по-голямата част от търсенето на HD CCTV се дължи на три водещи „аналогови HD“ формата, като
всеки от тях се бори да се превърне
в доминиращ стандарт. Несъвместимостта на тези стандарти се определя като голям недостатък и пречка за тяхното по-широко разпространение. Много често след като потребителят избере камери и рекордери
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от една от тези технологии, той е
обвързан с нея и е задължен да заменя повреденото оборудване или да
разширява системата с камери и
рекордери от същата технология.
През октомври 2015 г. на търговското изложение за системи за сигурност CPSE в Китай бе направена
първата стъпка към премахване на
тази бариера. По време на изложението бе представена идеята, че цифровите видеорекордери, които използват TVI процесори от последно поколение, могат да записват видео от
TVI и AHD камери.
Друга често срещана пречка за поширокото разпространение на HD
CCTV е, че максималната разделителна способност на изображението на
нейните камери е много по-ниска от
тази на мрежовите. Наскоро бяха
обявени планове за преодоляване и на
тази бариера чрез пускане в продаж-

Запаметяващите устройства,
конфигурирани за видеонаблюдение,
привличат все повече вниманието на
индустрията. Възможностите за
запис на видео в необработен (RAW)
формат при системите за видеонаблюдение, внедрени в мрежите за
съхранение на данни (SAN), мрежовите запаметяващи устройства (NAS)
и системите за съхранение на данни
с директно включване (DAS), нарастват с около 40% всяка година.
Средната разделителна способност
на камерите не спира да нараства.
Съвместимите с HD камери с резолюция 1080p и 25/30 fps се наложиха
като минимален вариант за инсталации. Панорамните и 4K камерите са
две категории на бъдещето, в които
предстои скорошно развитие.
Технологиите за анализ и по-ефективно компресиране спомогнаха да се
намалят някои от изискванията към
запаметяващите устройства, но
тези технологии не могат да компенсират огромното нарастване на данните, идващи от все по-съвършените камери, които се търсят все повече и повече. Те заснемат много
повече информация от когато и да
било.

Дронове: Мобилно
видеонаблюдение 2.0
Мобилните камери днес се срещат
относително често на пазара на
оборудване за видеонаблюдение. Според редица проучвания през 2015 г. по
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цял свят са доставени и монтирани
над 1,3 милиона камери на мобилни
платформи, като полицейски коли,
влакове, междуградски автобуси, училищни автобуси и устройства, носени от хора. Мобилните системи за
видеонаблюдение са добри при заснемането на това, което се случва в
околността на превозното средство,
към което е монтирана камерата.
Носените от хора камери издигнаха
тази мобилност с едно ниво нагоре,
тъй като могат да записват сцената така, както изглежда през очите
на всеки отделен полицай например.
Дроновете обаче се срещат все
по-често на търговските изложения
на системи за сигурност по цял свят.
Те се използват за военни цели от
години. Потенциалните им възможности да бъдат използвани за видеонаблюдение обаче са изключително вълнуващи, особено на пазара на публичните системи за сигурност. Например
някои полицейски части демонстрираха интерес да ги използват за разширяване на своите мрежи за видеонаблюдение във въздушното пространство.

Нови пазари за носими
камери
Едва ли някой би оспорил необходимостта от камери, носени прикрепени към телата на полицаите. Те имат
потенциала да спестят на полицията време и пари, тъй като могат да
осигуряват ясни и неоспорими доказателства.
През последните няколко години
Северна Америка и Западна Европа
бяха водещи пазари за камери за видеонаблюдение, носени от хора. Тази
тенденция едва ли ще отслабне, след
като се очаква страни като САЩ,
Бенелюкс, Франция, Германия и Великобритания да увеличат процента на
своите полицейски екипи, оборудвани с камери за видеонаблюдение, прикрепени към тялото.
Според прогнозите на компанията
за пазарни проучвания IHS през 2020
г. повечето пазари от тези региони
ще се наситят и ще се превърнат
главно в пазари, на които системите за видеонаблюдение ще бъдат
заменяни. Ако един производител на
камери иска неговата компания да
расте, той ще трябва да разшири

своята база от клиенти и да продава на пазари, различни от сектора на
обществената сигурност. Съществуват много подобни потенциални пазари, които могат да имат
полза от камери за видеонаблюдение,
носени на човешко тяло – охранители, електротехници и водопроводчици.

VSaaS или приоритетно
съхранение на данни
Съществуват два основни метода за съхранение и управление на
данни: местно, още наричано приоритетно (запаметяващо устройство
на физически сървър, контролиран и
управляван от частен сървър), или
VSaaS (съхранение на данните в „облака“ и управлението им чрез външен
център за данни като Amazon Web
Services или Microsoft Azure). Все още
се водят много дебати кой метод за
съхранение е най-добрият вариант за
пазара на правоохранителната техника. Методът на местно или приоритетно съхранение на данни предлага
най-доброто и най-достъпно решение
в учреждения като затвори. Възмож-
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ностите на един специализиран
сървър в затвора, където броят на
камерите и количеството на данните са сравнително лесни за прогнозиране, в съчетание с минималното
физическо разстояние между потребителите на сървъра, правят тази
технология най-подходящо решение за
подобни приложения.

IoT в областта на
видеонаблюдението през 2016 г.
Интернет на нещата (IoT) е технологично развитие на концепцията
за това как свързаните с интернет
устройства могат да се използват
за подобряване на комуникацията, за
автоматизация на комплексни промишлени процеси и за превръщането
на градовете и домовете ни в поумни. Според компаниите за маркетингови изследвания, към 2025 г. ще
има 25 милиарда умни стационарни и
мобилни устройства, плейъри за игри
и друга потребителска техника,
свързана с IoT.
Макар че тази концепция е предмет на много дебати и коментари,
през 2016 г. IoT нямаше голямо влияние на пазара на комерсиалните сисÑÒÐ. 10
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теми за видеонаблюдение. Компаниите, които изграждат охранителни
системи, обикновено бавно внедряват
нови технологии. Масовото разпространение на безжичната свързаност
все още не е променило начина, по
който професионалните проекти за
видеонаблюдение се внедряват или
как камерите в тях взаимодействат
с други свързани „неща“.
Същевременно пазарът на системите за сигурност в жилищни райони вече е променен основно от IoT.
„Умният дом“, едно от приложенията
на IoT, е изграден на базата на концепцията за сигурност и видеонаблюдение. Много компании навлязоха на
пазара на системите за сигурност за
жилищни райони, предлагайки свързани системи и камери за борба с крадци. Кварталните доставчици на услуги за охрана и сигурност разшириха продуктовата си листа и тя вече
съдържа свързани устройства за
енергия, отопление, домашна автоматизация и, разбира се, видеонаблюдение. Компаниите, предлагащи умни
устройства за дома, също включиха
продукти за видеонаблюдение в своите основни продуктови листи.

Към 2020 г. Интернет на нещата
ще оказва влияние върху това как се
внедряват комерсиалните проекти за
видеонаблюдение. Камерата за наблюдение няма вече да бъде само
продукт за сигурност. Тя ще работи
и като сензор за сградата, за оценка
на размерите на стаята, за движението на хората и разпознаване на
тези, които влизат през главния вход.
Интернет на нещата ще е в основата на решението да се включат ли
отоплението и осветлението, и какъв
ще е пропускателният режим, както
и за безброй други сценарии.
В областта на видеонаблюдението, разширеното приложение на IoT
се прогнозира да започне в САЩ, но
Китай бързо ще стане водещ пазар в
областта на свързаността и физическата сигурност. Западна Европа
ще изостава спрямо тези два региона. Към 2025 г. дори и най-малките
обществени и частни системи за видеонаблюдение ще взаимодействат
със сградите и чрез IoT ще предлагат
различни възможности в областта на
системите за отопление и осветление, автоматизиран контрол на достъпа и други.
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ФЛАМТЕХ - богата гама от решения за пожарна
безопасност на високо технологично ниво
От 2004 г. насам фирма ФЛАМТЕХ
ЕООД създава и утвърждава позициите
си сред лидерите на българския пазар в
областта на решенията за пожарна безопасност. Основната дейност на дружеството е насочена към осигуряване
на пожарната безопасност на сгради за
жилищни, обслужващи, производствени,
складови, курортни, вилни, спортни и
развлекателни приложения.

Гаранция за качество от ФЛАМТЕХ
Акцент във портфолиото на ФЛАМТЕХ са високотехнологични системи за
осигуряване на пожарната безопасност,
които стриктно отговарят на потребностите и изискванията на клиентите.
Висококвалифицираното и професионално обслужване в съответствие с действащите нормативни актове, европейските и международните стандарти е основен принцип в работата на
фирма ФЛАМТЕХ. Качеството е в основата на нашия бизнес, нашата гаранция
за успех.

Партньори
ФЛАМТЕХ ЕООД е изключителен
представител за България на компанията Safety Hi-Tech, Италия, за проектиране и доставка на пожарогасителни инсталации с новите пожарогасителни
агенти NAF S 125 и NAF S 227, които

не нарушават озоновия слой.

NAF S 125 и NAF S 227- пожаро
гасителни агенти от ново поколе
ние, с внимание към околната
среда
Ключови решения в гамата ни за пожарна безопасност на сгради са пожарогасителните агенти NAF S 125 и
NAF S 227 , производство на Safety HiTech. Продуктите притежават сертификати от най-авторитетните световни институции по пожарна безопасност, което гарантира качество и безопасност на световно ниво. NAF S
125  и NAF S 227  осигуряват пълно
спазване на противопожарните технически изисквания и екологични параметри.
При действието на гасителни агентите NAF S 227 и NAF S 125 възникват три различни процеса: химическа
реакция, която прекъсва процеса на горене между горивото и кислорода; "охлаждащ" ефект и изместване (изолиране) на кислорода. Неговият атмосферен
живот и потенциал на глобално затопляне са ниски, което прави NAF S 227 
и NAF S 125 екологични, напълно допустими алтернативи на Халон 1301.

Предимства и приложение
NAF S 125 и NAF S 227 имат ниска

токсичност и могат да се използват
за защита на нормално обитавани площи. След изтичане, NAF S 125  и NAF
S 227  не изискват почистване на защитаваното помещение, което ги прави изключително полезни за приложения, при които други гасителни методи биха били неудачни. NAF S 125 и NAF
S 227 се използват за защита на електрически и електронни системи, двойни подове, окачени тавани, компютърни и контролни зали, архиви, музеи, библиотеки и др.

Богата гама от решения за
сигурността на Вашата сграда
За пожарната безопасност на Вашия дом и офис фирма ФЛАМТЕХ предлага широка гама от иновативни технологии с доказана ефективност. Сред
тях са гамата ни огнезащитни покрития за дърво и стомана, които осигуряват безопасност, защита и естетичност за стоманени и дървени
строителни елементи и конструкции.
Предлагаме още прахови, водни, водопенни пожарогасители и пожарогасители с CO 2, всички видове пожарогасителни и пожароизвестителни инсталации, като извършваме проектиране, доставка, монтаж и абонаментно сервизно обслужване, както и пълна гама противопожарно оборудване.
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Водоснабдителни системи
в болници
При болничните водоснабдителни инсталации от особена важност
е проектирането им да бъде съобразено с аспекти като надеждност, оперативна ефективност и простота на изпълнението.
Познаването на специфичните
изисквания и техническите предизвикателства на водоснабдителната
система във всяка отделна болница
ще помогне на персонала при поддръжката й. Болниците и здравните
заведения са сред най-сложните сгради за проектиране, тъй като техните ВиК системи са изключително
важни. Също така в тях се използват
и различни животоподдържащи системи, които се нуждаят от газопроводни и водопроводни връзки с други
видове медицинска техника. Оборудване, което се нуждае от такива
връзки, се използва при лечение на
белодробни и сърдечни болести, апаратура за диализа, системи за дестилирана вода и обратна осмоза,
стерилизатори с етиленов оксид или
пара, системи за киселинни отпадъци, лабораторните мивки, химическите камини и много други. За осигуряване на непрекъсната работа много
от тези системи се нуждаят от
дублиращи или резервни съоръжения.
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Постъпване на вода в болниците
Водоснабдяването на болниците е
изключително важно и поради тази
причина е необходимо да бъде осигурено от благонадежден източник (два
независими източника или водопровода). Периодично следва да се извършва
тест за качеството на водата, с
който да се гарантира, че няма повишено съдържание бактерии, което би
наложило допълнително пречистване
на място. Много от болниците са
свързани към водопроводи от две различни улици, които са разделени с
изолационен вентил или предпазител
за обратен поток. По този начин се
осигурява достъп до вода при евентуално спукване на водопровод или
прекъсване на водозахранването. Ако
болницата се намира в отдалечен
район, където не е възможно свързването на резервен източник, може да
се наложи съхранение на вода в резервоар, която да бъде допълнително
пречиствана. За да се осигури непрекъсната работа по време на сервизно

обслужване или поддръжка, на входа на
водопроводната система трябва да се
монтират водомери, предпазители за
обратния поток, хлоратори, медни и
сребърни йонизатори, съоръжения за
омекотяване на водата и др. Необходимо е да се инсталира дублиращо
оборудване на подходящи места или да
бъде използван втори контур. Проектантът трябва предварително да
определи броя на съоръженията за водочерпене и да изчисли пиковете на
водния поток, което ще позволи да се
предвиди дали ще има нужда от хидрофорни системи.

Качество на водата
Различните видове здравни заведения имат някои еднакви потребности,
но изграждането на болнична водопроводна система представлява найголямото предизвикателство. Ключово изискване за тази среда е качественото обеззаразяване на инсталацията. Пациентите с потисната
имунна система са по-чувствителни
към излагане на бактерии от контакт
с други пациенти и персонала на болницата, както и към патогенни биологични агенти във водата. Към мивките за ръце в стаите на пациенти-
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те трябва да се подава чиста вода
за хигиенизиране на ръцете на персонала, почистване на инструменти
и оборудване. Поради тази причина
много здравни заведения са освободени от стриктно спазване на разпоредбите за пестене на вода и енергия. Скорошно проучване показва, че
е възможно да има връзка между мерките за пестене на вода и увеличеното съдържание на бактерии във
водата. Според него в саморегулиращите се смесителни батерии има повисоко съдържание на бактерии в
сравнение с обикновените. Саморегулиращите се смесители в болниците
осигуряват нисък дебит, който не
позволява натрупването на остатъчни количества хлор. По-малката
концентрация на хлор съответно
води до образуването на филм от
патогенни организми, например легионела, по стените на тръбопровода.

Водопроводна арматура
В ранните етапи при изграждането на една болница е важно проектантът да работи в тясно сътрудничество с архитекта и строителния инженер, за да се установи през
кои стени трябва да се прокара

тръбопроводът. В многоетажните
сгради следва да се предвиди достатъчно пространство за носещите
елементи на неподвижните инсталации и вертикалните щрангове. Водопроводните щрангове трябва да
бъдат групирани и да преминават
заедно в единия край през канали и
шахти, за да се сведат до минимум
проблемите, свързани със стени и
други структурни елементи, пресичане на въздухопроводи, кабелни трасета и др. Когато е възможно, отводнителният канал е добре да бъде
насочен вертикално.

външна поддръжка натоварват годишния бюджет на болниците.
Системите за обратна осмоза са
специализирани да доставят филтрирана вода директно на машината за
диализа. За тях са необходими оборудване за омекотяване на водата,
филтър с активен въглен и система
за неутрализиране на хлора във водата. Системите за обратна осмоза са
по-широко използвани, но изискват поголеми първоначални разходи, повече
поддръжка и мониторинг от страна
на персонала на болниците.

Лабораторни системи
Системи за диализа
Има два начина за водоснабдяване
на системите за диализа - преносими колички за филтриране на вода или
система за обратна осмоза. Здравното заведение избира кой метод да
използва, от което се определят
нуждите от пречистена и чешмяна
вода за системата.
За преносимите колички е необходимо свързване само към обществен
водопровод. В повечето случаи количките не са собственост на болниците и поддръжката им се осъществява от трета страна. Тези разходи за

Пречистената вода се използва в
болниците за лабораторни тестове,
патологични изследвания и др.
Свързванията и системата за пречистване в лабораторните водопроводни инсталации трябва да се проектират така, че да се елиминират рисковете от връщане на потока и стигане до контакт със замърсената вода.
В зависимост от функцията, лабораториите имат потребност от
различни видове вода - в някои има минимално изискване водата да е пречистена чрез обратна осмоза, а в други
– да е дейонизирана. Координирането

1*2017

ÑÒÐ. 13

> ÂèÊ îáîðóäâàíå
на пречиствателните съоръжения за
водата и поддръжката на филтрите
са много важни фактори. От значение
е също решението дали ще се ползва
пречистена чешмяна вода, както и
това дали системата ще се поддържа
от трета страна, като се прецени
доколко това е изгодно и дали е
възможно персоналът на болничното
заведение да поеме тази функция.
От гледна точка на отпадъчните
води – служителите трябва да отчитат количествата пречистена вода
и изпусканите от лабораторията
потоци. Трябва да се определят точните места на оборудването и да се
инсталират киселинни неутрализатори. За специализираното оборудване (особено това за отпадъчните
потоци, от което има риск от разпространение на химикали и болести)
следва да се определят точки за
мониторинг, свързани със системата за сградна автоматизация, която
да уведоми персонала, ако възникне
някакъв проблем. Важно е да се избере кой ще получава сигналите за
повреда или нужда от поддръжка на
някоя от системите.

Централна стерилизационна
Водните нужди на централната
стерилизационна в болниците варират значително и проектирането на
водоснабдителната система трябва
да бъде съобразено с това. Сегашната тенденция в дизайна на болниците е да се изграждат допълнителни
обеззаразителни стаи в близост до
операционните, където оборудването да се почиства, вместо да се
транспортира до стерилизационната, която може да е на друг етаж.
Централната стерилизационна
има голямо натоварване на отводнителните канали, защото цялото количество течности в оборудването
трябва да бъде източено. Тъй като в
оборудването преносът на вода се извършва много бързо, отводнителните системи трябва да са добре оразмерени или да има буферен резервоар, с което да се осигури постепенно оттичане. Тук отново се налага инсталирането на предпазители за обратен поток и съоръжения за омекотяване на водата.

Стерилизаторни системи
Стерилизаторите се използват в
много от основните звена в болниците – операционни, манипулационни,
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стаи на медицинските сестри и др.
Те измиват и изплакват инструментариума при определени минимални
температури (70-80 °С).
Много е важно водата да се доставя с минималната необходима температура при стартиране на стерилизатора, вместо да е необходимо оборудването да я загрява предварително до желаната стойност. Това трябва да бъде обмислено на етап проектиране, за да не се допуска възникването на грешки на системата. В
стерилизаторите е необходимо да
бъдат поставени смесителни и предпазни вентили за спиране на обратния
поток. Те затрудняват поддръжката,
защото, въпреки че предпазните вентили не са свързани към системите
за сградна автоматизация, те трябва да се проверяват ежегодно, за да
се установи дали работят нормално.

Аварийни водоснабдителни
системи
Параметрите на различните аварийни водоснабдителни системи се
определят от специфичните рискове
във всяко болнично помещение. От
асоциациите по трудова безопасност
и здраве препоръчват трите вида
аварийни водоснабдяващи системи за
промиване на очи и лице да се тестват всяка седмица, за да се установи дали са в изправност. Тъй като
от тези системи се излива много
вода, а в болниците може да има
инсталирани стотици тела, по време на изпитването е възможно да се
създаде безпорядък. Ето защо тестването трябва да се планира в
оградени зони, с което да се поддържа
безопасността и да се осигури
възможност за правилно почистване.

Спецификации на неподвижните
инсталации
Съгласуваността в спецификацията на продуктите е много важна при
избора на болнично оборудване. В едно
здравно заведение е по-добре да няма
шест различни електронни смесителя и девет различни ръчни смесителя. Вместо това специалистите
трябва да се съсредоточат върху универсални решения, при които персоналът да може да реагира бързо, когато се нуждаят от поддръжка. По
този начин се намалява и количеството резервни части, което трябва да
се съхранява на склад.
Освен това, предназначените за

тежък режим на работа уреди търговски клас ще бъдат в състояние да
издържат масовата употреба в болницата. Някои инсталации със специфични изисквания за поддръжка включват модули за грижа за пациентите и
мивки за хирургически отделения.
Мивките, намиращи се извън операционните, имат дълбоки басейни, в
които хирурзите могат да си измиват
ръцете до лактите при влизане и излизане от отделението. Тези мивки
трябва да работят в съответствие
с протокола за предпазване от инфекция в болницата, който изисква персоналът да е в състояние да измие
ръцете си, без първо да ги използва,
за да пусне водата. Обикновено тези
мивки разполагат с инфрачервена активация или могат да бъдат задействани с коляно или стъпало. Повечето хирургически мивки имат големи
басейни с електронни смесители.
Съгласуването на спецификациите ще
подпомогне ефективната поддръжка и
своевременно набавяне на резервни
части, когато е необходимо.

Изисквания
В бързо променящия се свят на
здравеопазването гъвкавите, надеждни и лесни за поддържане водопроводни системи са ключът към избягване
на скъпо струващи закривания на болници, които могат да доведат до
невъзможност за осигуряване на грижи за пациентите. Нещо толкова
просто като неизправност на смесител може да направи пациентска стая
неизползваема или интензивното отделение може да бъде затворено,
докато се чака подмяна на вентил.
Поради чувствителността на болничната среда и значението на водата за болничните грижи за пациентите съществуват много специфични
изисквания, които специалистите
трябва да обмислят при проектирането на водопроводната система. Те
включват фактори като достъпност,
ремонтопригодност, наличие на резервни части и съхранение на оборудването на достъпно място, които са
от изключителна важност за поддръжката през периода на експлоатация. Също така, поставянето на редуцир вентилите на достъпни места
ще сведе до минимум обезпокояването на пациентите и персонала и ще
гарантира, че редовната поддръжка
се извършва в съответствие с изискванията.
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Безжично управление
на жилищни ОВК системи
Качеството на въздуха в затворени жилищни пространства в
огромна степен се отразява на комфорта, здравето и производителността на обитателите. Ключовите елементи за управлението на това качество са всички ОВК системи в дадено затворено помещение. В днешно време жилищните ОВК системи се
управляват главно от един термостат, който представлява т.
нар. система за управление на ОВК инсталации в единична зона.
Системите за управление на ОВК
инсталации в единична зона обаче
срещат значителни трудности в
изпълнението на различни изисквания
за ниво на комфорт и ниска енергийна консумация. Една цялостна система за безжично управление на ОВК
инсталации в множество зони обаче
би била изключително ефективна в
преодоляването на тези затруднения.

Системите за управление на
множество ОВК инсталации
могат да отговорят на редица изисквания за енергиен комфорт и пестене на енергия, но са по-сложни и скъпи
за въвеждане в експлоатация, тъй
като има повече сензори и кабели за
инсталация. Прокарването на кабели
в няколко отделни зони в нови къщи и
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още повече ретрофитът на стари
единични системи в такива, обслужващи няколко стаи, изисква много посериозна инвестиция. Според направени изчисления от 20 до 80% от
разходите по окабеляване могат да
се елиминират с употребата на безжични технологии. Ето защо безжичните технологии могат да бъдат
използвани за разработване на подостъпни системи за управление на
множество ОВК инсталации в жилищни сгради и следователно за подобряване на комфорта на обитателите
при по-ниски енергийни изисквания.
В момента най-актуалната стратегия за безжично управление на ОВК
системи се състои във вграждането
на сензори в безжични радиочестотни приемници и предаватели и интег-

рирането им в съществуващи системи за управление на ОВК инсталации
или системи за наблюдение. Често
използвани са температурни сензори,
сензори за влага, въглероден диоксид,
светлинни сензори, електромери и
видеокамери. Различните безжични
сензори са неизменна част от безжичната сензорна мрежа. Другите

ключови характеристики за една
сензорна мрежа
включват радиочестотната комуникация, надеждността й, скоростта на
предаване на данни, както и цената
на цялата инсталация. С разработката на достъпна от гледна точка на
цената безжична технология като
ZigBee се разраснаха и възможностите за мониторинг и управление на
средата в затворени пространства,
като в същото време се подобри и
надеждността на самата комуникация. Безжичният стандарт ZigBee се
характеризира с IEEE 802.15.4 съответствие и вече неведнъж се е доказал за подходящ при управлението на
безжични ОВК системи. С помощта на
ZigBee е създадена система, която
освен че отчита показателите на ОВК

компонентите, и представя информация за енергийната консумация в реално време. Тази конкретна система
обаче не е проектирана предвид топлинния комфорт на обитателите – такава е разработена на следващ етап.
Отново с помощта на ZigBee е проектирана и пусната на пазара система
за безжично управление на множество
ОВК инсталации, която обаче е насочена само към управлението на вентилационни отвори и е предназначена за
ретрофит в съществуващи жилищни
ОВК системи.
Употребата на

ZigBee за управление на ОВК
системи
е ограничена от сложността на хардуера и софтуера и проучванията на
тази тема в областта на жилищните инсталации са много малко. Като
цяло са разработени много малко
комерсиални продукти за безжично
управление на ОВК системи, които
имат лесни за употреба интегрирани функции, а нуждата от опростена, евтина система за управление в
жилищни сгради, работеща със
ZigBee, е още по-голяма.
Направени са няколко проучвания,
според които с употребата на безжични стратегии за управление на
ОВК системите в жилищни сгради е
възможно постигането на до 50% помалко енергопотребление на самите
системи.

Необходими компоненти
и подходящи методи за
експлоатация
Три компонента съставят безжичната сензорна мрежа за управление,
като техните характеристики зависят от общите функционални изисквания на приложението – безжични
сензори (wireless sensor units – WSU),
безжични регулатори на въздушния
поток (wireless damper controllers –
WDC), както и безжични контролери
на ОВК устройства (wireless HVAC
device controller – WHO).
Безжичните контролери на ОВК
устройства са тествани в търговски ОВК инсталации, където са използвани за включване и изключване на
релетата. Същевременно, безжичните сензори във всяка зона отчитат
температурата, относителната
влажност на въздуха и дали дадено

помещение се обитава. Измерените
стойности се сравняват със зададените желани такива и тази информация се изпраща към безжичния контролер и безжичния регулатор. Безжичните регулатори на въздушния поток
се монтират близо до самите решетки на вентилацията, което им позволява да ги включват или изключват
според температурните изисквания
на помещението.

Оценка на системите за
управление на ОВК инсталации
Ефективността на системата се
определя чрез анализ на точността на
сензорите, надеждността на безжичната връзка, ефективността на температурния контрол, както и въздействието на системата върху енергопотреблението на жилищната сграда.
Точност на сензорите – температурните и радиочестотните сензори се настройват с помощта на калибратор на температура и относителна влажност (RH). Тъй като средните температури в едно жилище
обикновено са между 10 °C и 30 °C, а
относителната влажност е между
20% и 60%, четирите точки за настройка според температурата са
10, 18, 25 и 30 °C, а четирите точки
за настройка според относителната
влажност са 20%, 35%, 45% и 60%.
Надеждност на безжичната връзка
– извършени са някои тестове, които да дадат представа за надеждността на комуникацията на системата с помощта на ZigBee mesh мрежа.
Един ZigBee модул се използва като
координатор на цялата мрежа, а
отделни второстепенни модули изпълняват ролята на рутери, които
помагат с разпращането на данни из
цялата мрежа. Главният ZigBee модул
отговаря за създаването на безжична мрежа и е вграден в безжичен
контролер на ОВК оборудване, който
обикновено се инсталира в мазето на
жилищни сгради до 2 етажа. Другите модули се разполагат на различни
места на първия и втория етаж на
къщата – по време на първоначалните тестове те са предавали данни
към координатора непрекъснато при
0,5 Hz в продължение на един час.
Размерът на пакета предавани данни е бил 22 байта според изискванията за измерване и управление, като
е съдържал информация за номера на

> ÎÂÊ îáîðóäâàíå

зоната, общия брой на всички зони,
зададените стойности на температура и относителна влажност, както и измерената температура, относителна влажност и информация за
заетостта на помещението. Общият размер на тези данни е по-малък
от капацитета за пренос на RF данни на ZigBee модула (или 72 байта).
Ефективност на температурното
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управление – както температурата,
така и относителната влажност
трябва да се управляват като терминалите за управление на безжичното ОВК оборудване се свържат към
нагревателите и овлажнителите или
изсушителите. Тъй като стратегиите за управление на температура и
RH са относително еднакви, при тестовете на безжично управление на

ОВК системи е симулирано само управление на температурата. Все пак
дори без да се регулира, влажността
се измерва от гледна точка информиране на потребителите. За да се
симулира температурното управление на различни зони в къщата, при
разработването на системата са
построени три изолирани камери от
шперплат с параметри 1,2 x 0,6 x 1,2
метра. В тях са разположени три духалки, които са използвани за симулиране на температурата при отопление на обитавани затворени помещения. Безжични регулатори на
въздушния поток са свързани към
бутоните за включване и изключване на духалките чрез релета. Желаната температура се въвежда чрез
клавиатура, инсталирана близо до или
вградена в сензорите. Самите сензори изпращат пакет данни, съдържащ
информация за номера на камерата,
зададената желана температура и
действителната температура на
затвореното помещение. Анализът
на измерените спрямо оптималните
стойности разкрива ефективността
на температурното управление.
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Подобряване качеството на
електроенергията
Проблемите с качеството на електроенергията се дължат на
най-разнообразни фактори. Повечето от тях са причинени от
природни явления като мълнии например. Други причини за смущения в качеството на електрическия ток са повредите на оборудването на електрозахранващите системи, които могат да
причинят понижаване на напрежението при крайния потребител.
Консуматори, чието оборудване е
с голяма мощност и е от критична
важност то да не спира да работи,
имат нужда от електрозахранване с
постоянно напрежение, със синусоидална вълнова форма при номинална
честота и сила на тока. Следователно, проблем с електрозахранването
възниква, когато има нарушение на
напрежението, честотата или силата на тока, което води до повреда на
оборудването на клиента.
Ниското качество на електрозахранването може да наруши производствения процес на клиента, а това, от
своя страна, води до загуба на приходи. В интерес на потребителя е времето на престой на производствения
процес заради проблеми с електрозахранването да бъде сведено до минимум. Обратно, дейността на клиента
също може да повлияе на качеството
на електроенергията и в интерес на
електроразпределителното дружество е този ефект да бъде ограничен.
Изводът е, че за подобряване качеството на електроенергията е необходимо да се установи партньорство
между клиента, електроразпределителното дружество и производителя
на технологичното оборудване.

Технологии за преодоляване на
проблемите с качеството
Съществуват два основни подхода за решаване на проблемите с качеството на електроенергията. Единият е стабилизиране на натоварването, състоящо се в подбор на тех-
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нологично оборудване, което е помалко чувствително към смущения в
електрозахранването и при възникване на такива ги понася без повреди.
Другият включва инсталиране на устройства за стабилизиране на електрозахранването, които потискат
прекъсванията.
Предлаганите в търговската мрежа стабилизатори в повечето случаи
предпазват от цяла група нарушения
в качеството на електроенергията.
Те са с различни размери и могат да
бъдат монтирани на линии с всички
нива на напрежение. Стабилизаторът
и мястото на свързването му се избират с оглед на икономическата
приложимост и необходимата надеждност. Често пъти се прилагат и
новаторски решения със силова електроника, предимно когато е важно
бързо да се потиснат смущенията,
тъй като конвенционалните устройства (напр. кондензатори за корекция
на фактора на мощността, cos ϕ) са
добре приспособени за стабилизиране на напрежението в определени
граници.
Изборът на подходящо устройство
за стабилизиране на електрозахранването при по-елементарни натоварвания не е сложен. Но при големи
системи с много видове натоварвания трябва внимателно да се проучат
всички аспекти на електрическата
мрежа. Освен това, трябва да се
познават различните критично важни места със специфични изисквания
към електрозахранването. Трябва да

се разгледа и потенциалното взаимодействие между устройствата за
стабилизиране на електрозахранването, натоварванията и електроразпределителната мрежа.

Динамични регулатори
Производствените предприятия в
областта на електрониката например имат чувствително оборудване,
което би могло да спре или най-малкото да заработи неправилно вследствие на моментни падове на напрежението на електрическия ток от
мрежата. За да е сигурно, че производственият процес няма да бъде
прекъсван по време на такива падове, може да бъде монтиран динамичен регулатор на напрежението
(ДРН).
За да може успешно да компенсира евентуален пад на напрежението,
ДРН трябва да има възможност за
бърза реакция, както и да е оборудван с енергиен източник и трансформатор за подаване на напрежение.
Основните компоненти на един ДРН
са разпределително устройство,
повишаващ трансформатор, филтър
за хармоници, IGCT тиристорно
стъпало, зарядно устройство с постоянен ток, защитна система и
енергиен източник, напр. система за
съхранение на енергия.
Докато състоянието на електрозахранването е нормално, ДРН работи в режим на престой, като преобразувателната страна на трансформатора остава свързана накъсо. Тъй
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като преобразувателят на напрежение не работи, ДРН генерира само
загуби от пренос на електрическия
ток. Използването на технологията
IGCT свежда до минимум тези загуби.
Когато има пад на напрежението,
ДРН реагира като подава три еднофазни напрежения с променлив ток
последователно в съчетание с входящото трифазно напрежение от мрежата. Така се компенсира разликата
между напрежението преди и след
пада. Всяка фаза на подаваните напрежения може да се управлява независимо от останалите (напр. нейната величина и ъгъл). Активната и
реактивната мощности, необходими
за създаване на тези напрежения, се
подават от два преобразувателя на
напрежение с широчинно-импулсна
модулация, захранвани с постоянен
ток.

Статични синхронни
компенсатори
Разпределителният статичен синхронен компенсатор (РССК) е паралелно свързано устройство, базирано на преобразуватели на изходно
напрежение с широчинно-импулсна
модулация. То може да замести конвенционалните елементи за управление на напрежението и реактивната
мощност. РССК подобрява напрежението в електрозахранванията, намалява загубите и дори има възможност
да компенсира евентуални колебания
на мощността при наличие на систе-

ма за съхранение на електроенергия,
свързана към източник на постоянен
ток.
При нормални характеристики на
захранващия електрически ток РССК
работи като реактивен източник на
електрозахранване или в режим на
престой с минимални загуби. Когато
се появят колебания на напрежението, РССК реагира като подава токове с подходящ фазов ъгъл и величина.
Нелинейното естество на натоварването от дъгови пещи например
оказва значително влияние върху качеството на електроенергията. В
такива случаи може да се приложи
решение с РССК, което може да отговори на изискванията за затихване на колебанията за време в пъти пократко, отколкото това на конвенционалните устройства. Нещо повече, РССК няма принос към резонансните взаимодействия в система за
захранване с променлив ток.
РССК, в съчетание прекъсвач и
система за съхранение на енергия
(напр. акумулаторен тип), също има
предимства. Ако един прекъсвач бъде
монтиран между входящото електрозахранване и шината с критично
натоварване, а в паралел работи
РССК с акумулаторна система за
съхранение на енергия, може да бъде
осигурена пълна поддръжка при временни прекъсвания на електрозахранването. Прекъсвачът моментално
изолира критичния товар от
прекъсването, след което РССК за-

почва да поддържа товара с енергия
от системата за съхранение. Тази
система носи общото название динамично непрекъсваемо токозахранващо устройство.

Превключватели
Системите с електронни полупроводникови превключватели на
електрозахранване (solid-state
transfer switch, SSTS) или интегрирани механични превключватели
(mechanical transfer switch, MTS) са
предназначени да заместят конвенционалното механично оборудване
за превключване от един източник
на захранване на друг, което се използва в големите промишлени и
търговски обекти. Този процес понастоящем отнема от половин до
няколко секунди. Тези решения могат да осигурят на компаниите икономически ефективна алтернатива
на UPS система.
При нормална работа превключвателят, свързан към основното електрозахранване, е изключен, а този на
втория източник е включен. При смущение на основното електрозахранване, като пад на напрежението, късо
съединение или пълно прекъсване,
натоварването се прехвърля на второто електрозахранване в рамките
на милисекунди.
За да може превключвателите да
работят ефективно, електроразпределителната система трябва да
отговаря на определени изисквания:
двойно електрозахранване от различ-
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Тенденции и перспективи

ни подстанции; допълнителен капацитет за разпределение в резервното
електрозахранване и при подстанцията; надеждно разпределение с добро качество на тока.
Ако времето на превключване от
едното захранване на другото не е от
толкова критична важност (напр.
около 25-30 ms), MTS е по-икономически ефективна алтернатива на SSTS.
Използването на интелигентен управляващ блок, модерни сензори, вакуумни прекъсвачи и бързи магнитни
изпълнителни устройства, интегрирани обикновено в две комутиращи устройства за средно напрежение, позволява пренос без загуби и при минимална експлоатационна поддръжка.

Интегрирани контролери
за фактора на мощността
Компенсирането на реактивната
мощност с цел корекция на фактора
на мощността в промишлените предприятия е необходимо условие за постигане на висока ефективност на
процеса и избягване на допълнителни такси заради лош cos ϕ. Конвенционалното оборудване, използвано понастоящем, се състои от шунтови
кондензатори, които се включват или
изключват в зависимост от изискванията за реактивна мощност. Това е
свързано с кратковременно преходно
състояние в електрозахранването,
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което може да предизвика прекъсване на процесите (загуба на данни) и
повреда на оборудването (напр. на
електронните платки). Следователно, конвенционалното оборудване за
корекция на cos ϕ предлага решение,
но същевременно представлява и източник на смущения на качеството
на електроенергията при консуматора.
Контролерът за фактора на мощността решава тези недостатъци
на конвенционалното оборудване и
предлага иновативно, интегрирано
решение. Системата обикновено се
състои от една или повече групи
кондензатори с прекъсвачи. Те се
управляват от интелигентно устройство, поместено в разпределителна уредба за средно напрежение.
Прекъсвачите, с помощта на магнитни изпълнителни механизми, могат да извършват контролирано и
синхронизирано превключване, което
намалява значително преходните
състояния. Нещо повече, използвайки измерен и целеви фактор на мощността, както и информация от кондензаторите, управляващото устройство определя дали една или повече групи от кондензатори трябва
да бъдат включени или изключени, за
да може същинският фактор на мощността де е колкото се може поблизо до целевия.

Предвид загрижеността относно
консумацията на изкопаеми горива и
парниковия ефект, причинен от нея,
към мрежата се включват все повече
устойчиви разпределени енергийни източници. Това се отразява на качеството на електрическия ток в електроразпределителната мрежа и поставя нови изисквания към регулиращото оборудване. Същевременно потенциалът на широколентовите полупроводници и разработката на преобразуватели с нови топологии създават
условия за развитие на усъвършенствани компенсатори на качеството
на електроенергията. Прекъсвачите,
SSTS и модулните преобразуватели на
много нива за постоянен ток с високо
напрежение (MMC-HVDC), които могат
съвместно да управляват активната
и реактивната мощност за постигане на активно управление на качеството на електроенергията, са обект на
широкомащабни проучвания.
Предвид факторите и технологиите за управление на качеството на
електроенергията има няколко направления, по които са необходими
бъдещи проучвания. Хармониците,
генерирани от преобразувателите
със силова електроника, се характеризират с високи честоти и широк честотен диапазон. Предстои да се проведат изследвания относно това как
да се откриват и потискат хармониците от висок порядък и междинните хармоници. Характеристиките за
качество на електроенергията, произвеждана от големите ветрогенераторни паркове и фотоволтаични
електроцентрали, тяхното взаимодействие и отражението им върху обществената електроразпределителна мрежа, както и подходящите методи за управление на качеството на
електроенергията, също заслужават
допълнителни, цялостни изследвания.
Трябва да бъдат разработени и нови
архитектури за компенсатори на качеството на електроенергията, базирани на широколентови полупроводници или на модулни технологии на
много нива. Функционалността и масовото приложение на SSTS, трансформаторите и MMC-HVDC, които
могат да се използват за управление
на качеството на активната електроенергия, също изискват задълбочено проучване.
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Оценка на LED осветлението
в търговски сгради
Винаги когато настъпят промени вследствие въвеждането на нови технологии, настъпва период на
объркване и противоречия до отшумяването на „старите методи“. Такъв е моментът и в осветителната индустрия по отношение на бързото развитие на LED осветлението, което превръща тази
технология в примамлива опция за цялостно осветление за търговски и промишлени нужди.
Предимствата на LED осветлението се крият в капацитета му за произвеждане на повече светлина за дадена единица ел. потребление, отколкото при всяка друга
налична към момента технология.

Значението на новите методи за тестване
Специалистите, занимаващи се със строителство на
търговски обекти, трябва да разберат, че сравняването на лумени (единица за сила на осветяване) вече не
е вариант. Необходимостта от провеждане на изпитвания на цялата осветеност излезе на преден план,
когато LED продуктите навлязоха широко на пазара.
Абсолютната фотометрия измества относителната
фотометрия, която се използва в традиционните технологии за изпитване и предоставяне на данни. Абсолютната фотометрия измерва точното количество светлина, произведена от тестваното LED осветление,
вземайки под внимание влиянието на топлинния поток
върху продукцията. И въпреки че всички източници на
светлина са различни по отношение на излъчваната
топлина (подаваната мощност и производствените
разлики обикновено не са представени в данните от
изпитванията), LED осветлението поставя важността
от управлението на топлината на ново ниво. Изходящите данни включват цялостния светлинен поток, интензитета на насочената светлина, цветността, цветната температура, индекс на цветопредаване, електричество, напрежение и мощност, след като осветителното тяло е стабилизирало излъчваната топлина.
Огромното разнообразие в LED цветовете, светлинния поток и напрежението в права посока може да доведе до създаването на подвеждаща информация, ако производителят реши да тества високопроизводителни
артикули, вместо типичните произведени артикули. С
оглед на тези характеристики и поради факта, че едно
осветително тяло може да включва много LED артикули, е много малко вероятно да има два LED артикула с
идентични работни показатели. Лумените спрямо целта на ползване и насочеността на светлината не са нови
концепции, но в момента са по-важни от всякога при изграждането на открити площадки, евакуационни марш-

рути, паркинги, осветление на вход и др. подобни приложения.
При сравняване на продукти е много важно да се знае
как трябва да е насочено осветлението поради следните важни причини: изглед на сградата (през деня и през
нощта), безопасност и качество.
В някои случаи, смяната на посоката на светлината
може да е от полза. Тъй като LED осветителите трябва да бъдат оценявани различно, привидно най-добрият
модел на осветление може да не доведе до най-удачна-
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ветителни системи. Използването
на дистанционно управление на осветлението на открити пространства ще се увеличи с оглед характеристиките на светодиодните осветителни системи при мигновено
включване и необходимостта от
пестене на енергия. Увеличеното
използване на дистанционно управление на осветителните системи за
открити пространства ще промени
цялостните разходи, ще изисква помалко поддръжка и ще консумира помалко енергия. Bi-level осветлението,
намалената консумация на енергия в
периоди на незаетост, подаването
на по-малко енергия на LED осветители в началните нива на експлоатация и постепенното увеличаване
на подаването при износване на осветителя – всички изброени решения
са начини за пестене на енергия.

Проектиране на осветителни
тела

та замяна. Осветителни тела със
сходно разпръскване на светлината
и сила на осветление трябва да
бъдат сравнявани по новите спецификации, за по-добър финансов анализ. Еднаквостта, цветната температура, цветопредаването и контраста са важни показатели за остротата на зрението, което е важно за всички обитатели на дадена
сграда. Еднаквостта при изпълнението е едно от преимуществата на
добре изпълнената светодиодна осветителна система. Използвайки
традиционни източници, проектантите и изпълнителите на осветителните системи често прекаляват
в опитите си да компенсират липсата на еднаквост с изобилие от осветеност. Подобрената еднаквост
се изразява в наличието на по-малко
неосветени площи, отколкото при
традиционното осветление, а оттам и подобрение в изгледа и аспектите по безопасност.
Недобре осветените места стават все по-тъмни, когато лумените
на осветителното тяло намаляват
с времето. LED лумените намаляват
по-бавно, отколкото това се случва
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при традиционното осветление,
състоящо се от кварцови, металхалидни или индукционни осветители. При осветителни технологии,
където лумените на осветителните
тела не намалят бързо, могат да се
предвидят по-малко лумени, което
спестява енергия и разходи. Някои
специалисти по осветителна техника нямат нищо против топлата
светлина на обикновените HPS натриеви лампи, но за места, където
се изисква по-бяла светлина или повисоко цветопредаване, LED осветителните тела са идеалното решение. По-студеното осветление и повисокото цветопредаване дават подобър контраст и подобряват видимостта. Мениджърите на търговски сгради, които отговарят за закупуването на осветителни тела,
имат възможност да избират измежду много варианти на цветова температура.
Производителите на осветителни тела скоро ще подобрят почти до
съвършенство начина на управление
на светодиодните осветителни системи, което ще доведе до сериозна конкуренция за традиционните ос-

LED източниците трябва да
бъдат групирани в осветително
тяло. Този процес неминуемо ще
доведе до постепенно намаляване на
експлоатационните характеристики на LED осветлението. Затова проектирането на самото осветително тяло е много важно за бъдещата
експлоатация.
За максимална експлоатация и
ефективност на осветителното
тяло, при проектирането трябва да
се вземат предвид редица фактори.
Те включват управлението на излъчваната топлина, изборът на оптични параметри и качеството на
привода. Всички тези фактори могат
да намалят количеството светлина
на LED осветителя, като неадекватното проектиране може да доведе до
сериозно намалена експлоатационна
годност на осветителното тяло.
Изборът на ел. привод е може би
най-лесен, тъй като производителите са добре запознати с техническия елемент на електронните устройства за управление, поради използването им във високочестотни устройства за управление на конвенционални осветителни системи. Необходими са различни техники на управление в зависимост от начина по
който LED устройството разпръсква осветлението. Лумените се
разпръскват с Ламбертова проекция,
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за разлика от конвенционалното 360градусово разпръскване на обикновените осветители. Най-ефективният
начин за увеличаване на експлоатационната ефективност е с подходящо управление на излъчваната топлина. При възможно най-ниски температури на LED източника, произвежданата светлина ще се увеличи.
В допълнение, при по-ниски температури експлоатационната годност на
LED осветителя ще се увеличи. При
специално проектираните осветителни системи с LED осветители
вече се постигат резултати от над
100 лумена на ват, с цветопредаване по-високо от 80 CRI (индекс на
цветопредаване). Те също така
имат по-висока експлоатационна
годност, каквато по-рано се постигаше само при лампи с висок интензитет, с много по-ниски индекси на
цветопредаване и по-кратък живот.

Експлоатационен живот на
LED осветителите
Произвежданата светлина е важен показател, но трябва да се вземе предвид и практическият живот

на LED осветителя. Като всички източници на светлина, LED осветителят постепенно губи мощност с
времето. Счита се, че осветителят
е негоден в момент, когато количеството светлина е паднало на 70%
от първоначалните стойности. Този
подход е подобен на този при конвенционалните осветители - краят на
експлоатационния период се обозначава от падане на светлинния поток
под 70% от оригиналните стойности. Така експлоатационният живот
е определен като периода от първоначалното активиране на осветителя и момента, в който произвежданата от него светлина пада на 70%
от началната му мощност. Това се
обозначава с буквата L, и в спецификациите изглежда по следния начин: „L70, 50 000 часа“ или „50 000 до
L70“.
При извършването на оценка на
LED осветление от ключово значение
са следните фактори:
n как резултатите от изпитването
на продукта се сравняват с атмосферните условия, при които се използва продукта;

n дали данните отразяват максимал-

ната или типичната мощност;
n дали цветовата температура и

n

n

n

n

n

n

индексът на цветопредаване са
подходящи за въпросното приложение;
дали захранването и температурният баланс на LED източниците
отговарят на спецификациите на
осветителя;
дали експлоатационният срок се
отнася за цялото осветително
тяло или само за намаляването на
лумените на LED източника;
доколко BUG класификацията е подходяща за нивата на лумените и
съответното приложение;
дали осветителното тяло се нуждае от контрол на фоновото осветление и как се отразява това
на количеството произвеждана
светлина;
има ли опции за управление, които
да са съвместими с даденото осветително тяло;
каква е IP класификацията на цялото външно осветление (не само
на оптичните, а и на електронните елементи).
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Свързани сензори за
енергийна ефективност
Безжичните сензорни мрежи (WSNs) и Internet of Things (IoT) са
сред водещите съвременни тенденции в областта на сградната
автоматизация, особено в приложения, свързани с оптимизиране на енергийната ефективност. WSN мрежите позволяват добавянето на смарт функционалност към съществуващата сградна инфраструктура, без да е необходимо допълнително окабеляване или монтаж на сензори на труднодостъпни места.
Благодарение на безжичните сензори потреблението на енергия на
ОВК системите, осветлението и другите големи консуматори в сградите може да бъде управлявано интелигентно с цел реализиране на значителни икономии.

BAS системи и енергийна
ефективност
Системите за сградна автоматизация (BAS) са мощен инструмент за
енергиен мениджмънт в жилищния,
комерсиален и индустриален сектор.
Те са подходящи за внедряване в нови
сгради или в такива без съществуваща инфраструктура за автоматизация, за ретрофит на остарели пневматични механизми, както и за подмяна на DDC (direct digital control) оборудване. Възможностите за постигане на икономии на енергия до голяма
степен зависят от това какъв потенциал за оптимизиране на енергийната ефективност е налице.
Системите за сграден мениджмънт управляват енергийните
консуматори в обекта с цел намаляване потреблението на енергия,
същевременно осигурявайки оптимален комфорт за ползвателите. Някои
от най-често срещаните стратегии
за редуциране на консумацията на
енергия, реализирани посредством
BAS системите, са: създаване на
графици за работа на захранваното
с електроенергия оборудване;
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„lockout“ програми за заключване,
които гарантират, че оборудването
няма да се включи, освен ако не е
необходимо. Сред прилаганите стратегии за оптимизиране на енергийната ефективност са и: автоматично
нулиране на работните параметри, за
да е сигурно, че оборудването работи с необходимата мощност, но не и
с по-голяма; диагностика – на база
данните от мониторинга на сградните инсталации, осъществяван посредством сензори и измервателни
устройства, BAS системите могат
да определят кога оборудването не
работи изправно или ефективно. С
внедряването на платформа за сградна автоматизация могат да бъдат
постигнати годишни икономии на
енергия до над 30%.

Енергийна ефективност по време
на жизнения цикъл на сградите
Оптимизирането на енергийната
ефективност е комплексно мероприятие, което включва целия жизнен
цикъл на сградата. Основните етапи са: дизайн – симулации за прогнозиране на енергийните характеристики; строеж – реално тестване на
индивидуалните подсистеми; експлоатация – мониторинг на консуматорите в реална среда; поддръжка –
разрешаване на инфраструктурните
проблеми, причинени от енергийно
неефективни инсталации; разрушаване – рециклиране на използваемите

материали и елементи. По време на
тези фази е важно регулярно да се
преразглеждат показателите, въз
основа на които се измерва енергийната ефективност, за да се адаптира системата за управление на енергията към моментните условия в
сградата. Данните за потреблението на енергия във фазата на експлоатация се събират посредством мониторинг чрез система от сензори.

Мониторинг на потреблението
в сгради с различна функция
По време на мониторинга на енергийната консумация в една сграда информация от разнородни източници
(сензори и измервателни уреди) се
събира и анализира с цел идентифициране на специфичен потенциал за
оптимизиране на енергийната ефективност и иницииране на мероприятия за постигането му. Сградите с
различни функции имат различни профили на потребление на енергия. Ето
защо е препоръчително, преди да се
инициира мониторинг, да са ясни основните консуматори за конкретната сграда, за да се позиционират там
сензорите за измерване на енергийната консумация. В жилищните сгради например най-голям дял от потреблението на енергия съставляват
сградните услуги, свързани с комфорта на обитателите (ОВК, осветление и др.), докато в промишлените
обекти най-голяма част от консумацията се дължи на работещото индустриално оборудване и инфраструктурата, свързана с производствените процеси.

Мониторинг на електроуреди,
които постоянно са свързани
с мрежата
Важно е да се определи минималното потребление на електроенергия
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на сградата, което се дължи на постоянно свързаните с мрежата електроуреди. За целта се извършва мониторинг на консумацията за даден
период от време, в който не работят
други товари освен постоянните
консуматори. На база данните от
измерванията може да се определи с
точност и минималното дневно потребление на сградата.

Мониторинг на електроуреди,
които само понякога са
свързвани с мрежата
В зависимост от предназначението на сградата, в нея се използват
различни електрически уреди с разнообразни приложения. При мониторинг
на енергийното потребление на обекта е необходимо да се идентифицират моделите на използване на
въпросните електроуреди. За да се
изчисли консумацията им на енергия,
от общата използвана енергия при
включени допълнителни уреди се изважда минималното потребление на
сградата, което се дължи на постоянно включените в мрежата товари.
На базата на събраните от сензорите данни (за температура, влажност, присъствие и т. н.) от зоните
на обекта системата за автоматизация управлява отделните интегрирани подсистеми (ОВК, осветление,
система за сигурност и т. н.).

Свързани сензори
Устройствата за мониторинг и
сензорите в системите за сграден
контрол, пожаробезопасност, осветителен контрол и други приложения
в сферата на сградната автоматизация и IoT стават все по-свързани и
„умни“. Съвременните интелигентни
сгради разчитат на безжична сензорна инфраструктура, която спомага за
преодоляване на традиционните проблеми с инсталацията, свързани с
окабеляване и трудно достъпни монтажни локации. Във все по-голям брой
приложения в сферата на сградната
автоматизация се залага на свързани устройства и технологии в контекста на концепцията за Internet of
Тhings. Основно предимство на
свързаните решения е възможността до тях да бъде осъществяван
отдалечен достъп от всяка точка
посредством интернет.
Интегрирането на различни типо-

ве свързани сензори (за температура, влажност, движение и т. н.) в
единна мрежа позволява комплексен
мониторинг на сградните системи,
който спомага и за значително оптимизиране на енергийното им потребление.
Свързаните сензори са IoT устройства (наричани още и Internet-ofEverything – IoE устройства), които
разчитат на наличните безжични
честотни ленти и миниатюрни антени, способни да изпращат и получават данни с висока скорост при ниски нива на сигнала. Два от най-разпространените съвременни комуникационни стандарта в сградния сектор
са ZigBee и 6LowPan, като и двата
отговарят на спецификациите на
IEEE 802.15.4 и са разработени за
безжични сензорни мрежи с ниска
мощност.

Сензори за енергийна
ефективност
Сред най-важните функции на
свързаните безжични сензори за
сградна автоматизация в съвременните интелигентни сгради е повишаването на енергийната ефективност
посредством детайлен енергиен мониторинг. За целта сензорите идентифицират енергийното потребление на специфичните сградни подсистеми и отделните консуматори, а
интелигентни електромери отчитат
цялостната консумация на ниво система.

За консуматорите, които не са
постоянно включени в електрическата мрежа (т.нар. plug loads), обикновено се прилагат два подхода за мониторинг на консумацията – директно
и индиректно сензорно отчитане. При
директното измерване (direct sensing)
свързан сензор за енергийна ефективност е директно закачен във веригата на товара, а при индиректното
(indirect sensing) се извършва изчисляване на база данните от електромерите без инсталиране на сензор за
всяко отделно устройство. За получаване на по-точна разбивка на потреблението по подсистеми и консуматори техниките за т. нар. неинтрузивен мониторинг на натоварването (Non-intrusive Load Monitoring) се
комбинират с комплексни алгоритми
и индиректни свързани сензори. Тези
сензори регистрират наличието на
вариации в магнитното поле около
товарите, които не са постоянно
свързани с мрежата. Предимствата
на индиректния мониторинг са
свързани с по-малкия брой сензори,
които е необходимо да се закупят,
инсталират и поддържат, но директните методи са много по-точни.
Производителите на IoT решения за
измерване на енергийната ефективност в интелигентни системи за
сградна автоматизация разработват
различни сензорни решения за отчитане на консумацията на свързаните
електроуреди, като тенденцията на
пазара е да се премине изцяло към

1*2017

ÑÒÐ. 27

> àâòîìàòèçàöèÿ

безжични системи. Паралелно с развитието на технологиите в областта, намаляват и цените на сензорите, което разширява сегмента и приложната област на свързаните сензорни решения. Достъпни са цялостни платформи със съответния софтуер за енергиен мениджмънт и мониторинг, като възможностите за
достъп включват PC-базирани локални клиенти и браузър-базирани клиенти за облачно съхранение, както и мобилни приложения за достъп до платформата през таблет или смартфон.

Изграждането на интелигентна
сградна инфраструктура
на базата на свързани сензорни възли,
освен мониторинг, позволява и автоматизирано управление на ел. консуматорите в сградната мрежа. В
съвременните домове до 30% от електроенергията се губи в неправилно
използване или ненужна работа с повисока мощност на уредите и системите, които са с голямо потребление.
Свързаните сензорни мрежи за енергийна ефективност спомагат за значително редуциране на тези загуби
чрез възможности за автоматично
изключване на товарите, когато не се
използват. На базата на сензори за
температура, присъствие, движение
и т. н. платформата за сградна автоматизация може да включва и изключва осветлението, ОВК оборудването,
системите за сигурност и другите
консуматори според моментните потребности. Свързаните сензори позволяват на потребителя да осъществява мониторинг и контрол на тези
процеси в реално време от всяка точка през мобилния си телефон.

Интелигентният мониторинг
и контрол на ОВК оборудването
Инсталирането на множество
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свързани сензори за температура и
влажност в отделните помещения на
едно жилище или една сграда, вместо използването на едно централизирано устройство за контрол на ОВК
системата, позволява много по-гъвкаво управление на оборудването и
подобрен комфорт, съобразени с използването на помещенията и моментните потребности на потребителите.
В големите публични и офис сгради много често се внедряват системи за контролирана от нуждите вентилация (DCV - Demand controlled
ventilation), оборудвани със специални
броячи. На базата на сензори те изчисляват нужното количество пресен
въздух, което трябва да се подаде към
дадено помещение, въз основа на броя
на хората, които са в него към момента. В сравнение с автоматичното управление на ОВК системите
съобразно предварително зададени
графици и стойности на температурата и влажността, този подход
позволява значителни икономии на
енергия от ненужна работа на оборудването.
Заедно с осветлението, ОВК системите са „виновни“ за до 60% от
енергията, консумирана в една сграда с публично или комерсиално предназначение. Този огромен дял от потреблението може да бъде значително редуциран с помощта на интелигентни решения за мониторинг
и контрол, базирани на свързани
сензори. Смарт сензорите за контрол на осветлението са главно детектори за присъствие с ниска консумация и т. нар. energy harvesting
датчици за дневна светлина с безбатерийно захранване. Те се грижат
за включване, изключване и димиране на осветлението в зависимост от
моментните потребности, а управлението в реално време през мобилно устройство осигурява необходимата гъвкавост на потребителите
не само в жилищни, но и в по-големи
комерсиални приложения като хотели, офис сгради и т. н.

Свързаните IoT
електронни устройства
и електроуреди
в съвременните интелигентни сгради осигуряват не само подобрен комфорт, но и възможности за по-гъвка-

во управление на енергията от всякога благодарение на смарт електромери и свързани сензори. Данните, събирани от тези устройства,
са с големи обеми и могат да бъдат
детайлно анализирани с цел прецизно идентифициране на наличния потенциал за икономии на енергия и оптимизиране на енергийната ефективност. Съхраняването им все почесто се случва в облачни сървъри,
което елиминира нуждата от поддръжка на физическа инфраструктура за съхранение. На базата на резултатите от енергийния мониторинг посредством смарт сензори
сметките за ток на дадена сграда
могат да бъдат намалени с над една
трета. Ето защо преходът към интелигентни системи за управление
на енергията в дома и офиса макар
и свързан с по-висока първоначална
инвестиция за закупуване и инсталиране, в дългосрочен план многократно се изплаща на потребителя.
Големите обеми данни, генерирани от измерванията на свързаните
сензори за енергийна ефективност,
позволяват прилагането на грануларен подход за постепенно идентифициране на неефективните системи и консуматори и повишаване на
енергийната ефективност с течение на времето. Като критичен компонент на IoT мрежите, свързаните
сензори автоматизират събирането на различни типове данни за
околната среда и ги изпращат към
отдалечени точки (извън обекта)
през интернет. Тези възможности
преодоляват пространствените
ограничения, свързани с обхвата на
конвенционалните безжични сензорни мрежи. Свързаните сензорни
платформи за енергийна ефективност осигуряват мащабируеми, софтуерно обвързани решения за намаляване на потреблението на електроенергия в един обект в дългосрочен план. В редица приложения те
се оказват много по-достъпен и
рентабилен вариант от прилагането на друг тип мерки за повишаването на енергийната ефективност
като преминаването към ВЕИ енергия например, защото не изискват
закупуването на скъпо едромащабно оборудване като соларни инсталации.
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Енергийна ефективност във
водоснабдяването
Осигуряването на надеждно водоснабдяване е процес, който изисква много енергия за водовземане, пренос, пречистване, разпределение и съхранение на питейната вода. Проучванията показват,
че около 80% от енергията във водния сектор се изразходва за
изпомпване, разпространение и пречистване на питейни и отпадъчни води. Обикновено водоразпределителните дружества са и найзначимите консуматори на енергия на територията на една община, отговаряйки за 30-40% от общото потребление.
Консумацията на енергия и разходите за нея се увеличават поради
различни причини. Сред тях е това, че
дружествата започват да прилагат
нови технологии, за да удовлетворят
строгите стандарти за питейната
вода, както и това, че поради суша
понякога се използва вода от източници с лошо качество, което увеличава енергийните нужди за пречистването й. Застаряващата инфраструктура също допринася за повишеното потребление на енергия чрез
загуби на вода и неефективни механични системи (помпи, двигатели и
др.). Други възможни причини за повишаване на енергийните разходи са
разрастването на системите, което
налага транспортиране на водата на
по-големи разстояния и височини, и
изискванията за високо качество на
доставяната енергия.
Това кара някои от водоснабдителните дружества да прилагат агресивни стратегии за управление на
енергията с цел подобряване на енергийната ефективност и редуциране
на консумацията. Съществуват значителни възможности и потенциал
за намаляване на разходите за енергия, като някои от тях могат да
бъдат реализирани лесно и с малки
инвестиции, например внедряването
на енергийно ефективни процеси и
технологии при реновиране и разши-

ряване на системата. Енергия може
да се спести чрез използване на нови
технологии, инсталиране на двигатели с премийна ефективност и честотни задвижвания, преоразмеряване на помпените системи, разработване на алтернативни методи за изпомпване, внедряване на системи за
управление и SCADA, оптимизация на
процесите, извършване на енергийни одити, управление на потреблението на база търсене с цел намаляване консумацията на енергия по
време на пиковите часове, ограничаване на течовете в системата и
използването на алтернативни източници на енергия.

Предизвикателства пред
енергийната ефективност
Въпреки че подобряването на
енергийната ефективност има своите ползи за дружествата, клиентите и околната среда, съществуват
и редица предизвикателства, които
трябва да бъдат преодолени от компаниите. Оперативните пречки
обикновено са в резултат на това,
че служителите нямат достатъчен
опит при прилагането на мерки за
енергийна ефективност. Институционалните пречки идват от трудностите, които служителите и ръководството изпитват при внедряването на нови политики и от факта,

че в рамките на различни ведомства
се прилага цялостен подход. Политическите бариери са свързани с неразбирането на техническите и икономическите аспекти на подобренията
и нежеланието да се инвестира в
проекти, които могат да доведат до
покачване на тарифите. Регулаторните пречки са резултат от това,
че управляващите не искат да рискуват обществената сигурност,
което се изразява в това, че оборудването обикновено е преоразмерено.
Финансовите предизвикателства
произтичат от невъзможността да
се получи финансиране, без да се
увеличат тарифите на услугите, от
опасението, че потенциалните спестявания ще доведат до по-малки
оперативни бюджети, и от зависимостта от относително ниските
цени за енергия. Също така, в много
случаи доставчиците на комунални
услуги не са наясно с финансовите
стимули и отстъпки, които биха
могли да ползват за внедряването на
мерки за повишаване на енергийната ефективност.
Важно е водоснабдителните дружества да предприемат цялостен
подход към управлението на енергия.
Освен подобряването на енергийната ефективност в процесите на
пречистване и разпределение на водата, операторите могат да използват и редица други инструменти и
техники за редуциране на потреблението. В много случаи предприетите
мерки за подобряване на водната
ефективност водят до спестяване и
на енергия, тъй като количествата
вода, които се доставят и изпомпват,
са по-малки. Така могат да бъдат
реализирани и финансови спестявания
от химикали и други консумативи, и
да бъде удължен животът на пречиствателните съоръжения.
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Инструменти за управление
Съществуват редица инструменти за управление и добри практики, с
които може да се постигне по-добро
разбиране на консумацията на енергия при водоснабдяването, да се определят областите, при които разходът на енергия е най-голям, целите и мерките за икономия на енергия,
и да се разработи план за действие
и мониторинг. Методите за подобряване на цялостната енергийна ефективност могат да включват енергийни одити, системи за управление на
енергията или системи за управление
качеството на енергията и водата.
Един от начините за водоснабдителните компании да оптимизират
разходите на енергия, без да засегнат системата, е чрез енергийни
одити. Целта на всеки енергиен одит
е да помогне на ръководството да
оцени използването на енергия и енергийните потоци при водните системи, да определи най-енергоемките
процеси в системата, да очертае
възможните действия за икономия на
енергия и да изготви план за изпълнение. Служителите могат да направят
одит само на основните, ключови
процеси или обстоен енергиен одит.
Първият тип се използва за идентифициране на главните проблемни
области и процеси, които изискват
най-голям разход на енергия. Това
помага на оператора да се ориенти-
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ра върху какво да съсредоточи подробния енергиен одит.
Системите за енергиен мениджмънт помагат на водоснабдителните компании да определят цели,
приоритети и специфични области за
подобрение. За успешното им внедряване трябва да бъдат преминати
някои операционни и институционални пречки, да бъдат заложени цели за
подобрение, да бъде сформиран екип,
който да следи изпълнението им
(включително осигуряване на нужните обучения) и резултатите да бъдат
оповестени и коментирани.
Системите за управление качеството на енергията и водата представляват набор от софтуерни програми и организационни практики,
които позволяват гъвкаво планиране
на дейностите за решаване на проблеми в тази област. Системните
организатори и оператори използват
информация от цялата система за
изготвянето на дневни работни планове и графици. Софтуерните програми включват техники за оптимизация
и симулация, които определят оптималния работен план, осигуряващ найниски експлоатационни разходи. Софтуерът има възможност да използва данни за енергийните разходи във
времето и да прогнозира потреблението на енергия и товаровите изисквания за управлението на процесите. Серията софтуерни програми се

интегрира лесно и извлича данни от
съществуващата в дружеството
система SCADA. Програмата за управление на качеството изпълнява
повече функции от традиционната
SCADA, която се фокусира върху отделни компоненти, за да контролира
цялата водоснабдителна мрежа. Някои от ползите от внедряването на
система за управление на качеството на енергията и водата са намаляване и избягване на някои разходи,
подобряване на качеството на водата и увеличаване на приходите.

Хидравлично моделиране
С усложняване на водоснабдителните системи определянето на найефективните начини за експлоатацията им и за управление на енергопотреблението става по-трудно. Хидравличните модели симулират поведението на водната мрежа и могат да се
използват за предсказване реакциите на системата при промени в условията. Те са инструмент, който се
използва за тестване на различни
стратегии за проектиране и експлоатация, за да се намери оптималната системна конфигурация.
Хидравлични модели обикновено се
използват за планиране и проектиране на нови системи и разширения на
съществуващи. Въпреки това, те
могат да бъдат приложени и за оценка на влиянието на различни промени
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в отделните компоненти върху цялата система (оборудване, тръби, резервоари, вентили). Моделирането на
различни сценарии предоставя на
дружествата различни алтернативи
за намаляване на енергийните разходи при проектиране или модернизация
на системата. Хидравличните модели изпълняват различна функция от
системите за управление на качеството, тъй като те не се използват за ежедневно планиране и оптимизация, а за да се изберат най-ефективните конфигурации на системата и оборудването. Разработването
и прилагането на хидравлични модели изисква финансови инвестиции и
време, а работата с тях налага необходимостта от добре обучен персонал.

Водопроводна система
Преодоляването на загубите от
напора и триенето в тръбите са
основната причина за високите разходи при изпомпване във водоснабдителните системи. Тези загуби са
функция от диаметъра на тръбата.
По-високата скорост на потока изисква повече енергия. Най-голямо влияние върху разхода на енергия оказват
тръбите от помпената станция до
резервоарите, тъй като помпите
трябва да преодолеят разликите в
напора между зоните с различно налягане. Като част от оптимизирането или оценката на системата, водоснабдителните компании трябва да
преразгледат основния план или анализа от хидравличните модели, използвани за изготвянето му, за да се
определи дали по дължина на тръбите има стеснени участъци, които са
причина за загуби на напор. Коригирането на размера на тръбите може
да доведе до спестявания до 20% от
общия разход на енергия.
При оптимизиране на системата
и операциите по изпомпване е важно
да се вземат предвид размерите на
тръбите. При използване на маломерни тръби може да се стигне до значителни загуби на налягане. Хидравличните модели могат да помогнат
при избора на оптимален размер на
тръбата за най-ниска консумация на
енергия при поддържане на минимални налягания в системата. За да се
намалят разходите за тръбопроводи,
водоснабдителните компании тряб-

ва да изберат тръби с възможно наймалък вътрешен диаметър, който
осигурява ниски скорости по време на
пиково потребление. При подбора на
конструкционен материал за тръбите е важно да се обмисли действителният вътрешен диаметър, тъй
като той може да е различен при
тръби с еднакъв външен диаметър.
Освен размерът на тръбите, и конфигурацията им може да доведе до
дисбаланс на налягането и да увеличи енергията, необходима за изпомпване на вода по тръбите.

Помпи
Големи количества енергия се използват от помпите при нагнетяване и разпределение на водата. Ефективността на помпите зависи от работните и системни изисквания за
размери, наличието на капацитет за
съхранение, конфигурацията на тръбопровода, напора, необходим да се
преодолеят зоните с различно налягане и др. Извършването на енергиен
одит или оценката на помпената система дават възможност да се определи дали помпите са правилно
оразмерени за конкретното приложение и дали са настроени оптимално
за възможно най-висока ефективност.
Съществуват различни признаци,
че отделна помпа или цялата помпена система не работи ефективно –
например увеличени разходи за енер-

гия, честа нужда от поддръжка и непланирани ремонти, прекомерни вибрации на помпата, повишено топлоотделяне от двигателя, силен шум в
тръбите и др. Помпите обаче са само
един от компонентите на системата, а правилната оптимизация изисква водоснабдителните дружества
да разглеждат помпената инсталация като цяло, включително тръби,
двигатели, вентили и т. н.
Има множество подходи за оптимизиране на помпените операции,
размери и ефективност. Не всички от
тях изискват големи капиталови инвестиции или подмяна на помпите.
Освен че води до оптимизиране на
помпеното оборудване и компоненти,
промяната на графика за изпомпване
ще окаже най-голямо въздействие
върху енергийната ефективност, ако
е съобразена с пиковите натоварвания. Оптимизация на помпата може
да се постигне чрез промяна в някои
от експлоатационните процеси –
например добавяне на няколко по-малки помпи, за да се отговори на променящата се интензивност на потока, преминаване от задвижвания с
постоянна към такива с променлива
скорост на помпените двигатели и
определяне на редовни цикли на поддръжка и оценка на ефективността,
особено когато са включени като
част от компютъризирана система
за управление на поддръжката.
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