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Венто-К предлага най-новата линия стенни климатици Mitsubishi Electric

Най-новата линия стенни климатици

Mitsubishi Electric е вече част от продуктова-

та листа на ВЕНТО-К ООД, съобщиха за сп. ТД

Инсталации от компанията. „Климатиците са

с вътрешни тела с изтънчен модерен дизайн

и широка гама от характеристики, които

правят този стилен, енергийно ефективен

климатик подходящ както за дома, така и за

малки търговски обекти. Освен с дизайн, но-

вият модел климатик се отличава и с прила-

гането на иновационния хладилен агент R32,

който е с по-нисък потенциал за глобално

затопляне.

Линията MSZ-LN предлага избор от чети-

ри размера – от 2,5 kW до 6,1 kW с четири от-

личителни цвята на вътрешното тяло: руби-

неночервен, черен оникс, перлено бял и есте-

ствено бял“, допълниха от Венто-К.

Новият продукт на Mitsubishi Electric раз-

полага и с вграден i-see Sensor, който авто-

матично улавя човешко присъствие в поме-

щението, местоположението на хората, а ин-

телигентната технология позволява локално

регулиране на въздуха и осигуряване на необ-

ходимите температури за персонализиран

комфорт.

Hoval представи ново поколение рекуператори HomeVent

От началото на април т. г. Hoval предлага ново поколение рекупе-

ратор HomeVent, който единствен до момента е с опцията следене

качеството на въздуха вътре в дома и отвън, съобщиха от компани-

ята.

„Наличието на тази функция означава, че се следи не само стойно-

стта на въглеродния двуокис CO2, но и на всички летливи вещества

и замърсители във въздуха. Това е благодарение на вградения VOC

сензор“, разказаха от Ховал. „Новите апарати са много по-ефективни,

много по-леки, много по-безшумни и много по-компактни и на много

достъпни цени. Те са изключително подходящи както за еднофамилни

къщи, така и за малки и големи апартаменти. Контролната система

е от ново поколение TopTronic E и позволява свързване с интернет и

обща контролна система при системно решение с котел, термопом-

па, солари и други съоръжения на Hoval, както и мобилно приложение

за достъп. Монтажът и пускът на системата също са усъвършен-

ствани и улеснени. Системата работи вече до -20 °С външна темпе-

ратура, без да има нужда от никакво допълнително подгряване на

въздуха,а разходът на ел. енергия е само 50 W, което ги прави и изклю-

чително икономични“, допълниха те.

Ковас обнови част от осветлението на Градския стадион в Русе
рамките на проекта бяха доставени 184 нови металхалогенни прожек-

тора С-Luce с изцяло електрическа система на Philips и металхалоген-

ни лампи с мощност 2000 W. Обновяването на осветлението на терена

на стадиона е във връзка с реализиране на проект на Министерство-

то на младежта и спорта за осигуряване на необходимата освете-

ност, покриваща изискванията за ниво „С“ на UEFA Stadium Lighting Guide

2016 за предварителни кръгове в Шампионска лига и Лига Европа.

Новата осветителна система на стадиона има 4 режима: офици-

ална среща с телевизионно заснемане; официална среща без телевизи-

онно заснемане; режим тренировка и режим поддръжка (почистване).

Постигната е средна осветеност на терена над 1700 lx, като са

изпълнени всички норми за равномерност, както и нормите за засле-

пяване. Поставените прожектори излъчват светлина с 5600 К цвет-

на температура.

През април т. г. Ковас реализира проект за обновление на освет-

лението на Градския стадион в Русе, съобщиха от компанията. В
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Ехнатон проведе два успешни семинара за продукти и технологии на WAGO
за автоматизация с марка WAGO. Темите на представянето включи-

ха Автоматизация от Серия 750 – общо представяне; Контролери за

екстремни условия: 750 XTR Контролери, PFC 200 XTR; Контролери от

ново поколение PFC100 и PFC200; Нови продукти за автоматизация от

WAGO; Софтуер за програмиране CODESYS 2.3 и e!COCKPIT; Преобра-

зуватели на сигнали Ethernet-Switches. Специален гост и лектор бе

регионалният директор във WAGO Kontakttechnik, Германия, г-н Vadim

Gillert. Месец по-късно Ехнатон отново събра клиенти и партньори на

представяне на WAGO, като този път основната тема беше прин-

терът на WAGO smart Printer и аксесоари.

На присъстващите гости беше направена презентация на принте-

ра и нови маркировки, демонстрирани бяха спецификите на работа със

софтуерите за маркиране smartSCRIPT и smartLABEL. Голяма част от

семинара обхвана специалната демонстрация за работа със

smartDesigner софтуера за 3D конфигуриране на електрически връзки и

автоматизация.

Събитието се проведе на 10 май в софийския хотел Парк хотел

Витоша, специален гост на семинара беше Matthies Holger, регионален

продуктов мениджър от WAGO Германия.

През април и май 2017 г. Ехнатон България проведе в София две

презентации на продукти на партньора си WAGO Kontakttechnik, които

бяха посрещнати с интерес от присъстващите специалисти. Първи-

ят от семинарите, който се проведе на 6 април в зала Кристал хол на

хотел Силвър в София, беше посветен на продуктите и технологиите

Стартира първи етап на проекта за подмяна на водопровод в Боровец

не на отпадни води в пречиствателна станция „Яйцето“. Символична-

та копка бе направена от кмета на община Самоков Владимир Георгиев

и ръководителя на строителните дейности по проекта. Община Само-

ков е бенефициент по проекта, който е на стойност 2 793 755 лв.

Финансирането се осигурява от Предприятието за управление на дей-

ностите по опазване на околната среда (ПУДООС). От община Самоков

съобщават, че се предвижда и изграждането на дублиращ колектор до

ПСОВ „Яйцето“, тъй като разрешителното на „Песъко“ е изтекло.

С реализацията на инвестицията ще се позволи пълното оползот-

воряване на капацитета на пречиствателната станция. Самата ре-

конструкция на 3176 м водопровод ще обхване най-големите хотели

в курорта – „Рила“ и „Самоков“, и района на „Златния триъгълник“. Пред-

видената за подмяна канализационна мрежа е около 2 км, като в този

етап на проекта ще бъдат изградени 9 колектора.

На 2 май т.г. бе направена първа копка по проект за подмяна на

водопровод в курорт Боровец и довършване на канализация за отвежда-

Повече от 11 000 души посетиха Техномебел и Светът на Мебелите

и в посещаемостта, като Техномебел отчете силно международно

присъствие. Участие взеха редица компании от Германия, Гърция, Ита-

лия, Македония, Полша, Румъния и Турция. В същото време, над 90% от

изложителите на Светът на мебелите бяха български фирми произво-

дители. По време на изложения продуктите си показаха общо над 180

фирми, а броят на представените компании беше повече от 350. „От

година на година нивото на изложенията Техномебел и Светът на ме-

белите се вдига все повече, а качеството на продуктите става все по-

добро“, коментира управителят на Интер Експо Център Ивайло Иванов.

Част от акцентите на Техномебел бяха машините за дървообработ-

ване и мебелно производство. Изложителите предложиха решения за

рязане, фрезоване, рендосване, кантиране, пробиване, завинтване, об-

работка на повърхности и др. Светът на мебелите пък предложи сто-

тици красиви и функционални продукти. Посетителите можеха да се

насладят на класически мебели, дърворезби ръчна изработка, съчетана

с най-модерни технологии, разнообразни корпусни и тапицирани мебели,

елегантни спални и редица други интериорни решения. Традиционно за

7-и път бяха раздадени и наградите за Българска мебел на годината.

Изложенията Техномебел и Светът на мебелите, които се проведо-

ха от 24 до 28 април т.г. в Интер Експо Център, бяха посетени от над

11 000 души, съобщиха организаторите от ИЕЦ и Браншовата камара

на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП). Специ-

ализираните изложения отбелязаха ръст както в заетите площи, така
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КлиВенТо поднови ексклузивното си
представителство на италиански

производители

Договорите, оторизиращи КлиВенТо като официален търговски

представител на италианския производител MBZ IRRADIA, бяха

продължени и през настоящата 2017 г., съобщиха от компанията.

Новата компания MBZ IRRADIA е създадена след придобиването през

2016 г. на MBZ Italfuoco от Gruppo ARSOM Италия.

"ARSOM се занимава с металообработка и произвежда чрез робо-

тизирани лазерни технологии малки и големи серии на уникални детайли

с различни размери. Продуктите намират пазар в Европа и особено в

Германия. Дългогодишният производствен опит на ARSOM е гаранция

за качеството на предлаганите пелетни камини и котли с марка MBZ

IRRADIA", поясниха от КлиВенТо.

Изложение за ОВК сектора HVAC 2017
в Бирмингам

Водещото изложение за ОВК сектора във Великобритания HVAC ще

се състои от 10 до 12 октомври т. г. в Бирмингам. Събитието е

традиционно място за среща между инсталатори, инженери, контрак-

тори, архитекти и експерти. То се провежда като част от Британ-

ската строителна седмица (UKCW) в Националния изложбен център

на града. Специализираната седмица включва общо девет подизложе-

ния - за гражданско строителство, енергийни източници, сградна

автоматизация и др. В рамките на HVAC 2017 ще се проведат редица

семинари и ще бъдат представени технологични иновации от водещи

производители. Посетителите могат да участват в дискусии, прак-

тически обучения и двустранни бизнес срещи.

Продуктите на Загорка получиха пет награди за качество

категория бяха наградени и продуктите на

Загорка по време на официална церемония на 29

и 30 май т.г. в Ла Валета, Малта.

„Много сме щастливи от получените отли-

чия и се радваме, че и на най-престижно междуна-

родно ниво се оценяват високите качества на

предлаганите от нас продукти. Това е още едно

признание към нашите пивовари, които влагат

много усилия да интегрират иновации в нашите

продукти, за да можем да отговорим на високи-

те изисквания на нашите потребители“ сподели

Никос Зоис, изпълнителен директор на Загорка.

Продуктите на Загорка бяха отличени с пет

награди от световната класация за качество

World Quality Selections 2017 на института

Monde Selection. Компанията получи 4 златни и

1 сребърен медал. Monde Selection е междунаро-

ден институт по качество, който всяка годи-

на оценява качеството на продукти от цял

свят и награждава най-добрите. Процесът на

оценяване продължава няколко месеца и се из-

вършва от панел от 70 независими и между-

народно признати експерти, включително бел-

гийски бирени експерти, професионални дегус-

татори и химически инженери. Продуктите се

разглеждат и от 8-членно жури, което излъчва

най-добрите в седем различни категории, една

от които е „Бири, води и безалкохолни“. В тази

Откриха новия учебен център за енергийна ефективност

7 европейски страни (България, Германия,

Ирландия, Румъния, Турция, Украйна и Чехия)

под общата координация на Центъра за енер-

гийна ефективност ЕнЕфект и с активното

участие на Камарата на строителите в

България. На церемонията по откриването

присъстваха домакините от УАСГ и инициа-

торите от ЕнЕфект и КСБ, както и редица

представители на АУЕР, КИИП и БАИС.

Присъстваха и много строителни фирми,

доставчици на материали и компоненти и

центрове за професионално обучение, които

изявиха желание за сътрудничество и съвме-

стна организация на обучения.

На 16 май т.г. официално отвори врати

новият учебен център за енергийна ефектив-

ност и ВЕИ в сградите в Университета по

архитектура, строителство и геодезия

(УАСГ). Той е част от мрежа от пет подобни

лаборатории в България, Румъния, Турция,

Украйна и Чехия. Учебните програми, по кои-

то ще се водят обученията, обхващат меж-

дународните сертификационни схеми на Ин-

ститут Пасивна къща – Германия и инициа-

тивата BUILD UP Skills, включително и програ-

ми за придобиване на квалификация по част от

професия и кратки демонстрационни курсове.

Основаването и оборудването на центъ-

ра е изпълнение на проекта Train-to-NZEB за

обучение по почти нулевоенергийни сгради,

финансиран по програма „Хоризонт 2020“.

Проектът се изпълнява от международен

консорциум с участието на 12 организации от
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ЕВН изгражда нов разпределителен топлопровод в Пловдив
ЕВН Топлофикация започна работата по проект за изграждане на

600 метра нов разпределителен топлопровод в град Пловдив на 25 април

т. г. Проектът за новата топлофикационна мрежа ще бъде осъществен

по ул. Любен Каравелов в участъка от бул. Васил Априлов до Факул-

тет по дентална медицина на бул. Христо Ботев 2. Строително-ре-

монтните дейности ще бъдат осъществени на етапи и се предвижда

да продължат до края на юли т.г., съобщават от ЕВН. По време на из-

пълнението им ще бъде въведена временна организация на движението

в посочения участък на ул. Любен Каравелов. „ЕВН Топлофикация уверя-

ва, че дружеството ще предприеме необходимите мерки за по-бързо-

то приключване на проекта. При възникване на промени в графика поради

непредвидени обстоятелства, дружеството ще предостави своев-

ременно информация“, допълниха от дружеството.

София спечели награди за най-добър град за бизнес и дигитален град
ната, а 57% от територията на общината

е покрита с безплатен интернет достъп с

много висока скорост, което прави София

лидер за стартъп компании.

„Важна цел в работата ни е и използване

на дигиталните технологии за подобряване на

живота на хората и развитието на града. На-

пример в сферата на транспорта строител-

ството на третия лъч на метрото и влако-

вете имат сериозни иновативни решения“,

допълни кметът на София.

София бе отличена с две награди от годиш-

ното проучване на Дарик радио – за най-добър

град за бизнес и най-добър дигитален град. За-

местник-министърът на транспорта, инфор-

мационните технологии и съобщенията Ди-

митър Геновски връчи приза на кмета на София

Йорданка Фандъкова. „Визията ни за развитие на

София е като зелен и иновативен град. Това е

целта ни и полагаме специални усилия в подкре-

па на този сектор и затова постигаме успехи“,

каза г-жа Фандъкова.

По време на церемонията тя изтъкна, че

София печели 54% от инвестициите в стра-

Синхрон-С изгради система за противопожарна защита в ББР

ектиране, доставка и монтаж на оборудване,

пускане в експлоатация и техническа поддръжка

на система за противопожарна защита в но-

вото сървърно помещение на банката. Изгра-

дени са инсталации за автоматично пожаро-

гасене с агент инертни газове, локална систе-

ма за пожароизвестяване и сигнализация и ас-

пирационна система за въздушни проби за ран-

на детекция на дим. „Комбинираното взаимо-

действие на трите типа инсталации осигуря-

ва най-добрата стратегия за защита от по-

жар на сървърни помещения. Локализирането на

пожара става на много ранен етап, така че на

практика не съществува опасност от възпла-

меняване или разрастване. Евентуален пожар

може да бъде предотвратен в рамките на се-

кунди, като през това време оборудването не

спира да работи. Това осигурява непрекъсна-

тост на работния процес, максимална надеж-

дност и ефективност на противопожарната

защита, което е от първостепенно значение

не само за настоящия проект, но е и основен

принцип в работата на Синхрон-С“, коменти-

рат от компанията.

Синхрон-С завърши проект за пожарна бе-

зопасност в новата административна сграда

на Българска банка за развитие в София, съоб-

щиха от компанията. Проектът обхваща про-

За изграждането на предприятието, което се

очаква да заработи през 2018 г. и да открие 200

работни места, са инвестирани 100 млн. евро.

На официалната церемония присъстваха

министърът на икономиката Емил Каранико-

лов, заместник-министърът на икономиката

Лъчезар Борисов, кметът на Божурище Геор-

ги Димов и изпълнителният директор на „На-

ционална компания индустриални зони“ (НКИЗ)

Антоанета Барес. „Новият дистрибуционен

център на JYSK е най-голямата инвестиция в

Икономическа зона София – Божурище до мо-

мента и това ще затвърди нейните позиции

Датската верига за мебели и обзавеждане

JYSK направи първа копка на новия си високо-

технологичен дистрибуционен център в Ико-

номическа зона София – Божурище на 30 май т.г.

като една от най-атрактивните локации в

страната както за чуждестранни, така и за

местни инвеститори“, заяви министър Кара-

николов. Той добави, че инвестицията на ком-

панията е огромно признание за България като

предпочитана инвестиционна дестинация.

Самата цел на проекта е изграждане и функ-

циониране на логистична база от сгради и

съоръжения, обезпечени с необходимата тех-

ническа инфраструктура за автоматизирано

складиране, сортиране и спедиция на продук-

ти на компанията.

JYSK изгражда нов дистрибуционен център в Икономическа зона София -
Божурище
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От 25 до 27 май т. г. в Созопол при

засилен интерес се проведоха XVI

конференция по осветление с между-

народно участие BulLight 2017 и вто-

рата младежка балканска конференция

BalkanLightJunior 2017. Организатор на

двата форума е Българският национа-

лен комитет по осветление (БНКО).

Конференцията беше открита с

приветствие и встъпителен доклад

от доц. д-р инж. Красимир Велинов,

председател на БНКО. Пред събрали-

те се специалисти той отбеляза

традиционното провеждане на съби-

тието като много успешна практи-

ка и подчерта амбициите на органи-

заторите то да продължи от следва-

щата година като балканска конфе-

ренция. Петя Чапевова, зам. кмет на

града, също поздрави присъстващи-

те и изрази радост, че подобни съби-

тия се случват именно в Созопол.

„Моментът съвпада и с мащабен

Състоя се XVI конференция BulLight
2017 в Созопол

проект за подмяна на уличното освет-

ление в града, който сме предприели

не само с цел комфорт и пестене на

средства, а и с отговорност към

бъдещето, защото, както всички

знаем, ресурсите на планетата не са

неизчерпаеми“, подчерта тя.

Програмата включваше разнооб-

разни пленарни сесии и научни докла-

ди на различни теми, сред които:

„Сините светодиоди: в края на полу-

проводниковата революция“, „Ролята

на оптиката в развитието на човеш-

кото познание“, „Ергономия на свет-

лината“, „Особености при проекти-

рането на системи за театрално и

студийно осветление“, „Изследване

светлоразпределението на освети-

телни уредби на железопътни гари“

и т. н. Интерес предизвикаха и пре-

зентациите на фирмите LEDiL, Philips,

А3, Улично осветление и BSM.

В рамките на събитието се про-

веде и национална кръгла маса на

тема „Актуални проблеми на тунел-

ното осветление“. Паралелно с лек-

ционната част се състоя и изложе-

ние, на което свои продукти предста-

виха компаниите Luxiona, Solar LED

Power, LEDiL, ЛидерЛайт, АДД Бълга-

рия, Сънбрайт системс България и TD

Elektronics.

Традиционно, конференцията беше

съпътствана от атрактивна развле-

кателна програма, в която дейно уча-

стие взеха всички присъстващи.

Състоя се XVI конференция BulLight
2017 в Созопол

На специално събитие, провело се

на 3 май т. г. в конферентния център

на oфис сграда Капитал Форт в Со-

фия, Bosch представи интелигентни

и интегрирани решения за всяко едно

ниво от нуждите за сигурност и бе-

зопасност. По време на първата част

на семинара бяха разгледани специ-

фичните подходи в сферата на Интер-

нет на нещата от Bosch за различни

области на приложение. Събитието

продължи с демонстрации на живо на

решения за интелигентен видео ана-

лиз и видео-базирана пожарозащита.

„Интегрираният видео анализ по-

зволява на системата за видеонаблю-

дение да използва метаданни, което

означава, че към видео данните в

момента на регистрирането им се

добавя структура, предоставяща

възможност всяка камера да работи

независимо от другите. Така камери-

те могат да интерпретират видео

Bosch проведе семинар за иновативни
решения за сигурност и безопасност

данните в реално време и да уведо-

мят потребителя при потенциални

заплахи за сигурността на база на

предварително зададени тригери. Ос-

вен това, камерите са с по-голям

обхват, не се влияят от околната

среда и включват допълнителни фун-

кции и филтри. Всички алгоритми за

видео анализ са разработени от Bosch

съвместно с автомобилната диви-

зия“, обясниха от компанията.

Друг акцент на събитието бе

базираното на видео анализ решение

за пожарозащита AVIOTEC, което

може да регистрира дима или пламъ-

ка веднага щом те навлязат в обсе-

га на камерата, вместо да е необхо-

димо да се изчака достигането им до

разположени на тавана детектори.

Чрез локализирането на пожара при

източника му времето за подаване на

алармен сигнал се скъсява значител-

но – до 20 секунди, благодарение на

което щетите могат да бъдат све-

дени до минимум, поясниха от Bosch.

Освен това, интегрираният в каме-

рата видео анализ елиминира нужда-

та от допълнителни сървъри и сис-

теми за съхранение на данните.

По време на семинара бяха пред-

ставени още ефективно решение за

разпознаване на лица, както и съвме-

стните проекти на Bosch с Intelligent

Security Systems (ISS) в областта на

безопасността на данните и кибер-

сигурността.

Bosch проведе семинар за иновативни
решения за сигурност и безопасност



ÑÒÐ. 10 3*2017

> èíòåðâþ

Dahua Technology обяви откриването на
офис в България, който ще отговаря за
бизнеса в целия регион. Какви са моти-
вите Ви да спрете избора си именно на
нашата страна?

Избрахме България поради две причи-

ни. Първо, анализът ни показа много

неразгърнати възможности на мест-

ния пазар. Видяхме растяща нужда от

подкрепа по отношение на продажби-

те, маркетинга и технологиите за

развитието на бизнеса ни тук.

Тук сме, за да помогнем на нашите

клиенти да правят по-успешен бизнес

и да предоставят на повече хора на-

шите иновативни технологии. Наша-

та мисия е „Safer Society, Smarter

Living“ („По-безопасно общество, по-

умен начин на живот“).

Второ, вярваме, че България е добро

място за създаване на център за

управление на нашите дейности в

региона поради опитните професио-

налисти в страната, финансовия

стимул от правителството и ниски-

те данъци. И не на последно място,

разбира се, е географското положе-

ние на България в центъра на Балка-

ните.

Компанията познава пазара у нас от
партньорството си с РАК и АНДИ. Как-
ви са впечатленията Ви от нагласите
на българския пазар и неговите предпо-
читания?

Видяхме, че местният пазар е консер-

вативен и че новите технологии се

внедряват по-късно, отколкото в

страни с по-развита икономика. В

същото време настоящите заплахи

от нарастваща престъпност, краж-

би и терористични атаки принужда-

ват много компании да потърсят по-

напреднали решения за сигурност,

каквито Dahua предлага. В момента

работим върху много различни проек-

ти, свързани със сигурността, кон-

трола на достъпа, управлението на

Ще помогнем на българските
клиенти да развиват бизнеса
си по-безопасно и успешно

Тодор Гургуров, мениджър Бизнес развитие в
Dahua Technology България, пред сп. ТД Инсталации

тивност. Нуждата от осигуряване на

безопасност и сигурност на обикно-

вения човек и обществената инфра-

структура превръща правителстве-

ния сектор в основен потребител на

CCTV и системи за видеонаблюдение.

Наред с това търговските учрежде-

ния и домакинствата внедряват все

повече такива системи заради нарас-

налите заплахи от кражби, криминал-

ни прояви и тероризъм. Внедряване-

то на системи за сигурност в логи-

стиката и управлението на трафика

допринасят значително за растежа

на пазара. Други важни фактори, ко-

ито биха могли да създадат пазарни

перспективи за развитие в близко

бъдеще, включват интегриране на

новите иновационни технологии и

разширените области на приложение,

както и миграция на доставчиците

от аналогови системи за сигурност

към IP базирани видеокамери и систе-

ми за наблюдение. Dahua Technology

е една от компаниите, които са на-

сочени към разработване на продук-

ти на няколко нива, за да задоволят

нуждите на потребителите. Ние

правим една от най-големите инвес-

тиции в изследвания и развитие на

нови технологии за сигурност и на-

блюдение и ще бъдем водеща фигура

на този пазар през следващите някол-

ко години.

трафика и много други. Радваме се,

че тук има голям интерес към наши-

те нови иновативни продуктови ли-

нии като решения за smart homes и

професионални дронове, което е добър

показател за развитието на местния

пазар през следващите няколко годи-

ни.

Партньорите ни АНДИ и РАК са наяс-

но със стратегията ни за развитие

и смятаме, че успяват успешно да я

адаптират към местния пазар.

Планирате ли да съсредоточите усили-
ята си върху налагането на конкретни
решения? Кои са те?

Имаме множество продуктови линии,

които ще са част от фокуса ни за

бизнес развитие през тази година.

Разбира се, предлагаме и някои пер-

сонализирани за пазара решения,

като например интеграционния про-

ект на страната за POS решения,

което е отличен начин за намалява-

не на кражбите в магазините. За

този проект сключихме стратеги-

чески партньорства и сътрудниче-

ство с най-големите доставчици на

решения като Микроинвест, ЕлТрейд

и Мистрал.

Освен това водим сериозни прегово-

ри с телеком операторите и големи-

те системни интегратори в Бълга-

рия за разработването на решения за

smart home, което е и следващият

етап на високотехнологична интег-

рация за домашни потребители.

Dahua Technology има своето
присъствие в над 180 страни. Какви са
водещите технологични и пазарни тен-
денции в областта?

Очакваме световният пазар за видео-

наблюдение да направи огромен скок

поради нарастващото търсене от

правителствата по света и развити-

ето на технологиите, насочени към

подобрение на функционалните

възможности и оперативната ефек-

Ще помогнем на българските
клиенти да развиват бизнеса
си по-безопасно и успешно
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В същото време концепцията за пасивни сгради в

голяма степен включва в определението си и цялостна-

та енергийна ефективност сградата. Пасивните къщи

съчетават традиционните слънчеви възобновяеми енер-

гийни източници с много добре херметически затворена

и изолирана обвивка, така че в резултат цялостното

енергопотребление и въглероден отпечатък са много

ниски. В Западна Европа необходимото отопление на една

пасивна къща е едва 15 кВч/м2/година, в сравнение с 250

кВч/м2/година за едно обикновено средностатистическо

жилище.

Според Института за пасивни къщи (Passivhaus Institut)

в Германия една пасивна къща представлява „сграда, в

която може да се поддържа комфортен вътрешен климат

без активни отоплителни и охладителни системи“. Ти-

пичната пасивна къща е добре изолирана и херметично

затворена сграда, проектирана и изградена следвайки

строги стандарти. Основното отопление се подсигуря-

ва от пасивни слънчеви и други вътрешни отоплители, в

съчетание с вентилатор с рекуперация за постоянно и

балансирано подаване на чист въздух.

Отправната точка при проектиране на пасивни сгра-

ди е средата и елементите на средата, в която тя ще

бъде построена – вид земя, количество слънчева свет-

лина, вятър, количество дъжд, растителност и др. Взи-

майки тези фактори предвид, се подбира подходящ

интериор на сградата, така че да се постигне макси-

мална икономия на енергия и качество на вътрешната

среда. Освен това, използваните технологии трябва

да подсигуряват и:

Отлична изолация: стандартите за изолация, които

проектантите на пасивни сгради трябва следват, са

много строги – целта е топлинните загуби да са мини-

мални.

Херметична конструкция: за да се допълни ефектив-

ността на изолационната ефективност, а не да се нама-

ли, е необходима херметична конструкция, която ограни-

чава топлинните загуби при наличието на директен възду-

шен поток отвън навътре и обратно.

Вентилация с рекуперация: когато сградата е възду-

хонепроницаема, отварянето на прозорци за проветря-

ване не е препоръчително, тъй като има голям потен-

циал за топлинни загуби. Вместо това, свежият въздух

се осигурява от вентилационни системи с рекуперация,

които пренасят топлинната енергия от изпускания

въздух към входящия свеж въздух, така че температу-

рата на втория да стане близка до тази на въздуха в

помещенията. Съществува и друг вариант – входящият

въздух да се прекарва през въздуховоди, разположени под

земята. Постоянната температура на земята, която че-

сто е по-топла през зимата и по-хладна през лятото,

помага предварително да се загрее или охлади въздуха,

който преминава от там. Този процес е по-познат като

ОВК инсталации в пасивни
сгради
По-добрата информираност относно енергийната ефективност и изменението на климата стана

причина за редица нови посоки на развитие на строителния сектор – например с концепции като

пасивни къщи, нисковъглеродни сгради и дори сгради с нулеви емисии. Всички нисковъглеродни

сгради, било то къщи, офис сгради или заводи, постигат общата си цел като прилагат всякакви

екологични технологии и стратегии. Поради това и всяка една сграда може да стане нисковъ-

глеродна или с нулеви емисии, стига в нея да са инсталирани възобновяеми енергийни източ-

ници, или просто да използва външни такива, например ВЕЦ, вятърни паркове и др.

ОВК инсталации в пасивни
сгради



подпочвен топлообмен. След проти-

чането му въздухът преминава през

вече описания процес на рекуперация.

Необходими фактори за
изграждане
Пасивните сгради и технологиите,

използвани в тях, работят най-ефек-

тивно в умерени климатични условия

като Европа и Северна Америка.

Въпреки че концепцията за пасивна

къща вече се е разпространила и в

други климатични пояси, ефективна-

та работа на херметичната конст-

рукция и изолацията все още е често

обсъждана тема, особено при по-

топли климатични условия. Следните

изисквания са част от установени-

те норми на приложение в умерени

климатични пояси, където и първона-

чално са разработени технологиите

за проектиране на пасивни сгради.

Основни принципи при
проектиране
Добра ориентация: пасивната

къща трябва да е разположена под-

ходящо спрямо земната форма, пъте-

ката на слънчевата светлина и пре-

обладаващата посока на вятъра.

Собствена сянка: елементите на

сградата, които са изложени на ди-

ректна гореща слънчева светлина

през следобедите, трябва да бъдат

засенчени от други части на сграда-

та например балкони, саксии, навеси

на покрива или други слънцезащитни

инсталации.

Компактна форма: компактната

форма е необходима, за да се намали

общата площ на сградата и по този

начин да се ограничат загубите на

топлина.

Пространствена организация:

по-малко обитаемите стаи, като

складове или бани, трябва да са раз-

положени в западната част на сгра-

дата, за да изпълняват ролята на

изолация или буферна зона; по-често

обитаемите помещения пък се разпо-

лагат с южно изложение за директен

достъп до слънчева светлина.

Изисквания за постигане на
ключовите стандарти за пасивна
сграда
Изолация: В допълнение към оси-

гуряването на достатъчна изолация

на стените трябва да се обърне вни-

мание и на предотвратяването на

топлинните мостове в слабите точ-

ки на сградата. Инсталирането на

тройни стъклопакети, внимателното

запълване на фуги между под и сте-

на, стена и прозорци, стена и таван,

както и по покривната конструкция,

са едни от основните ефективни

методи за предотвратяване.

Въздухонепропусклива конструк-

ция: вратите и прозорците, които

могат да се отварят, трябва да се

затварят херметически.  Незапечата-

ните фуги трябва да пропускат

въздух в количество по-малко от 0,6

пъти обема на жилището на час.

Контрол на качеството на

въздуха: въздухонепропускливата

конструкция прави нуждата от ви-

соко качество на въздуха в помеще-

нията доста по-сериозна. Затова е

необходимо да се предприемат мер-

ки за контрол на качеството на

въздуха още през етапите на проек-

тиране и строителство. Тези мерки

включват специален подбор на стро-

ителни материали и лепила,

несъдържащи летливи органични съе-

динения, и извършване на цялостно

проветряване на новопостроените

сгради, при което те са напълно

отворени и въздухът циркулира сво-

бодно за продължителен период от

време преди обитаването им.

Вентилационни системи: пасив-

ните къщи използват топлообменни-

ци въздух-въздух с рекуперация на от-

работения въздух, за да постигнат

препоръчителната 80% ефектив-

ност. Важен фактор при проектира-

нето на вентилационни системи е и

въздуховодите за топъл въздух да са

инсталирани в топлоизолацията, а

въздуховодите за студен въздух да са

навън. В по-топлите климатични рай-

они обаче се препоръчва обратното.

За да се улесни постигането на

изброените досега стриктни стан-

дарти, са проведени множество на-

учноизследователски проекти на

тема пасивни къщи, които в крайна

сметка водят до разработването на

софтуера, наречен Пакет за планира-

не на пасивни къщи – ПППК (Passive

House Planning Package – PPHP). ПППК

представлява програма за енергийно

моделиране, която предвижда енер-

гийното потребление на базата на

фактори като метеорологичните ус-

ловия на обекта, изложението на

сградата, вида на конструкцията, из-
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ползваните материали, дизайна и раз-

положението на прозорците, както и

използваните в сградата вентилаци-

онни системи, уреди, осветление и

всякакво електрическо оборудване.

Този софтуер постоянно се модифи-

цира и обновява, тъй като и концеп-

цията за пасивни сгради се разраства

до различни части на света и клима-

тични пояси.

Употреба на мултифункционални
ОВК системи
Като проектират сгради, които са

затворени херметически и с плътна

изолация, дизайнерите на пасивни

къщи се стремят да облекчат ото-

плителния товар до минимум. В Евро-

па например една от основните цели

при проектиране е отоплителният

товар да е толкова нисък, че отопле-

нието на помещенията да се осигу-

рява само чрез повишаване на тем-

пературата на вентилационния

въздух.

В един дом с площ 148,6 кв. м и 0,3

въздухообмена на час, вентилацион-

ният поток е едва 1,81 кубични мет-

ра на минута. Проектантите се

стремят да поддържат температу-

рата на вентилационния въздух под 50

°C, но в същото време през стандар-

тните въздуховоди е доста трудно да

се пренесе много топлина при толко-

ва малък въздушен поток. Затова и е

такова предизвикателство да се

изолира цялата сграда, така че ото-

плението да се подсигурява изцяло от

вентилационната система.

В Централна Европа, където тем-

пературите през зимата са сравни-

телно меки, е по-възможно този

стандарт да се осъществи. В пове-

чето случаи тези къщи са оборудва-

ни с т. нар. „магическа кутия“ –

псевдоним за комбинирана ОВК сис-

тема, включваща вентилатор с ре-

куперация и термопомпа от въздушен

източник. Обикновено изпарителна-

та серпентина на термопомпата е

разположена в изходния въздуховод,

където може да извлича топлина от

отработения въздух преди той да

напусне сградата. Много, при все че

не всички от тези системи, разпо-

лагат и с резервоар за гореща вода.

Уредите използват термопомпата с

въздушен източник за загряване на

битовата вода, като в повечето

случаи имат и резервно захранване.

Някои производители пък проекти-

рат комбинираните ОВК системи с

термопомпи с източник земя, вмес-

то с въздушен източник.

Предимства и недостатъци на
мултифункционалните ОВК
системи
Взимайки предвид относително

високата цена на тези системи,

много потребители биха се зачудили

дали изобщо си заслужава да се купу-

ват. Но аргументите в полза на мул-

тифункционалните системи са някол-

ко. Като за начало, най-добрият на-

чин за улавяне на топлината от от-

работения въздух във вентилацията

е изпарителната серпентина на тер-

мопомпата с въздушен източник да се

разположи в непосредствена близост

до изходния поток отработен въздух.

И не само, за да се постигне макси-

мална ефективност на ОВК оборуд-

ването във всяка сграда, се препоръ-

чва всички отделни елементи на ОВК

системата да са комбинирани в един

уред. Друг важен аргумент важи за

ОВК инсталациите в производство-

то – с инсталирането на комбинира-

на система в дадено предприятие се

осигуряват по-малко възможности за

грешки при настройка и въвеждане в

експлоатация, които биха били налич-

ни при инсталацията на много отдел-

ни решения.

От друга страна, мултифункцио-

налните системи имат и своите



ÑÒÐ. 153*2017

> ÎÂÊ îáîðóäâàíå

недостатъци. Те включват например

факта, че всички компоненти са

събрани в един и същи уред, което

повишава шанса при проблем с един

от компонентите да спре работата

на цялото устройство. Ремонтите

при такива случаи биха били значи-

телно по-скъпи. Някои потребители

пък изтъкват като основен недо-

статък цената на комбинираните

системи и факта, че понякога е по-

икономично закупуването на три

отделни решения – вентилация с ре-

куперация, бойлер и мини сплит тер-

мопомпа. Освен това, за вентилация

са необходими малки въздушни пото-

ци, а за осигуряването на отопление

и охлаждане на помещения – големи

въздушни потоци, което прави комби-

нирането на двете функции нелогич-

но. В опита си да решат този проблем

ОВК проектантите могат да създа-

дат предпоставка за прекомерна вен-

тилация.

Степен на приложимост на
 технологиите
Различните региони, в които се

проектират пасивни къщи, се разли-

чават според климатичните условия,

наличността на строителни мате-

риали и стандартните практики. Ек-

стремни температурни разлики,

влага и различни възможности за гео-

термална енергия са налични дори в

умерените климати. Специалистите

препоръчват да се изготвят цялос-

тни проучвания за приложимостта

на отделните ОВК технологии, чес-

то използвани в пасивните къщи,

както и проучване на подходящите

стандарти и практики. Резултати-

те могат да се използват за създа-

ване на насоки за проектиране.

ОВК технологиите за пасивни

къщи трябва да се прилагат от ви-

сококвалифицирани техници, които да

гарантират точни конструктивни

детайли като херметичност, никак-

ви топлинни мостове и т. н. Затова

ключово изискване за строителство-

то на пасивни къщи е допълнителни-

ят капацитет и специализираното

обучение на местни кадри.

В допълнение, много развиващи се

страни нямат производствен капа-

цитет за местно производство на

различните компоненти и материа-

ли, използвани в пасивните къщи – на-

пример изолация, тройни стъклопа-

кети и т. н. Вносът на тези компо-

ненти и материали е твърде скъп и

допринася за по-висок цялостен

въглероден отпечатък на пасивната

сграда още преди нейното изгражда-

не. Поради това за строителство-

то на пасивни сгради следва да се

създадат капацитет и конкретни ин-

ституционални структури, които да

насърчават подобряването на мес-

тното производство в това отно-

шение.
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Течовете на вода от климатика могат да създадат

значителни проблеми в краткосрочен период. Те могат

да причинят незабелязана повреда на стените на поме-

щението в резултат на насищането им с вода. Това може

да стане причина за поява на мухъл, който впоследствие

може да се разпространи по цялата сграда. Предотвра-

тяването на течове от климатик е много по-лесно в

сравнение с ремонта и почистването, които впослед-

ствие може да се наложи да извършат обитателите.

Съществуват няколко начина за поддръжка на климатик,

така че неговата кондензна система да работи безпроб-

лемно.

Редовно почистване на тръбата за кондензата
Общото правило е дренажната тръба на климатика да

се почиства поне веднъж на 3 до 6 месеца, в зависимост

от това колко е прашна атмосферата в региона. Неви-

наги е нужна помощ на професионалист, за да се почисти

дренажната (кондензната) тръба. Достатъчно e да се

знае коя е тя и да са налични необходимите инструмен-

ти. С помощта на памучен парцал и найлонов конец може

да се почисти тръбата отвътре, за да се изкара от нея

насъбралата се мръсотия. Парцалът трябва да е достатъ-

чно малък, за да може да премине през тръбата, без да

заседне в нея. Парцалът се издърпва с привързания към

него конец, за да може той да излезе от тръбата от

другата й страна.

Периодична проверка
Филтърът на климатика трябва да се сменя веднъж

на всеки 30 дни. Когато е предвидено време за смяна на

филтъра, е добре да се отделят и няколко минути за

визуален оглед на тръбата за кондензна вода за проверка

за насъбрана в нея влага или друго наличие на повреди.

При наличието на влага може да възникнат проблеми с

потока на конденза или с наклона на тръбата.

Проверка на наклона на дренажната (кондензната)
тръба
Най-често срещаната причина за утечки на вода от

климатици е когато дренажната тръба не е възможно най-

права и не е с подходящ наклон. В идеалния случай нивото

на дренажната тръба трябва да се понижава с 1 санти-

метър на всеки метър хоризонтално разстояние.

Оттичане на водния поток
Тръбата за кондензата има отвор, който е свързан с

отводнителен канал. Изходът на тази тръба трябва да

е отворен и водата да се оттича както трябва. Важно

е да се вземе предвид, че при нарастване на влажността

на въздуха, дебитът на кондензата се увеличава.

Поддръжка на дренажната
система на климатици
Поддръжка на дренажната
система на климатици
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Тераком създаде система за кон-

трол на достъпа до мобилни съоръ-

жения - ACMO, съобщиха за сп. ТД Ин-

сталации от фирмата. „Непрекъс-

натото развитие на технологиите

направи възможно прилагането на

контрол при ползването на различни

машини като разумен разход за опаз-

ване на технологичния парк.

Едно от първите си приложения

тази технология намери във вътреш-

нозаводския транспорт. Интензифи-

цирането на промишленото произ-

водство изисква множество служи-

тели в различни периоди от време да

използват едни и същи мотокари, по-

вдигачи, елеватори, които е много

вероятно да са под условията на

лизинг или гаранционна поддръжка.

Дългият ни опит в областта на

системите за контрол на достъп ни

доведе и до още една потребност на

промишленото производство - конт-

ролиране на достъпа до скъпи маши-

ни, работни места и съоръжения, за

които не е без значение кой ги пол-

зва, за какъв период от време и кога“,

Тераком създаде система за
контрол на достъпа до
мобилни обекти

разказаха от Тераком.

Автопаркът се оборудва с контро-

лери за всяко контролирано съоръже-

ние,  което позволява използването им

само от притежатели на идентифи-

кационни карти, подобни на съвремен-

ните банкови разплащателни карти.

Контролерите събират информация

за времето на ползване и номерата

на идентификаторите. Допълнител-

но, от инерционни сензори се събира

информация за понесените от маши-

ната удари - сила и от каква посока

- за анализ в случай на повреда.

Всички параметри и номера на

карти за достъп се съхраняват в

компютър-сървър, който по техноло-

гията WiFi осъществява безжична

връзка с контролираните машини.

Сървърът съхранява всички необ-

ходими данни за контролираните

машини: кой ги е използвал, кога, кол-

ко моточаса е работила машината,

имало ли е инцидент и др. Подобни

контролери могат да се поставят и

на други контролирани зони - пример-

но стругове, фрези. Всички промени

в правата за достъп се правят през

интернет, възможно е контролира-

нето на машини на други територии.

Не е необходима постоянна връзка,

тъй като всички събития в

продължение на месеци се съхраня-

ват в контролерите и при осъще-

ствяване на връзка, се предават към

сървъра.

От компанията уточняват, че си-

стемата може да се прилага и за кон-

трол на достъпа до помещения, като

не изисква прокарването на кабели

между отделните контролери, което

значително улеснява монтажа.

Тераком създаде система за
контрол на достъпа до
мобилни обекти
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Едни от най-големите предизвика-

телства в този сегмент са нагласа-

та на някои потребители да залагат

на конвенционални системи за конт-

рол на достъпа и необходимостта от

по-сериозна инвестиция за внедрява-

не на интелигентните технологии от

ново поколение. С развитието на тех-

нологиите в това направление обаче

тези пречки постепенно отпадат.

За да разширят функционалността

и приложенията на продуктите си,

много производители на сградни си-

стеми за сигурност навлизат в тех-

нологични сфери извън основния си

бизнес, възприемат отворени комуни-

кационни стандарти и стават част

от мащабни консорциуми за разра-

ботка на иновации в областта. Всич-

ки тези тенденции дават своя при-

нос за облика на пазара на системи

за контрол на достъпа през 2017 г. и

се очаква да се задълбочат в бъдеще,

утвърждавайки интелигентните си-

стеми за сигурност като стандарт

в съвременната сградна автомати-

зация.

Интелигентни сгради и
интелигентни системи за
сигурност
Услугите и системите в съвремен-

ните сгради, включително ОВК ин-

сталациите, контролерите за освет-

ление, камерите за видеонаблюдение,

пожароизвестителните инсталации

и т. н., стават все по-интегрирани и

взаимно свързани и генерират все по-

големи обеми данни. С навлизането на

информационните технологии и

Новости при системите за
контрол на достъпа

Internet of Things в сградната автома-

тизация, системите за контрол на

достъпа стават все по-интелигент-

ни и рентабилни. Преминавайки отвъд

измеренията на физическата сигур-

ност, съвременните решения в обла-

стта осигуряват бърза възвръщае-

мост на инвестицията и добавят

значителна, измерима стойност към

бизнес приложенията. Това се пости-

га или чрез редуциране на оператив-

ните разходи (например посредством

комбинирането на функциите на ня-

колко устройства в едно мултифун-

кционално решение) или чрез подобря-

ване на оперативната ефективност

на системата.

От гледна точка на сигурността,

съвременните системи за контрол на

достъпа и интегрираните в тях под-

системи (за видеонаблюдение, пожа-

роизвестяване, аларми за влизане с

взлом и т. н.) стават все по-умни и

все по-прецизно обработват и споде-

лят с останалите сградни системи

съответната информация и данни,

като така оптимизират цялостната

ефективност на сградите и се пре-

връщат в предпочитан от потреби-

телите избор пред конвенционални-

те механични решения.

С прехода към превантивни (вме-

сто реактивни) мерки за сигурност,

ролята на системната интеграция и

унифицираното събиране, обработка

и анализ на данни от сградните сис-

теми стават все по-важни. В осно-

вата на интелигентната сигурност

е именно предотвратяването на не-

желани събития чрез утилизирането

на колаборативни данни и аналитич-

ни инструменти за откриване на

слабите места в системите за кон-

трол на достъпа, които биха могли да

се превърнат в предпоставка за до-

пускане на пробиви в сигурността.

Мултифункционални устройства
и смарт приложения
Все по-масово на пазара на систе-

ми за контрол на достъпа се налагат

решения с подобрена разходна ефек-

тивност, които осигуряват добаве-

на стойност и по-бърза възвращае-

мост на инвестицията. Сред тях са

мултифункционалните терминали,

които обединяват функциите на ня-

колко различни устройства – напри-

мер четец на карти със сензорен ек-

ран и контролер за врати в едно,

който включва и вътрешна база дан-

ни, клавиатура, интегриран Voice-

over-IP интерком и smart-card техно-

логия. Тези интелигентни термина-

ли предлагат повече от стандартни-

те функции за контрол на достъпа

посредством различни смарт прило-

жения. Такива могат да са например

Сред водещите технологични тенденции при сградните систе-

ми за сигурност през настоящата година са интелигентните си-

стеми за контрол на достъпа, приложенията за мобилни смарт

устройства, мобилните идентификатори, безжичните и онлайн/

офлайн системи за заключване, както и мултимодалните биомет-

рични технологии.

Новости при системите за
контрол на достъпа
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приложения за локален достъп и про-

мяна на привилегиите на притежате-

лите на карти за достъп, приложения

за проследяване часа на влизане и

излизане от сградата и продължител-

ността на престоя на притежателя

на идентификатора, специализирани

за приложения в сферата на управле-

нието на персонала и т. н.

Смарт карти и идентификатори
Преходът от конвенционални към

интелигентни системи за контрол на

достъпа е в ход в глобален мащаб.

Повечето големи потребители (офис

сгради и публични учреждения, компа-

нии с многоброен персонал и т. н.) се

стремят към плавно преминаване от

традиционните решения в областта

на безконтактните карти за достъп

към по-сигурните смарт карти с крип-

тирани алгоритми. В зависимост от

потребностите, компаниите могат

да избират или предварително пер-

сонализирани смарт карти, или та-

кива, които подлежат на персонали-

зиране на място при терминала за

разчитане.

Пред масовото им налагане сред

потребителските групи с ограничен

бюджет обаче все още съществуват

пречки, свързани с по-високата цена

на смарт картите, както и с липса-

та на информираност за ползите от

по-съвременната технология. Сред

предизвикателствата при осъще-

ствяването на прехода между конвен-

ционални безконтактни и смарт кар-

ти за достъп са мащабите на физи-

ческата подмяна на идентификато-

рите (колко бързо и организирано ще

се случи), особено при големи компа-

нии с много служители и клонове в

различни точки на света. Основен

фактор, който е препоръчително да

се вземе предвид преди иницииране на

подмяна на решението за контрол на

достъпа, е съвместимостта на но-

вите технологии с инсталираните

системи в експлоатация и необходи-

мите разходи за интеграция.

Мобилни идентификатори
Сред актуалните и все по-мащаб-

ни технологични тенденции в сфера-

та на интелигентните системи за

контрол на достъпа през последните

няколко години и особено през 2017 г.

са мобилните идентификатори, чии-

то „физически носители“ са смарт-

фоните. Използването на мобилни

телефони като персонални средства

за удостоверяване на идентичност

все по-често се налага в практика-

та. От алтернативно и допълващо

физическите карти решение, този

подход се превръща в основна техно-

логия за контрол на достъпа.

Сред доводите в полза на мобил-

ните идентификатори пред традици-
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онните карти при избора на техно-

логия е фактът, че много хора забра-

вят картите си за достъп, но почти

никой не забравя мобилния си теле-

фон. Значително предимство на мо-

билните ключове за достъп, които на

практика представляват мобилни

приложения, е, че спестяват сред-

ства за закупуването на физически

носители (пластики) на идентифика-

торите. Те могат да бъдат изтегле-

ни от виртуалния магазин за мобил-

ни приложения на съответната опе-

рационна система, като най-често се

активират посредством смс или

имейл. Това улеснява както „раздава-

нето“ им на служителите, така и

подмяната с по-нова версия и персо-

нализирането им (промяна на приви-

легиите и данните за притежателя).

Безконтактни системи за
контрол на достъпа
Сред водещите тенденции, които

най-вероятно до голяма степен ще

определят посоката на бъдещо раз-

витие на системите за контрол на

достъпа, са преходът към безконтак-

тни технологии и усъвършенстване-

то на съществуващите решения за

безконтактна идентификация и удо-

стоверяване. Идеалната цел на раз-

работчиците е т. нар. frictionless

access control. Тази технология се

развива отвъд традиционните без-

контактни карти, които трябва да

бъдат извадени и доближени до чете-

ца, към системи за разпознаване на

лицата по различни външни признаци,

които не изискват показване на иден-

тификатор.

Все по-масовото използване на

носима електроника за различни при-

ложения, както потребителски, така

и комерсиални, е сериозна стъпка в

посока изместването на традицион-

ните картови системи за контрол на

достъпа с интелигентни решения и

алтернативни средства за иденти-

фикация. Основна пречка пред масо-

вата конвергенция на носимата елек-

троника и системите за сигурност

обаче е, че NFC технологията (Near

Field Communication) за комуникация на

близки разстояния, достъпна в почти

всеки смартфон, все още не се интег-

рира в по-масовите модели смарт

гривни, часовници и очила.

Мултимодална биометрика
Все по-многобройните внедрявания

на биометрични системи за контрол

на достъпа в глобален мащаб са

отражение на стремежа към пости-

гане на оптимално ниво на сигурност

в контекста на множеството изма-

ми, свързани с клонирането на карти

за достъп и други подобни злоупот-

реби с физически носители на персо-

нални ключове за идентификация.

Биометричните решения на пазара

стават все по-надеждни и достъпни

във финансов и технически аспект.

Сред най-популярните продукти са

системите с технология за разпозна-

ване на говор и глас, както и на ли-

цеви характеристики.

В дадени приложения съществуват

някои ограничения пред внедряването

на биометрични системи. На летища-

та например осветяването е нерав-

номерно, което до голяма степен зат-

руднява прецизното лицево разпозна-

ване. За да се вземе решение дали

инсталирането на биометрична сис-

тема в даден обект е рентабилно, е

добре да се прецени дали необходима-

та инвестиция и точността при иден-

тификация и удостоверяване на тех-

нологията отговарят на необходимо-

то ниво на сигурност и надеждност

за съответното приложение.

Т. нар. мултимодални (или дуални)

биометрични системи са съвремен-

но решение за повишаване на сигур-

ността и прецизността при контро-

ла на достъп, комбиниращо техноло-

гии за разпознаване на два (или пове-

че) признака, например на ирис и ли-

цеви характеристики (Iris & Face) или

на пръстов отпечатък и кръвоносни

съдове (Fingerprint & Vein). Този тип
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системи свеждат до минимум риска

от неправилно разпознаване и въпре-

ки доста по-високата си засега цена

осигуряват надеждно и рентабилно

решение.

Безжични и офлайн заключващи
системи
Онлайн заключващите системи за

врати са мрежово свързани с оста-

налите елементи на платформите за

сигурност в интелигентните сгради,

а командите за отключването и зак-

лючването им обикновено се издават

от централен контролер – хъб за

сградна автоматизация. Тези систе-

ми се отличават с множество пре-

димства в сравнение с конвенционал-

ните ключалки, включително възмож-

ности за отдалечен контрол, авто-

матично известяване и различни по-

требителски нива на достъп. Онлайн

ключалките могат да са жично или

безжично свързани със сградната

мрежа за сигурност, в зависимост от

потребностите на приложението.

Безжичните заключващи системи

използват безжични протоколи за

комуникация с централния хъб на

платформата за сградна автомати-

зация. Те гъвкаво и лесно могат да

бъдат добавяни към съществуваща

система, без разходите и усилията,

свързани с окабеляването на жични

смарт ключалки.

Офлайн системите за смарт зак-

лючване обикновено са самостоятел-

ни устройства с батерийно захран-

ване, които не изискват кабелна

връзка с процесора на платформата.

Тъй като те не разполагат с мрежо-

ва свързаност, цената им е значител-

но по-ниска от онлайн заключващите

системи, което ги превръща в по-

предпочитано от потребителите

решение за някои по-големи обекти с

множество врати.

Един от най-разпространените

варианти във все повече комерсиал-

ни и бизнес приложения е комбинаци-

ята между онлайн и офлайн смарт

ключалки с цел изграждане на персо-

нализирано решение съобразно по-

требностите и необходимите нива на

сигурност в различните зони на обек-

та. В резултат е налице бюджетно

решение с висока разходна ефектив-

ност, надеждност и функционалност

и възможности за гъвкаво и лесно

разширяване на системата. Сред все

по-популярните приложения на този

хибриден подход са центровете за

данни и офис сградите, както и по-

големите жилищни кооперации,

търговски, публични и индустриални

обекти.

Безжични системи за контрол на
достъпа
Безжичните технологии за контрол

на достъпа, с множеството си предим-

ства пред жичните решения и меха-

ничните системи, са сред водещите

тенденции в сегмента през последно-

то десетилетие и запазват лидерс-

ките си позиции сред технологиите в

областта и през настоящата година.

Плавният, но сигурен преход на паза-

ра към безжични платформи е опосред-

стван от високата им функционал-

ност и ефективност, присъща на жич-

ните решения, съчетана с по-бързата,

лесна и икономична инсталация. В

допълнение към по-ниските разходи за

внедряване, безжичните технологии за

контрол на достъпа осигуряват още

удобство и естетика. Те са подходя-

щи не само за нови и модерни интели-

гентни сгради, но и за ретрофит на

съществуващи системи в стари обек-

ти с множество особености, услож-

няващи окабеляването. В допълнение,

безжичните четци не са ограничени

само за интегриране във врати, а

могат да бъдат вграждани и в други

сградни елементи и компоненти от си-

стемите за контрол на достъпа: асан-

сьори, ескалатори, портали и др. По-

вечето безжични продукти на пазара

са съвместими с разпространените

типове идентификатори и физически-

те им носители (карти, чипове и т.

н.). Предаването на данни в безжични-

те системи обикновено е кодирано,

което позволява използването на AES

(Advanced Encryption Standard) ключо-

ве за по-високо ниво на сигурност.

Прогнози за развитие на пазара
С еволюцията на физическите и

информационни заплахи за сигурнос-

тта на обектите, динамично техно-

логично развитие търпят и електрон-

ните системи за контрол на достъ-

па. Сред водещите решения през на-

стоящата година, които се очаква да

диктуват тенденциите на пазара и

в бъдеще, са логическите системи за

контрол на достъпа, мобилните иден-

тификатори, модалната биометрика

и облачно базираните услуги. Все

повече потребители се доверяват на

интелигентните системи за сигур-

ност, включително на IP-базираните

решения с функции за отдалечен, уеб-

опосредстван достъп, мониторинг и

контрол. Съвременните безжични

електронни технологии се отличават

с почти неограничена мащабируе-

мост и са подходящи както за малки

жилищни обекти, така и за мащабни

комерсиални приложения.

Системите за контрол на достъ-

па в интелигентните сгради генери-

рат големи масиви данни, които мо-

гат да бъдат използвани като инфор-

мационна база за различни анализи и

мероприятия, свързани с подобрява-

не условията на живот и труд. Таки-

ва са идентифицирането на аномалии

в дневния режим, навиците и графи-

ка на обитатели и служители в раз-

лични сгради и корпорации, регистри-

ране на потенциално злонамерено

поведение от тяхна страна, което

може да доведе до рискове за сигур-

ността на IT системите, безопасно-

стта на материалните активи и

общественото здраве и др. Това е и

една от водещите посоки, в които

предстои пазарът да се развива в

бъдеще, убедени са маркетинговите

анализатори.

С напредъка на интелигентните

технологии в областта смарт систе-

мите за контрол на достъпа ще се

превръщат във все по-функционални,

свързани и интегрирани цялостни

решения, включващи интелигентна

сградна инфраструктура за сигур-

ност, базирана на съответната хар-

дуерна и софтуерна архитектура,

усъвършенствани технологии за иден-

тификация и удостоверяване и после-

дните достижения в областта на мо-

билните и носими устройства.
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Уличното осветление също е и

голям потребител на електроенергия.

Научната и техническата литерату-

ра не разглеждат достатъчно задъ-

лбочено възможностите за спестява-

не на електроенергия в уличното

осветление. Освен това общините

често провеждат проекти, свързани

с уличното осветление, без предва-

рително да издават качествена до-

кументация. Тази практика по прави-

ло води до отрицателно въздействие

на сметките за електроенергия върху

бюджетите.

Днес, когато икономията на елек-

троенергия и намаляването на еми-

сиите на СО2 имат голямо значение,

възниква нужда от качествено плани-

ране на нови проекти за улично освет-

ление и от подробен анализ на възмож-

ностите за спестявания в съществу-

ващите системи. Икономиите на

средства, които могат да бъдат

постигнати в областта на уличното

осветление (интелигентно планира-

не на ново и реконструкция на съще-

ствуващото), могат да бъдат по-

добре инвестирани в други пера на

бюджета.

Методология на обследването
на уличното осветление
Качественият енергиен одит на

уличното осветление представлява

основа за качествен анализ на теку-

Енергийно обследване на
улично осветление

щото състояние. Качествената ме-

тодология за енергиен одит се

състои от събиране на базисна ин-

формация за потребителите на услу-

гата, анализ на наличната проектна

документация,  описание на система-

та за улично осветление с картира-

не на съществуващите инсталации,

анализ на сметките за електриче-

ство, правилна работа на система-

та и др. Енергийният одит на улич-

ното осветление включва анализ на:

n електромерите, разпределителни-

те табла и кабелните системи;

n специфичните области на улично-

то осветление;

n използваните видове източници на

светлина;

n осветителните тела и източници-

те на светлина;

n системата за управление и регу-

лиране.

Базисната информация за систе-

мата за улично осветление трябва да

включва данни за броя на осветител-

ните тела и източниците на свет-

лина с техните видове, инсталирана-

та мощност на системата, дължина-

та на уличната осветителна мрежа,

вида на населеното място, броя на

електромерите, разстоянието меж-

ду уличните осветители, годишното

потребление на електроенергия и

средната осветеност. Минималното

съдържание на енергийния одит на

уличното осветление включва:

n основни данни за съществуваща-

та техническа и проектна доку-

ментация;

n геометрични и технически пара-

метри на съществуващата систе-

ма за улично осветление;

n елементи на уличната осветител-

на система;

n инсталирана мощност на улична-

та осветителна система;

n анализ на разходите за потребле-

ние на електроенергия и за под-

дръжка.

Енергийното обследване на улич-

ното осветление е систематичен

процес за придобиване на подходящи

знания за съществуващото потреб-

ление на електроенергия и може да се

извършва само от упълномощено

физическо или юридическо лице. Инф-

раструктурата на общественото

осветление включва осветителни

стълбове, осветителни тела, източ-

ници на светлина и система за управ-

ление. Освен изпълнение на законови-

те задължения и на енергийните

стандарти на ЕС, чрез енергийните

одити местните власти могат да

получат всички необходими данни за

комплексен технико-икономически

анализ на местното улично осветле-

ние и по този начин да завършат

първия етап от подготовката за

модернизиране на осветлението и за

прилагане на мерки за енергийна ефек-

тивност. Това основно се отнася до

замяната на традиционните източ-

ници на светлина (които консумират

голямо количество електроенергия)

със съвременни източници и внедря-

ване на системи за управление на

уличното осветление.

Основна цел на енергийните оди-

ти е да бъде представена пълната

картина на осветителната система

на общината и да се набележат сла-

бите звена, които се нуждаят от

Общественото осветление e използвано за първи път от съоб-

ражения за сигурност, а днес на него се гледа като на нещо

обикновено и необходимо за нормалния живот. Въпреки че пол-

зите от него са много по-големи от недостатъците, има някои

негативни аспекти на уличното осветление. Тъй като то е почти

винаги на разположение, очите на хората са привикнали към него.

Мнозина от шофьорите се оплакват от загуба на нощно вижда-

не, т.е. че зеницата трудно се адаптира по време на прехода от

светло към тъмно и обратно.

Енергийно обследване на
улично осветление
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реконструкция поради енергийна не-

ефективност, светлинно замърсява-

не или друг проблем. Всеки енергиен

отчет трябва да съдържа предложе-

ни методи за справяне с гореспоме-

натите слаби звена. Втората стъпка

е създаването на техническа доку-

ментация, въз основа на която тех-

ническите специалисти могат да

набележат мерки за справяне с уста-

новените проблеми. Третата и пос-

ледната стъпка са строителните или

ремонтните дейности, базирани на

енергийния отчет.

Стратегии за енергийни
спестявания в общественото
осветление
Технологичните решения, които

могат да постигнат енергоспестя-

вания при обновяването на градска-

та осветителна система, са:

n инсталиране на превключващи ус-

тройства;

n подмяна на осветителни тела и/

или източници на светлина с та-

кива, които имат по-добра оптич-

на система и по-висока ефектив-

ност;

n инсталиране на регулатори на

светлинния поток на разпредели-

телни табла;

n стабилизиране на напрежението в

системата.

Разработени са няколко сценария за

икономия на електрическа енергия в

уличното осветление. При тях се из-

числяват икономиите на електроенер-

гия, като се има предвид свързаната

инсталирана мощност и еквивалент-

ните работни часове. Анализът на

основните елементи в уличното ос-

ветление се извършва така, че да се

разбере как всеки елемент от улично-

то осветление влияе върху крайното

потребление на електрическа енергия.

Идеята, че инсталирането на ос-

ветителни тела на всеки втори или

дори трети и четвърти стълб е доб-

ра поради икономията на електрое-

нергия, доведе до светофарна систе-

ма, която не може да се нарече безо-

пасна за пътния трафик. Ироничното

е, че когато се монтират осветител-

ни тела на всеки стълб, обичайна

практика е да се изключва всяко

второ осветително тяло в края на

нощта с цел спестяване на електро-

енергия, което от своя страна нама-

лява безопасността на движението.

Проекти, основани единствено на

метода за смяна на стари освети-

телни тела с нови, без да са съобра-

зени с всички технически изисквания,

не са приемливи. Системите от го-

лям мащаб, проектирани с идеята

„колкото повече светлина, толкова

по-добре“, често намаляват потен-

циала за повишаване на енергийната

ефективност.

В областта на енергоспестяване-

то най-често срещаните дейности

включват подмяната на съществува-

щите живачни осветителни тела с

високо налягане (англ. НРМ) с натри-

еви осветителни тела с високо на-

лягане (англ. HPS) или металхалоген-

ни лампи (анг. MH).

Също така, старите осветител-

ни тела със степен на защита IP54

(прахозащитени и защитени срещу

водни пръски) и конвенционалните

натриеви (HPS) лампи биват заменя-

ни със съвременни осветителни тела

с подобрена оптика, по-добра меха-

нична защита (обикновено IP65: пра-

хоустойчиви и защитени от водни



ÑÒÐ. 24 3*2017

> îñâåòëåíèå

струи), както и с натриеви лампи с

подобрени фотометрични и техничес-

ки свойства. Чрез такива действия,

понякога обосновани, но по-често не,

се правят опити да се използват по-

вторно съществуващите стълбове и

местата, предназначени за стълбо-

ве и за монтиране на осветителни

тела. Много често натриевите осве-

тителни тела, характеризиращи се

с лоша цветна матрица, се използват

неподходящо (в паркове, площади,

алеи, търговски площи и др.), създа-

вайки неприятна атмосфера. С цел

спестяване на енергия понякога се

използват системи за димиране (под

формата на баласти със стъпково

затъмняване или централизирани си-

стеми за управление).

Сред най-честите препоръки за

реализиране на проекти, свързани с

енергоспестяването, са:

n Преди ремонт на уличното освет-

ление трябва да се направи избор

между цялостно обновяване и ре-

конструкция;

n Трябва да се обърне специално вни-

мание при определянето на защит-

ния клас на осветителните тела;

n Препоръчително е да се извършват

измервания за определяне на свой-

ствата на отразяване на

повърхността на пътя;

n Ако се използват натриеви осве-

тителни тела, те следва да при-

тежават подобрени фотометрич-

ни и технически характеристики;

n Препоръчва се използването на

ефективни осветителни тела;

n Препоръчва се използването на ос-

ветителни тела, които се харак-

теризират с фактор на мощност-

та най-малко 0,95.

Енергийната ефективност на

съществуващото улично осветление

може да се подобри с до 60% чрез

използване на по-ефективни източни-

ци на светлина, динамичен контрол на

нивото на осветеност и чрез опти-

мизиране на спектъра на осветеност

върху човешкото око. Регулирането

на нивото на осветеност трябва да

се извършва чрез контрол на мощно-

стта. Препоръчва се тя да не се

намалява под 50%.

LED модернизация на уличното
осветление
Светодиодната (LED) технология

има голям потенциал в областта на

уличното осветление. С нейна помощ

общините могат да станат по-“зе-

лени“, като намалят значително по-

треблението на електроенергия, как-

то и техническата поддръжка. Това

води до намаляване на разходите в

дългосрочен план и спомага за опаз-

ването на околната среда, а в също-

то време създава и по-добри нива на

осветеност и по-висок стандарт за

жителите и посетителите на насе-

леното място.

Поради увеличаващите се разходи

за електроенергия и нарастващата

загриженост за опазването на окол-

ната среда светодиодната техноло-

гия се утвърди като доказана алтер-

натива на традиционните натриеви

лампи с високо налягане. С модерни-

зирането на остаряващите освети-

телни системи чрез внедряване на

LED общините могат да реализират:

Намалена консумация на елект-

роенергия - светодиодите консуми-

рат малка част от електроенергия-

та, която обикновено е необходима за

работа с традиционните решения,

което ги прави до 75% по-ефективни.

Намалена поддръжка - очаква се

LED уличните лампи, работещи до 12

часа на ден, да имат продължител-

ност на живота до 10 години. За

разлика от тях, типичната натрие-

ва лампа с високо налягане има номи-

нален живот от 20-24 000 часа, кое-

то е точката, в която половината от

лампите биха изгорели. Това означа-

ва, че около половината от лампите

ще трябва да бъдат заменени до 5

години. Светодиодите са твърдотел-

ни изделия, които използват полупро-

водников материал вместо нажежа-

ема жичка или неонов газ. По тази

причина те могат да издържат на

много по-взискателни среди в срав-

нение с традиционните решения -

включително на удари, вибрации и

екстремни температури. Тези

възможности допринасят за дългия

експлоатационен живот, което може

значително да намали разходите за

текуща поддръжка, които в голяма-

та си част са свързани със замяна на

често изгарящите лампи.

Намаляване на светлинното

замърсяване и загубите на елект-

роенергия -  светодиодите по подраз-

биране са изключително насочени и

контролируеми и могат да бъдат про-

ектирани да осигуряват светлина

само там, където е необходимо, като

например улици и тротоари. Свето-

диодите също така намаляват коли-

чеството нежелана светлина, напри-

мер тази от нощното небе или съсед-

ните имоти. Благодарение на тези

свои възможности LED технологията

може да оптимизира системите за

улично осветление чрез намаляване на

светлинното замърсяване и загубата

на енергия чрез осигуряване на точ-

на, целенасочена осветеност.
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Подобрено качество на светли-

ната - висококачествените LED ос-

ветителни тела подобряват видимо-

стта чрез по-добро цветопредаване

и равномерно осветяване. Редица LED

лампи притежават възможност за

димиране, когато условията са под-

ходящи, което допълнително води до

намаляване на разходите. Светодиод-

ното осветление може да бъде кон-

тролирано по-точно, като се сведат

до минимум горещите точки и се

осигури адекватно осветяване меж-

ду осветителните тела и в най-от-

далечените краища на пространство-

то.

Повишена екологичност - повече-

то конвенционални луминесцентни,

живачни и натриеви лампи съдържат

редица материали, включително жи-

вак, които могат да бъдат вредни за

околната среда, ако не бъдат из-

хвърлени правилно. Тъй като свето-

диодните осветителни решения не

съдържат токсични материали и са

100% рециклируеми, те могат да

допринесат значително за целите на

устойчивото развитие и цялостното

намаляване на емисиите на парнико-

ви газове. Освен това дългият експ-

лоатационен живот на светодиоди-

те означава, че вече няма нужда да

се произвеждат сменяеми лампи, ко-

ето спестява материали, труд и

енергия.

Сравнение на осветителните
 технологии
Уличното осветление преживява

качествено нов етап в развитието

си с помощта на модерната свето-

диодна технология. В тази връзка е

необходимо да бъдат преоценени по-

казателите за ефективност, изпол-

звани за сравняване на осветителни-

те технологии. Купувачите на LED,

включително тези за улично освет-

ление, често изискват от производи-

телите да осигуряват директно за-

местване, базирано на светлинната

мощност, а не на действителната

ефективност върху пътната настил-

ка. Този подход може да попречи на

клиентите да сравняват точно

възможните икономии, които могат

да бъдат реализирани чрез внедрява-

нето на LED технологията.

Често срещана грешка при плани-

ране на проекти за реконструкция е

да се прави директно сравнение на

стойностите на светлинния поток.

Сравнението на лумените от типич-

ни лампи с високо налягане и свето-

диодни осветители често е неточно

поради подобреното индивидуално

насочване и разпределение на LED ос-

ветлението. С LED технологията лу-

мените се контролират прецизно, за

да се сведе до минимум прекалената

осветеност и да се осигури достатъ-

чно осветление в цялата предвидена

зона за разпределение. Загубата на

светлина е минимална или напълно

елиминирана, често без използване-

то на външно екраниране.
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Качеството на осветяване обаче

не се изчерпва единствено с дос-

татъчна яркост, а е комплексна ком-

бинация от необходимата цветна

температура, индекс на цветопре-

даване, насоченост и разпростране-

ние, както и интензивност на свет-

лината. Други фактори, влияещи

върху зрителното възприятие и ком-

форт, включват количеството попа-

даща в помещението дневна свет-

лина, нейното разпределение, както

и цветовете и осветяването на

интериора в зрителното поле. Про-

ектантите на осветителни инста-

лации вземат предвид всички тези

променливи, когато планират реали-

зацията на системи за лаборатор-

но осветление. Доброто осветява-

не е съчетание на функционалност

и естетика, ефективност и устой-

чивост, а в много съвременни висо-

котехнологични лаборатории изиск-

ва и следване на спецификациите,

зададени в LEED (Leadership in Energy

and Environmental Design) стандарти-

те за екологичен и енергийно ефек-

тивен дизайн в областта на освет-

лението. Светодиодното осветле-

Съвременни подходи в
осветлението за
лаборатории

ние и цифровите адресируеми систе-

ми за управление са сред най-модер-

ните и все по-масово прилагани ре-

шения в осветлението за лаборато-

рии с оглед постигане на тези цели.

Настолното осветление като
първичен източник на
осветяване
Традиционно, осветяването на

лаборатории се изпълнява с монти-

рани над работните места висящи

осветители, които да осигуряват и

високи нива на общо осветление в

помещението, наред с осветяване-

то на работните зони. Настолното

осветление типично се счита за из-

точник на допълнително, но не и на

основно осветяване. Много национал-

ни регулаторни органи в областта

препоръчват излишно високи нива на

общо осветление в лабораториите

(от 800 до 1000 лукса) над работни-

те маси, много над стойностите от

300 до 500 лукса, препоръчвани напри-

мер от Общността на осветител-

ните инженери в САЩ (IES). Това сво-

еобразно презастраховане е остаря-

ла мярка срещу сравнително лошия

индекс на цветопредаване на луми-

несцентното осветление, прилага-

на през последните десетилетия

преди въвеждането на усъвършен-

стваните T8 и T5 луминесцентни ос-

ветители.

Съвременните линейни освети-

телни тела, монтирани на тавана,

осигуряват задоволителна визуална

среда с по-ниски нива на осветяване

и много по-малка консумация на енер-

гия, благодарение на подобреното ка-

чество на цветопредаване на усъвъ-

ршенстваното поколение луминес-

центни лампи.

Сред най-ефикасните и енергийно

ефективни подходи при осветяване-

то на лаборатории е използването на

настолното осветление за основен,

първичен източник на осветяване, в

комбинация с ефективното използва-

не на дневната светлина и общите

осветители в помещението.

Чрез изместване на фокуса към

настолното осветление проектанти-

те могат да покрият изискванията

на широк набор от разнообразни ви-

зуални дейности в лабораторната

работа, заедно с адекватно про-

странствено и интериорно планира-

не. Целта е да се осигури висока

гъвкавост на осветителната систе-

ма, избягване на отблясъците, баланс

на контраста, контрол на интензи-

тета и ефективно управление на

енергията. Визуалните задачи, вари-

ращи от четене на информация от

хартиени носители, гледане на мони-

тори, дисплеи на лабораторно оборуд-

ване и различни лабораторни мате-

риали (микроскопски материали, пред-

метни стъкла, проби и т. н.), се ха-

рактеризират с различна симетрия,

отражаемост, цвят и текстура на

обектите, които човешкото око

трябва да възприеме.

Лабораторната дейност е с висока визуална интензивност. И

макар голяма част от лабораторната работа днес да се извършва

от високотехнологични системи и автоматизирано оборудва-

не, способността на човешкото око да вижда добре и да възпри-

ема правилно играе ключова роля за достоверността на резул-

татите от провежданите изследвания, независимо от сферата

на научноизследователската дейност. Лабораторното осветле-

ние е сред най-специфичните сегменти на индустриалното ос-

ветление, именно поради необходимостта от осигуряване как-

то на висока степен на защита (от прах, влага, химически аген-

ти и т. н.) на осветителите, така и на адекватно и качествено

осветяване на работните зони и помещенията.

Съвременни подходи в
осветлението за
лаборатории
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Роля на позиционирането на
осветителите
Настолното осветление за лабо-

ратории само по себе си представ-

лява сериозно предизвикателство за

проектантите на осветителни ре-

шения. Работните маси трябва да

бъдат максимално свободни за из-

вършване на лабораторна работа и

разполагане на оборудване. Ето защо

монтираните към масите настолни

осветители не са препоръчителен

вариант. Макар лампите от този

тип, използвани масово например в

офисното осветление, да са насочен

и регулируем по отношение на пози-

цията в пространството светлоиз-

точник, те имат един основен недо-

статък – хвърлянето на сенки. Ето

защо дизайнерите все по-често при-

бягват до използването на линейни

осветители, монтирани например от

долната страна на най-долния рафт

на стативите за реагенти. Така се

осигурява локален източник на по-

обилно и дифузно настолно осветле-

ние, който обхваща и пространства-

та около работните маси. Препоръ-

чително е осветителите да се мон-

тират на нивото на очите или мал-

ко под него, за да се избегне дирек-

тното заслепяване. Рафтовете на

лабораторните стативи и стелажи-

те обаче обикновено са с регулиру-

ема височина, което може да се ока-

же проблем при монтирането на

under-shelf осветители в долната им

част.

Луминесцентните лампи често

се оказват твърде неудобни и с

лошо качество на осветяване в

много съвременни приложения, а по-

тънките и компактни халогенни

лампи светят с прекалено висок

интензитет и с по-високи темпера-

тури на осветителното тяло, кое-

то също често се оказва пречка за

използването им.

LED осветлението е подходящо

решение за настолни under-shelf при-

ложения в лаборатории, тъй като

тънките и компактни линейни све-

тодиодни осветители осигуряват

високо качество на светлината,

ниски работни температури, ниска

консумация на енергия, дълъг серви-

зен живот, димируемост и широко,

дифузно разпределение на светлина-

та, което покрива цялата работна

зона. През последните няколко годи-

ни настолните LED осветителни си-

стеми се превърнаха в достъпно и

високоефективно решение именно за

такива приложения. Подобно на ли-

нейните луминесцентни T8 и T5 лам-

пи, LED осветителите се предлагат

в широк диапазон от цветни темпе-

ратури - от топла бяла светлина

(2700 K), през средно топла (3000 K)

и средно студена (3500 K), до сту-

дена бяла светлина (4100 K). Най-

често избираните от проектанти-

те на осветителни системи за ла-

боратории модели са с индекс на цве-

топредаване между 80 и 100 CRI

(като 100 CRI е максимумът) и с

цветна температура в диапазона

3500-4100 K. Отново по подобие на

луминесцентното осветление, LED

лампите се предлагат със светлин-

на ефикасност в диапазона 80-100

лумена на ват. В сравнение с линей-

ните луминесцентни тела обаче, LED

лампите са много по-компактни и

леки, както и с много повече монтаж-

ни възможности, което е от особе-

на важност в лабораторните прило-

жения. В проектите за настолно ос-

ветление е препоръчително да се из-

берат LED осветители с разсейва-

телни лещи, който да омекотят

светлината и да предотвратят

резките сенки.

Съвременни подходи в
настолнотоLED осветление
Настолното LED осветление

може да бъде управлявано посред-

ством локален сензор за присъствие,

който да позволява ръчно включване

и автоматично димиране или изключ-

ване на осветителите, когато ра-

ботната маса не се използва. Този

подход способства за допълнителни

икономии на до 25% от енергийната

консумация, като в допълнение спо-

мага за намаляване на необходима-

та плътност на мощността на ос-

ветлението. Това от своя страна

допринася за редуциране на опера-

тивните разходи, покриване на изис-

кванията по стандартите за енер-

гийна ефективност и екодизайн. За

да постигнат оптимално съчетание

от функционалност и ефективност

проектантите на осветителни ре-

шения за лаборатории изпробват

нови възможности във връзка с ви-

сочините и техниките на монтаж на

светодиодните осветители. Сред

новостите в областта са магнит-

ни крепежни елементи и гъвкави

кабели за окачване, които позволя-

ват на потребителите да изме-

стват и насочват осветителните

тела според потребностите от ос-

ветяване. Все по-популярните в сфе-

рата на осветлението напоследък

OLED модули пък биха могли да бъдат

използвани за производството на

гъвкави линейни осветители, които

да позволяват извиване навън или

навътре под формата на дъга в за-

висимост от това дали е необходи-

ма концентрирано или дифузно осве-

тяване на работната маса.
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Съвременните LED осветители

стават все по-незабележими  и есте-

ствено сливащи се с интериора бла-

годарение на еволюцията при произ-

водствените материали. Сред воде-

щите тенденции в областта на мо-

дерното светодиодно осветление са

по-малките габаритни размери, по-

тънките и компактни корпуси, както

и все по-интегрираните осветител-

ни системи, които предлагат подо-

брена ефективност, а на практика са

почти невидими.

Tехнологията Remote Phosphor
Една от най-значимите иновации

в LED осветлението през последни-

те години е технологията Remote

Phosphor, при която луминофорът е

практически отделен от светодио-

да и интегриран в разсейвателя. По

този начин се постигат много по-

широк ъгъл на осветяване и по-голя-

ма свобода при дизайна в комбинация

с по-малки производствени разходи.

Луминофорът, сам по себе си, не е нов

материал в LED осветлението. Тра-

диционно той се нанася като покри-

тие върху сините светодиоди, за да

промени светлината им в бяла.

Технологията Remote Phosphor се

използва в различни приложения от

системи за осветление под шкафо-

ве до high-bay осветители за високи

тавани, но все още сравнително ви-

соката й цена възпрепятства масо-

вото й възприемане в битовото, ко-

мерсиално и индустриално осветле-

ние. В търсене на оптималното ре-

шение голяма част от разработки-

те в осветителния бранш са насо-

чени към постигане на още по-голя-

ма ефективност. На дневен ред при

новите луминофорни материали е

червеният луминофор, който излъчва

в много тясна честотна лента

(narrow-band red phosphor). На прак-

тика, с него се постига подобрена

ефективност, тъй като не се губи

Нови материали в
съвременното светодиодно
осветление

светлина в дълговълновата част от

червения спектър.

Формовъчен силикон
Тенденцията към все по-тънки и

компактни корпуси при светодиодни-

те източници поставя стъклото

сред по-рядко използваните матери-

али. Много производители в сфера-

та на LED осветлението търсят ал-

тернативи поради отличните му

термични и оптични характеристи-

ки. Основен недостатък на този

традиционен материал е липсата на

гъвкавост. Сред технологиите, ма-

сово използвани като заместители

на стъклото в LED осветлението

доскоро, са поликарбонатът и PMMA

(полиметилметакрилат). Формовъч-

ният силикон обаче е на път да ги

измести от челните позиции сред ал-

тернативите, обещавайки много

нови възможности за индустрията.

Той комбинира доказаните свойства

на термопластите с оптичните ха-

рактеристики на стъклото. Този

материал е устойчив на високи тем-

ператури, високи дози ултравиоле-

тово облъчване и високи плътности

на светлинния поток. Всички тези

предимства на формовъчния силикон

го правят подходящо решение дори

за критични индустриални приложе-

ния.

Галиев нитрид като субстрат
Първото поколение светодиодни

източници използват комбинация от

галиев нитрид (GaN) и субстрат от

различен материал – стъкло, силици-

ев карбид, сапфир. През последните

години няколко от големите произво-

дители в сферата на LED осветлени-

ето започнаха разработки и пуснаха

на пазара светлоизточници, при кои-

то субстратният слой също е напра-

вен от галиев нитрид. Използването

на един и същи материал за двата

слоя спомага за по-голямата надеж-

дност на диода дори при изключител-

но висока плътност на мощността.

Тези възможности са познати от

години на повечето LED производите-

ли, но високите цени на галиевия нит-

рид доскоро не позволяваха пазарна-

та реализация на концепцията. GaN-

on-GaN технологията направи

възможно и производството на све-

тодиоди, излъчващи в целия спектър,

включително виолетовия.

Нови материали в
съвременното светодиодно
осветление
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До момента по-голямата част от

проучванията на биофилмите, обра-

зуващи се в тръбите за питейна вода,

третират материалите, от които е

изградена водоразпределителната

система, по която се движи водата

преди да навлезе във водопроводната

мрежа, обслужваща потребителите.

Питейната вода обаче трябва да

отговаря на някои необходими изиск-

вания за качество, за да може да бъде

консумирана, въпреки че потребител-

ските водопроводни мрежи обикнове-

но не са изградени от същите мате-

риали, използвани за направата на во-

доразпределителните системи.

Биофилмът е изграден от натруп-

вания на микроорганизми като бакте-

рии, плесени, водорасли, едноклетъч-

ни и екзогенни материали, намиращи

се в силно хидратирана извънклетъ-

чна структура, прикрепена към

твърда повърхност. Бактериите

обикновено се натрупват по вътреш-

ните повърхности на водоразпреде-

лителните системи. Изчислено е, че

около 95% от всички микробиологич-

ни съобщества, съществуващи във

водоразпределителните системи,

формират биофилми, като само 5%

виреят свободно във водата. Микро-

организмите, съществуващи като

биофилм, са по-устойчиви на дезин-

фекция от планктонните организми

във водата. Те също така повишават

риска от корозия на водопроводните

материали (например мед) и оказват

въздействие върху мириса, вкуса, цве-

та и мътността на водата.

Контрол на
микроорганизмите във
водопроводните инсталации

Контрол на
микроорганизмите във
водопроводните инсталации
Факторите, благоприятстващи формирането на биофилм във

водоразпределителните системи, са няколко - устойчивостта

на бактериите към дезинфектанти, неправилното използване

на самите дезинфектанти, естеството и концентрацията на

биоразградимите вещества, температурата и конструкцион-

ните материали на водопроводите.

Фактори, благоприятстващи
развитието на биофилм
Водоразпределителните мрежи са

комплексна среда, в която действат

толкова много различни фактори, че

няма две изцяло едни и същи систе-

ми. За развитието на хетеротрофни-

те бактерии са нужни въглерод, азот

и фосфор. От тях най-необходим е

въглеродът, така че обикновено не-

говото съдържание е ограничаващ

развитието фактор. Източник на

въглерод са естествените съедине-

ния, отделяни при разлагането на

организми и растения. Тези органич-

ни съединения се свързват най-вече

с повърхностните и подземните води

и са прекурсори за образуването на

странични продукти от процеса на

обеззаразяване. Тъй като по-прости-

те форми на органичен въглерод се

усвояват по-лесно от микроорганиз-

мите, видът и концентрацията им

обуславят потенциала за развитие на

биофилм. Разработени са няколко

метода за измерване потенциала на

водите да стимулират развитието

на биофилм. Чрез ограничаване кон-

центрацията на достъпните за мик-

робите форми на органичен въглерод

много европейски водоразпределител-

ни дружества могат да контролират

развитието на биофилм във водопро-

водите с относително ниски концен-

трации на остатъчен дезинфектант.

В някои европейски системи дори

изобщо не се използват дезинфектан-

ти с остатъчно действие.

Развитието на биофилм обикнове-

но се асоциира с по-високи темпера-

тури и може да бъде със сезонен

характер. Този фактор обаче се ус-

ложнява от намалената ефективност

на дезинфектантите и способност-

та на повечето бактерии да оцеля-

ват по-продължително при по-ниски

температури. Валежите също се

свързват с увеличено развитие на

биофилм в някои системи, поради по-

високите концентрации на хранител-

ни вещества, по-голямата мътност

и наличието на бактерии във водоиз-

точника.

Някои видове конструкционни ма-

териали за разпределителни систе-

ми създават по-благоприятна среда

за развитие на биофилми от други.

Биофилмът се развива по-бързо, ста-

ва по-плътен и по-разнообразен откъм

микроорганизми при железните

тръби, особено по-старите такива,

отколкото при PVC тръбите. Разви-

тието на биофилм може да бъде спо-

собствано и от други елементи, като

материали, които се използват за

клапани, уплътнения, шайби, смазоч-

ни вещества за помпи и облицовки на

тръби. В някои европейски държави

всички компоненти на системата

биват тествани предварително за

потенциал за развитие на биофилм,

за да се определи дали са подходящи

за използване във водоразпределител-

ни системи.
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Хидравличните условия на систе-

мата са друг важен и много сложен

фактор. Престояването на водата

поради наличието на мъртви зони и

малък дебит е свързано със загуба на

остатъчни количества дезинфек-

тант и засилено развитие на био-

филм.

Много променливи величини, като

скорост, налягане, цялостна конфигу-

рация на системата (затворена или

разклонена), размери на тръби, прак-

тики по поддръжката, като регуляр-

но промиване, и концентрацията на

остатъчен дезинфектант оказват

влияние върху развитието на био-

филм. За разлика от монохлорамина

например, хлорните остатъци биват

усвоени от микроорганизмите и не

могат да проникват ефективно в

плътни биофилми. И двата дезинфек-

танта имат предимства и недо-

статъци, така че подмяната на обез-

заразяващите агенти следва да се

обмисли детайлно.

Точката, в която се извършва де-

зинфекцията, също може да бъде от

решаващо значение. В някои системи,

в които се прилага хлориране или

озониране преди разпределение, се

наблюдава повишено развитие на

биофилми. Това се случва, когато

сложни органични въглеродни молеку-

ли като тези на хуминовата или фул-

виновата киселина, които бактерии-

те трудно усвояват, се окисляват от

дезинфектанта до по-малки молеку-

ли, които са по-лесно усвоими. Коро-

зията, дори когато не е биологично

предизвикана, може да повлияе на

развитието на биофилм, тъй като в

шуплите и неравностите се събират

хранителни вещества и микроорга-

низми. Също така продуктите, отде-

лени при корозията, могат да служат

като храна за микроорганизмите или

да им осигуряват защита от хлорни-

те дезинфектанти.

Промиване на тръби
За съжаление, промивката на

тръби със свежа вода, въпреки че

редуцира нивата на микроорганизми-

те, невинаги е практична за водопро-

водни системи в сгради. За процеса

се изисква голямо количество вода,

особено в сгради, имащи мащабна и

сложна тръбопроводна система и

големи резервоари за съхранение на

гореща вода.

В допълнение, за отмиването на

вече прикрепен към стените на

тръбите биофилм е необходима висо-

ка скорост на промивната вода. По-

стигането на изискваните за почи-

стване дебити може да е невъзмож-

но, ако диаметрите на тръбите и

обемите на резервоарите във водо-

проводните системи са големи, или

налягането на водата е много ниско.

Също така може да е трудно да се

поддържа високата скорост на вода-

та в различните извивки и разклоне-

ния на сградните водопроводи. Дори

и при постигане на висок дебит на во-

дата обаче, някои биофилми не могат

да бъдат отделени от стените на

тръбопроводите.

Дезинфектанти
Химичните дезинфектанти като

хлор, хлорен оксид, хлорамини и озон,

както и нехимичните като ултрави-

олетова светлина (UV), често се из-

ползват за обработката на питейна

вода. След третиране водата в раз-

пределителната система обикнове-

но съдържа остатъци от дезинфек-

танта, които ограничават разпрос-

транението на микроорганизми във

водата. Въпреки че остатъчните

количества дезинфектант са много

ефективни за предотвратяване по-

вторната поява на микроорганизми,

те не предпазват разпределителна-

та система от заразяване от замъ-

рсена вода или биофилми. Употреба-

та на химични дезинфектанти може

да доведе също и до формирането на

странични продукти или да усили об-

разуването на биоразградими веще-

ства, които могат да окажат влия-

ние върху вкуса и мириса на водата,

както и да послужат като източник

на енергия за микробите, спомагайки

по този начин за развитието на био-

филми в разпределителните тръбоп-

роводни системи. Според едно проуч-

ване UV дезинфекцията не помага за

премахване на биофилм, формиран в

полиетиленови и медни тръби, но

хлорът ефективно се справя с пробле-

ма в полиетиленови тръби. При мед-

ните тръби хлорът отстранява био-

филма само в точките, в които той

се подава в тръбите.

За отстраняването на вече при-

крепен биофилм може да са необходи-

ми по-големи количества остатъчен

хлор. Повишаването на концентраци-

ята на хлора обаче може да доведе до

нарастване съдържанието на стра-

нични продукти, които могат да вло-

шат качеството на водата и да уве-

личат резистентността към дезин-

фектанти на микроорганизмите, фор-

миращи биофилма.

Хлорът може да доведе и до разру-

шаване на някои от пластмасовите

компоненти, които се използват в мо-

дерните водопроводни системи. Кол-

кото по-продължително тези компо-

ненти са изложени на влиянието на

хлора, толкова повече се скъсява ек-

сплоатационният им живот. Затова

е добре концентрацията на хлор във

водата да е по-ниска от 1 mg/l.

Йонообменните смоли в системи-

те за омекотяване на вода също се

разлагат с времето при контакт с по-

високи концентрации на хлор. Произ-

водителите допускат краткотраен
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контакт на йонообменните смоли с

вода с концентрация от 1 mg/l сво-

боден хлор, но е препоръчително

съдържанието му да се поддържа в

граници от 0,2 до 0,5 mg/l.

Максималната допустима концен-

трация на хлор в системи за гореща

вода все още не е установена. По-

високите температури правят хло-

ра още по-активен, което е предпо-

ставка за риск от корозия на мета-

лите. За оптимални се смятат стой-

ности на концентрацията между 0,1

и 0,3 mg/l.

Остатъчните количества на хи-

мични дезинфектанти като монохло-

рамин и водороден пероксид, които се

задържат дълго във водоразпредели-

телните системи, са по-подходящи за

ограничаване растежа на биофилм от

други дезинфектанти като хлор, озон

и UV. Хлораминът, който е по-малко

реактивен дезинфектант от хлора,

прониква в биофилма с по-голяма ефек-

тивност.

Превантивни мерки при
проектирането на
тръбопроводите
Подходящото проектиране на мре-

жата е първата мярка за защита от

разпространение на микроорганизми

във водопроводната система. При

съхранение на големи количества

вода, наличие на голяма водна

повърхност и ниско или нулево

съдържание на дезинфектант, рискът

от образуване на биофилм от микро-

организми е много голям.

Проектантите на водопроводни

мрежи трябва внимателно да плани-

рат капацитета на системата. Един

от определящите фактори при дизай-

на на съвременните мрежи е необхо-

димостта от голям дебит на гореща

вода. Това налага монтирането на го-

леми системи за омекотяване и ре-

зервоари за гореща вода, което създа-

ва условия за продължителен застой

на водата.

Друго място, където се наблюда-

ва поява на биофилм, е в рециркула-

ционни системи за гореща вода. При

по-големи жилищни сгради горещата

вода циркулира между точките за

водочерпене в сградата и резервоа-

ра, за да може незабавно да бъде по-

дадена с необходимата температу-

ра при отваряне на крана. В рецирку-

лационните тръбопроводи също се

задържа вода за по-дълго време, кое-

то дава възможност за разпростра-

нение на микроорганизмите от мяс-

тото на биофилма и до други части

на системата за гореща вода.

Устройствата за пречистване на

вода създават проблеми с това, че

премахват дезинфектанта от вода-

та, предоставят голям обем за съхра-

нение на вода и голяма водна

повърхност в пречистващите среди

като филтри, гранулиран активен

въглен и йонообменни смоли за оме-

котяване.

Превантивни мерки при
строителство
Строителството на сгради отне-

ма месеци, а понякога и над година или

повече. През това време водата,

намираща се във вътрешната водо-

проводна система, престоява и в нея

се формират биофилми. Изпълнители-

те на строителството трябва да са

наясно с този факт и да предприемат

регулярно промиване и дезинфекцира-

не на всички обектови тръбопрово-

ди. Концентрацията на дезинфек-

тант и микробиологичната актив-

ност могат да бъдат измерени и

документирани, за да се докаже, че

докато са се извършвали строител-

ните дейности не е имало проблеми.

Мониторинг на качеството на
 водата
За предотвратяване разпростра-

нението на микроорганизми в

тръбопроводите трябва да се пред-

види точното количество свежа

вода и точното количество дезин-

фектант, за да се поддържа минимал-

на концентрация на хлор от порядъ-

ка на 0,3 mg/l във водата. Рутинни-

ят мониторинг на съдържанието на

хлор във водопроводите е необходим,

за да се установи дали тръбите не

са изложени на риск от по-високи кон-

центрации.

Определянето на концентрацията

на хлор във водата се осъществява

с комплекти за тестване в експлоа-

тационни условия. Предлагат се на-

пример комплекти, с които може да

измерва концентрацията и на общия,

и на свободния хлор във водата. Тези

тестове са сравнително евтини,

лесни за изпълнение и удобни, и могат

да се използват при дозирането на де-

зинфектанти и определяне честота-

та на промиване на тръбопроводите.

За съжаление, контролът на мик-

роорганизмите във водопроводните

системи е малко по-сложен и не се

постига само с поддържане на специ-

фицираните концентрации на дезин-

фектант. Условията в тръбопроводи-

те и водата са променливи и микро-

организмите пак могат да се разпро-

страняват при концентрации на де-

зинфектант, които в други случаи са

ефективни. Поради това, паралелно с

мониторинга на концентрацията на

дезинфектанта следва внимателно

да се следи и микробиологичната ак-

тивност.
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