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Vivalux представи серия градински осветителни тела TOKYO

Vivalux представи на пазара серията за външно осветление TOKYO,
информираха от компанията. Тя се състои от елегантен наклонен фа-

саден аплик и две градински осветителни тела на стълб с различна
височина за монтаж на земя. Телата са с корпуси от неръждаема стомана с модерна изчистена линия в цвят никел мат и степен на влагозащита IP44. Серията TOKYO е с фасунги за цокъл Е27, което дава свобода за избор на лампа в зависимост от индивидуалните предпочитания или от предназначението. Телата от серията TOKYO могат да се
използват за решаване на осветлението пред сгради, край алеи или огради.
„Сред основните предимства на серията са изчистен дизайн на
стоманения корпус с влагозащита IP44 и устойчив матиран разсейвател; лесен начин на инсталиране и подмяна на избраната лампа;
възможност за комбиниране на 2 или 3 тела от серията за осветяване на външното пространство“, разказаха от Vivalux.
Техническите характеристики включват: напрежение 230 V; мощност max 1 x 60 W; цокъл: Е27; IP: 44 и т. н. Осветителните тела са
съвместими с лампите от енергийни класове A++, A+, A, B, C, D, E
и се предлагат с гаранция от 12 месеца.

Софийска вода се акредитира по най-новия стандарт за компетентност на лаборатории
Лабораторно-изпитвателният комплекс (ЛИК) на Софийска вода се
акредитира по последната версия на стандарта БДС EN ISO/IEC
17025:2018 и от 19 август вече работи съгласно неговите по-високи
изисквания. Обхватът на новата акредитация позволява на лабораторията, която ще е сред първите в страната, провеждащи анализ на
води съгласно тази версия на стандарта, да дава официално оценки за
съответствие на проби спрямо нормативните изисквания.
„С въвеждането на новия стандарт, ЛИК разработи и внедри изцяло нова система за управление. Новата версия е надградена с три
допълнителни изисквания: идентифициране, контрол и оценка на риска; въвеждане на процесен подход (Plan-Do-Check-Act) и безпристрастност по отношение на извършваните лабораторни дейности“, поясняват от дружеството.

RHC подготви проект на документ "Визия до 2050 г."

Европейската технологична и иновационна платформа за възобновяемо отопление и
охлаждане (RHC) подготви проект на страÑÒÐ. 4
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тегическия документ „Визия до 2050 г.: визията за възобновяемо отопление и охлаждане в Европа“. Организацията отправи и

покана към експерти от ОВК и ВЕИ сектора
да споделят своето мнение и да вземат участие в открита консултация.
„Визия до 2050 г.“ има за цел да осигури
ясна перспектива за развитието на технологиите в областта на отоплението и охлаждането през следващите 30 години. Тя
помага да се разбере потенциалът на различните технологии за отопление и охлаждане
чрез възобновяеми източници и чрез мултидисциплинарен подход показва начина, по който да се постигне безводородно производство до 2050 г.
В документа се обсъждат както технически, така и нетехнически въпроси заедно
с представяне на съответните най-добри
практики. Той ще бъде презентиран на конференцията 100% Renewable Heating and
Cooling for a Sustainable Future, която RHC
организира на 28 октомври т. г. в Хелзинки,
Финландия.
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Ideal Standard с нова гама
структури за вграждане ProSys™
на на тоалетната с дистанционно управление по време на
експлоатацията, което я прави удобна за възрастни или хора
с ограничена подвижност.

Разнообразни бутони
Гамата активатори на ProSys™ се състои от модели с
различна функция, форма, цвят и материали. Клиентите могат
да избират между механични или пневматични, както и безконтактни бутони - за по-високо ниво на хигиена. За обществените места предлагаме модели, устойчиви на вандализъм, с инфрачервени сензори или с дистанционно активиране.

Надежден избор

От юни тази година Ideal Standard предлага нови структури
за вграждане ProSys™, подходящи за тоалетни, бидета, мивки,
писоари и душове. Предлагат се варианти за масивно и сухо
строителство, с различна височина и дълбочина на структурите, което прави тази система подходяща за различни проекти и начини на инсталация. Монтажът и обслужването са бързи
и лесни, без нужда от специални инструменти.

За по-голяма надеждност, сигурност и спокойствие продуктите са направени от устойчиви на корозия рамки, тествани
са за здравина и издържливост и покриват европейските стандарти за ниво на шум. Ideal Standard дава 10 години гаранция на
металната рамка, 5 години на вграденото казанче, 2 години на
бутона и 25 години наличност на резервни части.

Нашите технологии
Няколко са ключовите иновации, които отличават новите структури на Ideal Standard и допринасят за икономията
на вода и енергия, както и за по-лесното поддържане на високо
ниво на хигиена.
• SmartValve пести вода. Чрез този специален пълнещ механизъм се намалява консумацията на вода с 0,5 л на всяко
измиване. SmartValve е гъвкав продукт с намалени размери,
действащ на принципа на противоналягането, с висока скорост на пълнене при различни налягания във водопроводната
мрежа.
• SmartForce пести енергия. Тази технология използва силата на водата, която при движението си генерира достатъчно енергия да захрани безконтактния активатор. Не изисква включване към електрическата мрежа, нито смяна на
батерии. Системата е съвместима с бутоните Symfo™ и
Altes™, които се активират при доближаване на ръката към
тях.
• SmartFlush подобрява хигиената. Самостоятелна система в казанчето впръсква почистващ препарат при всяко измиване. Дезинфектантът се съхранява в отделен резервоар, разположен вътре в казанчето, което елиминира риска
от замърсяване.

Повече информация за продуктите и различните възможни
решения и технологии вижте на www.idealstandard.bg

Авангардни решения
Предлага се вариант за лесен ремонт с модул NeoX™, който
съдържа в себе си цялата система и се монтира бързо върху
съществуващи водни връзки без преправяне на стената. Предлага се още вариант ProSys Comfort™ с настройваема височи-
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Light + Building отбелязва 20-годишен
юбилей през 2020 г.
През 2020 г. изложението Light +
Building ще отпразнува своята 20-а
годишнина. Юбилейното издание на
форума ще подчертае взаимната
свързаност на интелигентните системи за сградна автоматизация и
влиянието на ориентираното към
бъдещето осветление. Най-новите
решения, породени от разширяването
на пазарите в световен мащаб, ще
бъдат представени от множество
изложители във Франкфурт на Майн
от 8 до 13 март 2020 г.
Обединяваща тема на технологичните иновации ще бъде „динамичната
цифровизация“. По този начин ще бъде
акцентирано върху средствата за
„прогресивно“ управление на енергията, което може да се регулира с помощта на интелигентните системи
за сградна автоматизация. При дизайна на осветление продуктовите представяния във Франкфурт ще се съсре-

доточат върху „функционалната естетика“ - тенденция, която намалява
съзнателно броя на орнаментите и се
концентрира върху изискванията за
осветление в различни ситуации.
Съвременният начин на живот и отражението му върху осветителните
технологии също ще бъдат предмет
на обсъждане в тематичните представяния и семинари. Гостите ще се
запознаят с новите тенденции за
съчетаване на класическия и модерния
дизайн на осветителните тела. По
отношение на концепцията за интелигентния град във фокус ще бъдат
технологиите за електрическа мобилност и за зареждане на електромобили, като специално внимание ще бъде
обърнато върху аспектите, свързани
с безопасността и сигурността.
В областта на сградните технологии ще бъдат представени множество решения за наблюдение чрез усъ-

вършенствани сензорни и софтуерни
системи, които повишават енергийната ефективност и могат да намалят възникването на повреди.
В предишното издание на Light +
Building през март 2018 г. взеха участие общо 2719 изложители от 55
страни, а над 220 864 посетители от
177 страни се запознаха с техническите новости, демонстрирани в Панаирния и изложбен център на Франкфурт. Около 70% от експонатите
бяха представени от международни
компании, докато 52% от посетителите дойдоха от чужбина.

Водещи световни производители
идват на Стройтех 2019
Редица водещи компании от Европа и света са сред участниците в
изложбата Стройтех 2019 по време
на Международния технически панаир от 23 до 28 септември в Пловдив,
разкриха организаторите. Най-мащабният делови форум за строителство на Балканите отново предлага комплексни решения за всякакъв
вид обекти - от първата копка до
пълното завършване. Модерните
тенденции в жилищното строителство ще бъдат демонстрирани от
вносители, които идват за първи
път на българския пазар. Те ще акцентират върху иновативни продукти – основно тухли и суровини за
производство на PVC дограми и врати, повишаващи комфорта в сградите.
Специализираната зона за тежка
механизация в рамките на Стройтех,
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която по традиция привлича най-много посетители, заема по-голяма площ
в сравнение с миналата година, тъй
като представя повече машини от
висок клас. Изложителите ще покажат най-нови модели от водещи марки багери, самосвали, бетонови възли,
съоръжения за събаряне на сгради, машини за полагане на асфалт и направа на канали и др. За първи път в
изложбата се включва един от водещите световни производители на
компресори. Германска компания пък
ще демонстрира ново поколение челни товарачи, дизелови и газови генератори.
В тазгодишното издание на
Стройтех ще бъдат добавени нови
изложбени зони за широка гама електроника и електротехника: системи
за сигурност, агрегати, битова електроника, защита от мълнии, изолаци-

онни материали, осветление и др.
Стройтех 2019 се провежда в рамките на Международния технически
панаир заедно с още четири специализирани изложби, представящи новости от автомобилната промишленост, машиностроенето, роботиката, автоматизацията, информационните и дигиталните технологии,
енергетиката, екологията и химическата промишленост. Организаторите очакват общо около 700 изложители и над 30 000 посетители.

> ôèðìåíà ñòàòèÿ

Амбициите ни са да разширим
позициите си извън България
Георги Спасов, управител на Венто-К ООД
Венто-К е в процес на изграждане на нова производствена
складова и административна база. В какъв срок се предвижда да бъде финализиран проектът и какъв ще бъде капацитетът на съоръжението?
Работата по проекта стартира в средата на миналата година. Базата се намира на територията на гр.
Радомир, в непосредствена близост до съществуващата, която реновирахме и преоборудвахме за производство на вентилационни решетки. До момента сме изградили складова база с площ от 600 m2, покрит паркинг
и автосервиз за служебните автомобили две производствени халета с обща застроена площ от 2000 m2 и административна част, която се състои от офиси и голям шоурум. В новата производствена част ще се произвеждат основно съоръжения за вентилационни и климатични инсталации. В процес на строителство е и
трето хале, което е с обща площ от 1000 m2, с което
ще приключим изцяло проекта. Като планираме това
нещо да стане до края на годината.
Разкажете повече за сградните инсталации на новото съоръжение. Какви енергийно ефективни решения ще бъдат внедрени? Какви бяха мотивите за реализацията на такава инвестиция?
Сградата е изцяло климатизирана с което сме решили проблема с отоплението и охлаждането и сме създали една доста добра среда за работа.
Що се отнася до решението за инвестицията, наложи се поради обема на бизнеса ни, който се увеличи в
последните години. Водещ мотив беше нуждата от увеличаване на продуктовото ни портфолио с цел да предлагаме по-завършени крайни решения, с което очакваме
да се повиши конкурентоспособността ни.
Какво оборудване е предвидено в производството?
За производството закупихме нова автоматична многопозиционна щанцова машина, както и машина за лазерно рязане, чрез която можем да произвеждаме найразлични детайли по задание на клиента
Предполага ли изграждането на нова производствена база и
разширение на продуктовия ви каталог? Какви новости могат да очакват клиентите ви?
Разбира се, в бъдеще планираме да разширим портфолиото си в посока по-ефективни решения, както и да
разработваме външни пазари. В момента работим в
страните от региона като инсталатор, а амбициите

ни са да разширим и търговските си позиции извън
България.
Разширихме производството на климатични камери
с опцията за по-големи поръчки в по-кратки срокове. Както споменах, започнахме и производство на вентилационни решетки, като за момента произвеждаме всички
видове стенни решетки, таванни решетки - кръгли, правоъгълни и квадратни с възможност за промяна посоката на въздушната струя, за дистрибуцията на които
имаме вече изградени търговски отношения.
Какви са основните специфики и предизвикателства пред
производствени компании от ранга на Венто-К?
На пазара се забелязва известен спад на малки готови продукти, тъй като намаляват крайните клиенти. За
сметка на това се появява окрупняване в посока изграждането на цели инсталации.
Като конкретен проблем мога да посоча основно липсата на квалифицирана работна ръка. А инвестициите
в оборудване все още са водещото и ангажиращо перо
в бюджета.

Перник 2300, ул. Отец Паисий 98
Т.: 076 60 41 60, Ф.: 076 60 03 81, М.: 0889 81 81 83
Е.: office@vento-k.com
www.vento-k.com
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Системата за автоматизация iNels
прави живота на обитателите по-лесен
и комфортен
Боян Тухладжиев, търговски директор на Елко ЕП България –
Айнелс, пред сп. ТД Инсталации
Елко ЕП България е специализирана в предлагането на смарт системи с различни
приложения. Какви функционалности предлагат те?
Елко ЕП България, предлага на българския пазар,
освен релетата, които произвежда и своята
система за домашна и сградна автоматизация
"iNELS smart home". Поради големите си възможности и богатата гама продукти тя е широко
приложима. Умната система може да бъде интегрирана в апартаменти, къщи, промишлени
предприятия, хотели, офиси на бъдещето, бизнес сгради, в земеделието и дори в градска
среда. Разполагаме със собствена лаборатория
за контрол на качеството и отдел за изследване на пазара и иновациите. Разработили сме
безжична система за малки обекти, кабелна BUS
система за средни и не толкова големи обекти, BMS за пълен контрол и управление на големи сгради. Преди 2 години пуснахме на пазара
и изцяло готов продукт за интеграция в градска среда - т. нар. IoT системи. Ние сме една
от малкото компании в България, която има изцяло готово решение за изграждане на "умен
град", работещо с трите протокола Sigfox, LoRa
и NBIoT и собствен CLOUD.

Какво представлява автоматизираният
дом и кои системи са включени в него? Разкажете за интересен проект, реализиран
наскоро.
Системата "iNels smart home" е толкова широко приложима, че дори понякога и нашите проектанти и консултанти се изненадват от
възможностите за автоматизация. Важното
при една такава инсталация е да не се затормозява потребителят, а да се улесни неговото пребиваване в жилището. Преди да пристъпим към изграждане на система "умен дом",
ние опознаваме добре нашите клиенти, за да
разберем от какво точно имат нужда и могат
ли да се справят с новия си технологичен дом.
В момента работим по десетки обекти (апартаменти, къщи, хотели и складове) и всеки е
интересен сам по себе си, защото е строго индивидуален според желанията на клиентите.
Наскоро завършихме апартамент, в който автоматизирахме отоплението за достигане на
по-добър климат контрол, изградихме управление на осветление с димиране, управление на
завеси и вертикални вътрешни щори, домофонна и аудио система LARA, инсталация на метеорологична станция за мониторинг на климата.
Клиентът не беше опознал системата и се
страхуваше да не прекали с нея, но след като
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разбра колко лесна за използване е, започна да
надгражда с безжичните ни модули и дори добави сензори в кухненските си шкафове.

Какви преимущества предоставят предлаганите от Вас системи и какви са дългосрочните ползи за клиентите?
Всичко около нас вече е smart (телефони, коли,
аксесоари, машини), това обаче не важи за
нашите домове. Преимуществата при инсталация на системата iNels в тях се изразяват
предимно в това, че тя прави живота на обитателите по-лесен и комфортен.
В промишлеността, хотелите, сградите и
умните градове нещата обаче седят по друг
начин и в днешно време автоматизацията там
е просто задължителна. Промишлените предприятия отчитат по-малки разходи за енергия,
хотелите правят престоя на гостите си неповторимо комфортен и намаляват разходите
за поддръжка, сградите постигат пълен контрол на системите си посредством един интерфейс за управление и комуникация, а колкото побързо се интегрират те в градовете ни, толкова по-бързо ще започне и опазването на природата.

домашна и сградна автоматизация. Всичко в
този сектор се развива толкова бързо, че дори
е малко плашещо. Както споменах, разполагаме с отдел инженери и разработчици за следене на пазара и иновациите в световен мащаб.
Имаме няколко патента на собствено разработени продукти, наши софтуери за управление,
CLOUD за достъп и контрол. Всички софтуерни и хардуерни продукти са наше производство
и са с 5 години гаранция, като за целта не използване никакви китайски елементи. Не сме
тромави в техническата помощ и комуникацията, както са големите компании от световен
мащаб.
Произвеждаме различни видове релетата за
големи компании като Schneider Electric, Siemens,
General Electric и т. н. Втори сме по производство на времеви релета в Европа. Реализирали
сме стотици SMART инсталации по целия свят.
Не на последно място, изграждаме дистрибуторска мрежа в страната, за да можем да
обслужим клиентите си по най-добрия начин и
да подсигурим адекватен технически съпорт.

Какви са тенденциите на пазара и как Елко
ЕП България отговаря на актуалните новости в сектора?
Тенденциите на пазара са определено за разширяване и масово използване на системите за

www.SmarthomeBulgaria.bg
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AI технологии в сградната
автоматизация
В ерата на автоматизацията сградните системи и услуги стават все по-интелигентни, свързани и интегрирани. Фокусът постепенно се измества от автоматизиране на действия към иницииране на взаимодействие между човека и неговия умен дом, между хората и интелигентните сгради. Технологии като Internet of
Things (IoT) и изкуствения интелект (Artificial Intelligence, AI) с помощта на сензори, инструменти за машинно обучение и комплексни алгоритми задават още по-високи стандарти за интеракция
между потребителите, свързаните устройства и системите.
Те превръщат този процес във все
по-естествена двупосочна комуникация, включваща изучаване на предпочитанията на обитателите и асистиране на ежедневните им дейности
в дома и сградата.
Динамичното технологично развитие в областта обещава в близко
бъдеще всички аспекти на личния и
професионалния живот да подлежат
на интуитивно виртуално управление,
а всички устройства и услуги да
бъдат свързани в единна платформа
като Internet of Everything (IoE). Благодарение на тези възможности се
наблюдава все по-интензивно търсене и предлагане в един от сегментите на пазара на средства за домашна и сградна автоматизация – продуктите и решенията, базирани на изкуствен интелект.

Технологично развитие
Концепцията за умни домове и
сгради непрекъснато се развива в
посока към идеята за автоматизирана интелигентност, в чиято основа
е заложено внедряването на AI технологии в средствата за автоматизация. Така автономното взаимодействие на дома и сградата с човека
се превръща в своеобразно общува-

не, което използва за база модели на
потребителското поведение в различни ситуации и "имитиране" на потребителските действия с помощта
на инструменти за машинно обучение
и данни от интелигентни сензорни
мрежи.
В сградната индустрия все почесто започва да се говори и за т. нар.
добавена интелигентност по аналог
с добавената реалност (augmented
reality), навлизаща във всички технологични сфери заедно с Internet of
Things и Industry 4.0. Идеята на добавената интелигентност е използване на технологиите за изкуствен
интелект не с цел заместване на
човека, а с цел неговото асистиране
и улесняване във вземането на решения с помощта на големи информационни масиви и алгоритми за тяхната
обработка и анализ.
Пазарните анализатори в сферата
на сградната и домашна автоматизация описват актуалното развитие
на технологиите като преход от
свързана екосистема към свързан и
интелигентен организъм. Той обединява в единна „мислеща“ платформа
всички сградни системи и услуги като
осветление, ОВК, сигурност, контрол
на достъпа, управление на енергията,

развлечение и др. AI решенията и
средствата за машинно обучение се
превръщат в своеобразни "сградни
мозъци" (building brains). IoT мрежата
от устройства и уреди представлява "тялото" на сградния организъм, а
гласовите интерфейси му помагат да
взаимодейства с потребителя не
просто чрез изписване на съобщения,
а вече и на човешки език.
Експертите очакват концепцията
за интелигентната сграда като организъм да продължава да еволюира с
възможностите за интегриране на
все повече устройства и приложения
с AI функционалност в платформите
за сградна автоматизация. Основният фокус е изместването на AI-базираното управление на дома и сградата от облака към т. нар. периферия
(edge) – локалните зони от свързаната сградна мрежа, които са в близост
до източника на сензорна информация.
Събраните данни от домовете и сградите, като основни градивни единици на населените места, се превръщат в ценен бизнес актив, който
може да бъде оползотворяван и в помащабни концепции за дигитално
управление на интелигенти градове,
региони и дори държави.
За „излизането“ на AI-базираните
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решения от облака и изместването
им към периферните изчислителни
системи (edge computing) спомага
развитието при платформите за
обучение с отворен код (open source
learning) и гласовите платформи, както и все по-достъпните цени на компютърните памети и изчислителни
мощности.
Специалистите по приложенията
на изкуствения интелект в сградната автоматизация се обединяват
около тезата, че еволюцията в тази
технологична сфера протича на три
основни етапа. В рамките на първия
се налага т. нар. тесен изкуствен интелект - artificial narrow intelligence
(ANI). Той обхваща AI-технологиите в
смартфоните, таблетите и съществуващите автоматизирани сградни системи, които обаче срещат
някои практически ограничения по отношение на приложенията им в интелигентни сгради. Следващата фаза на
развитие е т. нар. общ/генерален изкуствен интелект - artificial general
intelligence (AGI), при който технологиите стават все по-умни и автономни, а крайната цел е постигането на
изкуствен суперинтелект (artificial
super intelligence, ASI).

Нови пазарни и бизнес модели
Актуално проучване на eMarketer
показва, че през 2018 г. над 45,4 млн.
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американци са използвали домашни
виртуални асистенти, базирани на
изкуствен интелект. 2017 г. анализаторите посочват като годината, в
която AI решенията масово са навлезли в smart home и smart building платформите благодарение на нарастващата им популярност в глобален план,
изместваща доскорошния скептицизъм у потребителите. Виртуалните домашни асистенти, определяни
като „гласа“ и „мозъка“ на умния дом,
могат не просто да управляват осветлението, термостатите и входните врати. Те са в състояние да
осъществяват комплексен сграден
мониторинг, да пускат телевизия или
музика, отгатвайки предпочитанията на потребителя, да отговарят на
въпросите му и дори самостоятелно
да му поръчат храна.
Така интелигентните сгради се
превръщат във все по-автономни
структури, способни да се самоуправляват и самоподдържат, създавайки
солидна база за изграждането на все
повече умни градове. Възникват и
креативни бизнес модели, предлагащи технологии за интелигентни сгради под формата на услуга (Smart
Buildings as a Service). Данните, събирани и обработвани от такива платформи, могат да бъдат използвани за
осигуряване на множество предимства за ползвателите, доставчици-

те и обществото като цяло. Свързаните сгради се превръщат в „централна нервна система“ на умния град,
която гарантира ефективно използване на енергията и други ресурси,
оптимален комфорт за обитателите
и стабилност на електроенергийната мрежа.
В основната на този нов бизнес
модел са заложени възможностите на
изкуствения интелект да обработва
по-бързо и много по-големи обеми информация от човешкия разум. Така на
базата на исторически справки и
данни за минали периоди могат да
бъдат прогнозирани и предотвратявани различни сценарии, които биха
могли да бъдат пропуснати при ръчна
обработка на информацията.
Що се отнася до естеството на
комуникацията между човека и неговия виртуален асистент – тя все
повече заприличва на непринудено
общуване между два индивида. Очевидните доказателства, че от другата страна е машина, плавно биват
размивани чрез фина настройка на
гласовите интерфейси и алгоритмите на изкуствения интелект, така че
максимално да напомнят човешки
тембър, структура и лекота на изразяване и т. н. Бъдещето на технологиите в тази сфера е свързано със
софтуерни разработки, способни да
усещат настроението на потребителя или да продължат даден разговор от точката, в която е бил
прекъснат предишния ден.
Традиционното взаимодействие
между човека и машината коренно се
трансформира. От въвеждане на команди чрез кодове, бутони, сензорни
екрани, контролери и графични интерфейси чрез съответния софтуер,
мобилно или уеб-базирано приложение
днес все по-често комуникацията се
осъществява чрез опростен разговорен потребителски интерфейс
(conversational user interface, CUI).

Функции и приложения
Сградите в жилищния и публичния
сектор, търговията и индустрията
могат да се възползват от множество нови възможности, възникващи
с навлизането на изкуствения интелект в сградната автоматизация.
Все по-евтините, достъпни и функционални IoT устройства правят гене-
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рирането и обработката на големи
обеми данни за сградните системи
максимално бързо, лесно и удобно.
Дори без добавен интелект IoT платформите позволяват на отделните
свързани елементи да обменят информация помежду си в мрежата. Истинската роля на AI решенията се корени в обработката и интерпретацията на събраните данни. Така числата и стойностите се превръщат в
т. нар. „действена информация“
(actionable information) – обработен информационен масив, който съдържа
изводи и препоръки за предприемане
на определени действия.
Управление и настройка на уреди и устройства - с помощта на мобилни приложения, базирани на изкуствен интелект, продуктите в областта на домашната и сградна автоматизация могат да бъдат лесно
настройвани и управлявани както
локално, така и отдалечено. Налице
са функции за автоматична конфигурация съгласно предварителни настройки, както и инструменти за
изучаване и запаметяване на потребителските предпочитания като

например за температура в стаята,
ниво на димиране на дадено осветително тяло или час за спускане на
щорите в спалнята. Благодарение на
информацията за местоположението
на ползвателя, която персоналните
смарт устройства осигуряват, някои
услуги могат да бъдат активирани
или деактивирани автоматично при
напускане или приближаване до дома
например отоплението, системите
за сигурност и т. н.
Интеграция с технологии за гласово управление - все повече продукти и технологии за умни домове и
сгради позволяват интеграция с т.
нар. хъбове за автоматизация, базирани на изкуствен интелект. Тези
виртуални асистенти обединяват
всички свързани сградни системи и
услуги в единна платформа с гласово
управление. Освен с базови контролни функции, като включване и изключване на лампи и уреди и осъществяване на гласови и видеоразговори, интелигентните хъбове разполагат и
с възможности да съобщават на потребителя сервизна информация (например новини от дадена сфера, про-

гноза за времето, валутна информация), да правят поръчки и да управляват всички услуги в дома чрез гласов
интерфейс. Когато са интегрирани
със системите за сигурност и контрол на достъпа, те могат чрез гласово обаждане автоматично да уведомят потребителя, негови познати,
роднини или съответните контролни органи за различни извънредни
събития като влизане с взлом, пожар,
наводнение и др.
Друго предимство на виртуалните
асистенти са компактните размери
на платформата, която се побира в
малко устройство, подобно на тонколона за компютър. Така не са необходими множество дистанционни,
контролни панели, кабели и табла за
управление на различните системи и
услуги.
Сигурност и безопасност - внедряването на изкуствен интелект и
машинно обучение в системите за
сигурност е сред най-логичните приложения на технологията. Посредством алгоритми за лицево разпознаване например AI-базираните платформи за сигурност изграждат своя

5*2019

ÑÒÐ. 11

> àâòîìàòèçàöèÿ

база данни – каталог с познати лица,
посещавали дома или сградата.
Възможна е настройка на различни
нива на достъп и делегиране на контролни правомощия в зависимост от
това дали даден индивид е член на
домакинството, роднина, посетител
или непознат. Благодарение на тази
технология значително намалява броят на фалшивите аларми за опасност
в дома или сградата, тъй като конвенционалните средства за сигурност се надграждат с изкуствен
интелект, който помага на системата самостоятелно да „разсъждава“,
да прави заключения и да взема решения.
AI-базираните платформи за сигурност и контрол на достъпа могат да
осъществяват автомониторинг и са
оборудвани с различни сензори, датчици, камери, биометрични системи
и крайни устройства, които им позволяват да разграничават легитимните опити за достъп от злонамерените. Освен на лицево и гласово разпознаване, тези платформи могат да се
основават и на отдалечен достъп до
непрекъснат видео стрийминг през
смартфон, на данни от микровълнови сензори за движение и т. н.
Основните функции на изкуствения
интелект са да управлява, конфигурира и координира използването на
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отделните системи в дома ефективно, с минимални усилия от страна на
потребителя и с минимален риск от
нежелани събития. Тази своеобразна
еволюция на средствата за домашна
и сградна автоматизация позволява
на модерните AI-базирани платформи
да учат, възприемат и „осмислят“
различни данни и сигнали от околната среда, давайки им база за адекватно и информирано вземане на решения.
ОВК контрол и енергийна оптимизация - когато става въпрос за
сградна енергийна ефективност, повечето популярни стратегии за постигането й се основават на събиране на информация за потреблението „post factum“ и анализирането й с
цел откриване на различни тенденции,
проблеми и потенциал за енергоспестяване. С помощта на изкуствения
интелект в сградната автоматизация е възможно възприемането на проактивен подход, който предварително да гарантира енергийна оптимизация.
По отношение на ОВК контрола и
управлението на микроклимата на
ниво помещение или сграда, това
включва изучаване и анализиране на
всички допълнителни топлинни товари и фактори, които влияят върху
температурата. Такива товари са
човешкото движение, слънчевата

радиация, отпадната топлина от
електроуредите и др. Вместо чрез интензивно охлаждане температурата
в стаята може да бъде регулирана
чрез намаляване ефекта на някой от
страничните фактори. Ролята на
изкуствения интелект е именно да
открива подобен потенциал за икономии и да управлява потреблението
спрямо реалните потребности на помещението/сградата и преференциите на потребителя. С помощта на
машинно обучение могат да бъдат изграждани, изследвани и управлявани
комплексни виртуални модели на топлинните характеристики на сградите.
Цялостният AI-базиран енергиен
мениджмънт на дома взема предвид
фактори като наличието на дневна
светлина, продължителността на
деня и нощта, среднодневните температури, сезонните особености,
климатичните тенденции и актуалните данни за атмосферната обстановка, когато се съставя стратегия
за отопление или охлаждане. Анализират се и условия като тарифите за
електроенергия в различните отрязъци от денонощието, периодите на
пиково потребление, интензивността на едновременна работа на отделните товари и т. н. С помощта на
данни от умни устройства, като
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интелигентни електромери например, платформата за енергиен мениджмънт с изкуствен интелект
може да избере най-изгодния за потребителя план за управление на
енергийната консумация.
Превантивна поддръжка и превенция на аварии - в допълнение към
управлението на ежедневните сградни операции, изкуственият интелект
може да бъде „впрегнат“ и в превантивна поддръжка на сградните системи и съоръжения с цел превенция
на проблеми и неизправности и предотвратяване на нежелани ремонти
и свързаните с тях разходи. Чрез
анализ на данните от отделните
сградни системи и IoT устройства AIбазираната платформа за автоматизация може де идентифицира различни отклонения и аномалии и да избере най-подходящите мерки за отстраняването им.
Макар превенцията на аварии да е
техническа задача, с която машинният интелект е способен да се справи, човешката интуиция продължава
да е необходима за адекватното й
осъществяване. Интелигентните

сгради са генератор на големи масиви данни, но по същество те не са
математически идеални и опростени структури, а сложни екосистеми,
обитавани от хора. Ето защо в допълнение към числата и стойностите,
които автоматично се обработват
от AI алгоритмите, са налице и много допълнителни причинно-следствени взаимодействия от човешки характер, с които изкуственият интелект
в много случаи все още не е способен
да се справи. Добавянето на интуитивност към изчислителните алгоритми е сред областите, в които AIбазираните решения за автоматизация тепърва предстои да се усъвършенстват.
Подобрен комфорт за обитателите - използването на изкуствен интелект за оптимизиране работата
на сградните системи и услуги така,
че да осигурят максимално комфортна среда за обитателите, е може би
най-логичното приложение на технологията в сферата на сградната автоматизация. То включва изучаването на взаимоотношенията между
микроклимата и комфорта, обратна-

та връзка от страна на потребителите и техните предпочитания и
използването на изводите с цел оптимизирано управление на ОВК инсталациите, осветлението и другите автоматизирани системи.
Производителите на решения за
интелигентни сгради се надпреварват в разработката на технологии и
продукти, позволяващи оптимално
персонализиране на средата в жилищни кооперации, офиси, хотели, обществени сгради и др. В сегмента все
повече навлизат мобилните приложения и носимите устройства, включващи AI-базирани функции. Тези иновации коренно трансформират начина, по който потребителите взаимодействат с умните сгради и създават нови канали за генериране на
големи масиви данни. И макар изкуственият интелект да предлага множество начини да имитира човешкия
разум, приложението му в сградната
автоматизация не цели да замести
човека, а да му помогне по-лесно и
интуитивно да взаимодейства с интелигентната сградна инфраструктура.

5*2019

ÑÒÐ. 13

> ÎÂÊ îáîðóäâàíå

Оптимизиране на системи
за БГВ с кондензни котли
Сградните системи за отопление и битово горещо водоснабдяване (БГВ) се предлагат в различни модели, типоразмери и конфигурации. Традиционните котли и подгревателни системи са проектирани да поддържат високи температури на горещата вода,
но новостите при технологиите в сферата на кондензната
техника позволяват постигане на повишена ефективност чрез
по-ниски температури на водата в комбинация с кондензация.
Конвенционалната конструкция на
една котелна система включва средство за водоподгряване до температура, подходяща за БГВ и отоплителни цели. При по-старите системи
стандартно се поддържа температура на подаването на гореща вода
между 80 и 90°C и винаги над 60°C при
връщане на горещата вода, за да се
предотврати кондензация в топлообменниците. Традиционните некондензни котли са проектирани така, че
променлив дебит през топлообменника е невъзможен. В следващ етап на
технологично развитие стават популярни конфигурациите с първични
(основни) и вторични (спомагателни)
помпи, които се използват за поддържане на желания дебит през топлообменника на котела, като същевременно променят дебита във вторичния контур съобразно нуждите на
сградата.
Модерната конструкция на една
котелна система е напълно различна. Температурите за подаване на
гореща вода намаляват, а кондензните котли са предпочитан избор за
системи, които използват по-ниски
температури на гореща вода, тъй
като така ефективността се повишава. Решенията с кондензни котли
са подходящи за приложения, които
включват лъчисто подово отопление, термопомпи с воден източник и
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стандартни системи за БГВ, специално проектирани за по-ниски температури на подаване на гореща
вода.

Повишаване на ефективността
Повечето котли използват природен газ като основно гориво за отопление на водата, въпреки че са налични и други опции. Процесът на
горене на природния газ представлява химическа реакция, възникваща
след смесване на газа с въздух, и води
до производството на топлина, използвана за повишаване на температурата на водата.
При този процес се получават
като странични продукти вода и
въглероден диоксид, както и NO, NO2
и NO 3 (азотни оксиди), тъй като
азотът във въздуха се свързва с излишния въздух. Приблизително така
протича горивният процес при всички видове котли, а отделяната вода
е важен фактор по отношение ефективността на котела. В зависимост
от вида на котела, този страничен
продукт се третира по различен начин.
При некондензните котли водата
остава в парно състояние и се отстранява от котела чрез димни газове, които впоследствие се извеждат от сградата. Кондензните котли оставят парата да се кондензи-

ра и да се превърне в течност. Когато водата се охлади под точката
на оросяване (конденз), се възстановява латентната топлина на изпаряване. Тази фина форма на оползотворяване на енергията позволява латентната топлина да се „рециклира“ вместо топлинната енергия да
се губи. Точката на конденз на водната пара в димните газове зависи
от процента на водорода в природния газ и излишния въздух в димните
газове. Кондензирането най-общо
започва, когато температурите на
връщане на горещата вода са между 55 и 65°C.

Топлообменници
Топлообменниците за некондензни
котли обикновено са изработени от
мед, чугун или стомана и не са проектирани да обработват корозивния
кондензат, получен от смесването на
водна пара с въглероден диоксид и образуването на въглеродна киселина.
С течение на времето киселината в
кондензата започва да унищожава
метала на топлообменника. Поради
това кондензните котли изискват поздрави топлообменници, устойчиви на
киселинния кондензат и термичния
шок от понижените температури на
потока отработена вода. Топлообменниците се произвеждат от няколко различни метала и в различни кон-

> ÎÂÊ îáîðóäâàíå
фигурации в зависимост от степента на кондензация, поддържана в котела.
Същинските кондензни котли използват един топлообменник, произведен от неръждаема стомана или от
лят алуминий. Алуминиевите топлообменници обикновено са по-евтини
и в тях са вложени по-дебели листове метал, но са по-чувствителни към
условията на водата (алкалност,
съдържание на химикали). Топлообменниците от неръждаема стомана са
силно устойчиви на корозия и по-издръжливи към качествените показатели на водата. И двата материала
са специално проектирани да издържат на въздействието на кондензата и да позволяват дългогодишна
експлоатация. Важно е да се вземе
предвид, че нивото на рН на водата
в системи със затворен контур остава същото като това в некондензен котел. Оптималното ниво на рН
в кондензата е от 3 до 4 при кондензните котли.
Частично кондензните котли използват първични и вторични топлообменни повърхности, където

първичният/основният топлообменник никога не се подлага на температури на кондензация и винаги работи в некондензен температурен
диапазон. Двойните топлообменници позволяват основният топлообменник да бъде изработен в стандартна конструкция, обикновено от мед,
докато вторият топлообменник е
направен от по-здрав материал като
алуминий или неръждаема стомана.
Когато димните газове излизат от
основния топлообменник, те се насочват към втория топлообменник,
където се допуска тяхната кондензация. Този тип конфигурация на топлообменника на котела обикновено
изисква вътрешна помпа и/или смесителни клапани за защита на
първичния топлообменник и работа
в безопасен температурен диапазон.
Друга алтернатива са хибридните системи, работещи едновременно с кондензни и некондензни котли.
При тези системи трябва да се вземе предвид в кой котел кой процес
протича. По принцип кондензните
котли се използват като първични
котли със стремеж към увеличава-

не на ефективността на топлинните процеси.
В дадени периоди от годината
обаче използването на кондензни
котли може да осигури само минимално повишаване на ефективността в
сравнение с използването на некондензни котли в зависимост от това
как е проектирана системата и какви са температурите на водата.
Използването на хибридна система
с кондензни и некондензни котли в
последователност, базирана на температурата на външния въздух и
температурата на горещата вода,
осигурява максимална ефективност
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Кондензатът трябва да бъде прокаран през филтър за киселинна неутрализация от мрамор, варовик или
алкални стружки. Освен това е важно конструкцията на тръбите за
изтичане на кондензата да бъдат
съобразени с особеностите на ВиК
мрежата. Канализационните тръбопроводи е препоръчително да са PVC
или чугунени, а не медни или стоманени, защото последните бързо корозират. Некондензните котли не произвеждат кондензат и не изискват
дренаж.

Ефективност на системите
за БГВ

през всички сезони, като същевременно намалява значително първоначалната инвестиция за инсталация.

Димоотводи
Изгорелите газове от кондензните котли винаги са с по-ниска температура от тези при некондензните системи, тъй като водната пара
в димните газове вече се е кондензирала, ако процесите в кондензния котел са протекли нормално. Температурата на димните газове при кондензни котли обикновено е около 38°C,
докато при некондензните котли е
120-150°C.
Материали, подходящи за изработка на димоотводи за системи с понижена температура, са поливинилхлорид (PVC), хлориран поливинилхлорид
(CPVC) и полипропилен (PP). Те могат
да се употребяват с кондензни котли. За приложения, при които не се
използват пластмаси, се препоръчва
избор на устойчив на корозия димоотвод, направен от неръждаема стомана или алуминий, но в никакъв случай не трябва да се използват димоотводи от други метали поради корозивността на димните газове.
Отново, ако кондензният котел не е
в режим на кондензация, димните
газове ще бъдат сходни по температура с тези на некондензен котел и
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ще трябва да се осигури система за
отвеждане на газовете, проектирана за по-високи работни температури.
Материали като PVC и CPVC отделят токсични изпарения при прегряване, така че полипропиленът или устойчивите на корозия метали са
предпочитано решение. В допълнение
към стандартите при материалите
за изработка на димоотводи, производителите имат специфични изисквания относно допустимата дължина на димоотвода. Той винаги трябва да бъде наклонен назад към котела, за да се изцеди правилно целият
кондензат в системата.

Кондензатни филтри и
неутрализация на киселините
Основни предизвикателства при
използването на кондензни котли са
управлението и неутрализирането на
кондензата. За отделяне на кондензата от парата производителите
обикновено осигуряват филтри (уловители за кондензат), които предотвратяват изпускането на отработените димни газове обратно в сградата. Тъй като водата се кондензира и
се смесва с CO2, нивото на pH намалява до приблизително 3-4, така че е
необходимо изхвърлянето на кондензата да се извършва правилно.

При проектирането на система за
гореща вода е важно да се гарантира, че тя е подходяща за кондензни
приложения. Ако системата не е проектирана за такива цели и температурата на връщане на горещата вода
никога не пада под 60°C, максималната топлинна ефективност на системата се ограничава до тази на стандартен, некондензен котел – около
88%. Обратно, ако температурата на
връщане на горещата вода падне под
60°C и котелът е некондензен, топлообменникът няма да може да издържи на въздействието на киселинната водна пара и ще спре да функционира по-рано от предвиденото.
При кондензните системи ефективността на котела зависи от натоварването му и от температурата на връщане на горещата вода.
Чрез задаване на по-ниски температури за подаване и връщане на вода
от конвенционалните е възможно да
се повиши ефективността на котела, тъй като повече водна пара се
кондензира от по-ниски температури на връщане на гореща вода и се
възстановява повече енергия, която
в противен случай би се изгубила през
димоотвода. Това повишава ефективността с приблизително 10% до 12%
в сравнение с некондензните котли.
Също толкова важно колкото температурата на връщане на водата в
котела е какъв е броят на функциониращите котли. За разлика от некондензните котли, ефективността на
кондензните системи се увеличава,
когато натоварването на котела
намалява. Повечето кондензни котли
са снабдени с високомодулираща га-
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зова горелка, способна да модулира до
съотношение 20:1, което е много поефективно от поетапно или стъпаловидно управление с некондензни
котли. Горелките се управляват от
контролна система с цел да се регулира изходният дебит на горелката
в директно съответствие с изискванията на сградата и да се постигне
максимална ефективност на системата чрез работа на подходящия брой
котли.
Възможността на горелката да
инициира горивен процес при ниски
натоварвания дава повече време на
димните газове да останат в контакт с топлообменника, а в замяна
осигурява по-голям трансфер на енергия и по-прецизно съответствие на
натоварването. Поради тази причина е характерно за кондензните системи да работят с няколко котли при
ниски натоварвания, за да се увеличи
ефективността. По подобен начин
кондензните котли могат да модулират изходната температура до пониска, когато потреблението на топлоенергия намалява, докато некондензните котли винаги търпят темпе-

ратурни ограничения, за да избегнат
кондензацията.
Несъмнено кондензните котли са
по-скъпи от традиционните, но увеличението на първоначалната инвестиция варира в зависимост от конструкцията на топлообменника, конфигурациите и производителя.
Първоначалното увеличение на разходите за кондензна система не се
изчерпва непременно с котела, тъй
като оборудването трябва да се
подбира в съответствие с температурите на подаване и връщане на гореща вода. Най-честият избор е по
отношение на физическия размер и
вида на реотаните. Реотаните за
гореща вода изискват по-дълбоки
намотки с по-голяма повърхност за
пренос на топлина, за да са съобразени с по-ниската температура на
подаване на гореща вода, което увеличава първоначалната инвестиция
за оборудване и потенциално експлоатационните разходи. По-високи
експлоатационни разходи възникват,
когато се избират традиционни
реотани с по-ниска температура на
подаване на гореща вода, което води

до по-големи спадове на налягането
на въздуха и водата.

Съображения при проектиране
Изцяло кондензните котелни системи са по-прости за проектиране от
частичните и конвенционалните системи с некондензни котли. Някои
кондензни котелни системи могат да
бъдат настроени в режим на променлив първичен дебит (VPF) с регулиращ
байпасен клапан с минимален дебит,
поддържащ минималния дебит на ко-
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тела. Така става възможна конфигурация на тръбопроводите и изпомпването, която минимизира броя на
помпите и увеличава максимално ∆T.
Във VPF системите дебитът варира
в цялата система, включително през
котлите, което е промяна на традиционното схващане, че котлите винаги се нуждаят от постоянен дебит.
Тези системи премахват необходимостта от вторични разпределителни
помпи и използват успоредно няколко
помпи, за да обслужват цялата система за гореща вода. Изцяло кондензните котли също така не са податливи на термичен шок, така че няма
нужда от смесителни клапани,
първично-вторично изпомпване или
високи температури на връщане на
водата.
VPF системите обикновено имат
по-малък брой помпи в сравнение с
първично-вторичните системи, което намалява първоначалната инвестиция чрез закупуване на по-малко
тръбопроводи и клапани, по-малко
електрически връзки, по-малко контролна работа и виброизолация за
допълнителни помпи. Един комплект
помпи спестява и пространство в
помещението.
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Сред елементите, на които трябва да се обърне внимание при проектиране, са по-сложните контролни
панели и изискванията за осигуряване на минимален дебит в системата
по всяко време. VPF системите типично имат по-ниски експлоатационни разходи, тъй като е налице помалък спад на налягането в системата поради по-малкия брой помпи и спомагателно оборудване за тях. В допълнение, при тях помпите са по-ефективни. VPF технологията позволява
на проектанта да избере по-големи,
по-ефективни помпи с по-висока мощност вместо циркулационни помпи с
по-малък размер, постоянен дебит и
ниска ефективност, на които обикновено са базирани първично-вторичните системи. Също така използването на променлива скорост в системата позволява целият дебит да
варира, което осигурява намаление на
експлоатационните разходи, тъй
като енергията се променя в зависимост от кубичната мощност на дебита.
Изключение при използването на
VPF помпени системи е, че частично
кондензните котли, които използват
вторичен/спомагателен топлообмен-

ник за кондензиране на димните газове, изискват постоянен дебит през
топлообменника. За да се постигне
това, първично-вторичната система
се използва с два комплекта помпи,
всеки със специална функция за системата за топла вода. Първичните/
основните помпи служат като производствени помпи и обслужват само
котлите в системата.
Това обикновено са помпи с висок
дебит, помпи с постоянен дебит с
ниска смукателна глава, монтирани
към котела, за да подадат наличната гореща вода към вторичните помпи. Вторичните помпи обслужват
само реотаните за гореща вода в
системата, като са оборудвани с
двупосочни регулиращи клапани и
имат висок дебит, висока смукателна глава, висока и променлива скорост и променят дебита на системата в отговор на натоварването.
Първичните и вторичните контури
са свързани чрез обща тръба или декуплер, който е споделена част от
тръбната верига във всеки контур
и хидравлично отделя двата контура, така че дебитът в единия контур не влияе на дебита на другия
контур.
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Решения за воден
мониторинг в интелигентни
домове
През последните години технологичните решения за интелигентни домове и сгради се развиха дотолкова, че тези умни екосистеми могат да бъдат управлявани ефективно както в тяхната
цялост, така и като съвкупност от отделни елементи. Всеки от
градивните блокове на сградата - отделните системи и услуги,
подлежи на мониторинг и оптимизация посредством различни контролно-измервателни прибори и средства за автоматизация.
Съвременните потребители на
продукти от smart home сегмента
разполагат с възможности за проследяване и управление на консумацията
на основни ресурси като вода, електричество, газ и т. н. Водният мениджмънт в един умен дом се осъществява с помощта на различни типове сензори и системи, които измерват потреблението, регистрират
течове, проверяват качеството на
питейната вода и помагат за подобряване качеството на живот, намаляване на сметките и предотвратяване на аварийни ситуации, застрашаващи безопасността на обитателите и сградните активи.

Сегментиране на пазара
Богатото разнообразие от продукти за воден мониторинг в интелигентни домове и сгради може най-общо
да бъде подразделено на три типа –
отделни сензори (най-често за течове и налягане), устройства за воден
мониторинг и цялостни платформи за
воден мениджмънт. Най-достъпни в
ценови аспект са обикновените сензори за налягане, които се монтират
около тръбите. Те могат да регистрират изтичания с различна сила и да
ги проследят до източника им, както

и да разпознаят характерни промени
в налягането, които индикират, че
дадено кранче или водно съоръжение
в дома или сградата в момента се
използва.
Умните сензори за воден мониторинг стават все по-търсени с популяризирането на концепцията за интелигентни сгради, а основната им
роля е оптимизиране използването на
водните ресурси и намаляване на режийните разходи за домакинствата
и бизнеса. На пазара се появяват все
повече стартъп компании, разработващи и предлагащи на пазара продукти и решения за повишаване на водната ефективност. Голяма част от
традиционните производители на
ВиК системи също включват в портфолиото си специализирани оферти за
умни домове. Сред най-търсените
решения са системите, позволяващи
мониторинг и управление посредством мобилно приложение в потребителския смартфон или таблет.
Най-богатият продуктов сегмент
– този на сензорите за детекция на
течове, включва различни дигитални
решения с възможности за интегриране в системи за сграден мениджмънт. Тази интеграция на услугите позволява не само регистрира-

не на теча, но и отдалечено спиране
на системата преди проблемът да е
прераснал в наводнение, докато собствениците са извън дома си.
Източници на течове могат да са
не само ВиК инсталациите и спуканите тръбопроводи, но и неизправни
ОВК системи, перални и миялни машини и др. Ето защо инсталирането на
детектори за течове е практика във
все повече модерни домове, а ключовите зони включват: перални помещения, водни агрегати, отоплители и охладители, бани, тоалетни, кухненски
мивки и т. н.
По-мащабните системи за воден
мониторинг в интелигентния дом разполагат с още възможности в допълнение към детекцията на течове. На
база промените в налягането на системата те могат да идентифицират не само дали дадено кранче или
система в момента се използва, но и
дали използването е в нормални граници или не. Възможни проблемни
сценарии са забравени чешми, спукани тръби, неизправни/течащи тоалетни казанчета, запушвания и т. н.
Устройствата за воден мениджмънт
могат да се инсталират директно
към ВиК системата на дома и автоматично да управляват пускането и
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спирането на водата до отделни
точки в зависимост от условията.
Промените в налягането на системата се измерват няколкостотин пъти
в секунда, за да се придобие достатъчно прецизна представа за нормалната работа на инсталацията и да е
възможно откриването дори на найминиатюрните течове по тръбите.
Устройствата за воден мониторинг
често разполагат и със сензори за
поток и температура, чрез които се
проследява например дали тръбите не
са замръзнали през зимата в отсъствието на собствениците.

Мониторинг на потреблението
Един от основните проблеми на
водния сектор в глобален мащаб е
разхищението на вода под формата
на течове в домакинствата. Освен
чрез изтичане вследствие на спукани тръби, загуби са възможни и поради нехайство и безотговорна употреба на ценния воден ресурс. За такива сценарии се разработват решения за автоматично спиране на водата, когато кранчетата не са отворени или не се използват. Системата осъществява мониторинг на разликата в налягането между входа
(нормалното налягане на водоподаване) и изхода на устройството, разположен на входната водоснабдителна
тръба в дома. При запазване на разликата в налягането главният клапан
ÑÒÐ. 20
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на системата е изключен. Ако налягането на входа е по-високо от това
на изхода, клапанът се задейства.
Когато входното налягане е по-ниско, това е индикация за ниско налягане във водоснабдителната инсталация. Функцията за автоматично задействане на клапана се управлява от
микроконтролер. Той се грижи и за
това да възстанови водоподаването
в случай на регистрирана разлика във
входно-изходното налягане.
Устройствата за воден мониторинг в интелигентни домове обикновено разполагат и с измервателни
средства за общото количество разтворени твърди вещества във водата, монитор на алкално-киселинния
баланс (pH), както и температурен
сензор. Тези прибори непрекъснато
събират информация за работата на
ВиК системата в дома и изпращат
регулярни отчети до смартфона на
потребителя. Връзката между устройството и телефона обикновено се
осъществява посредством безжична
комуникация. Възможни са още функции за мониторинг на качеството на
водата, както и ръчно и отдалечено
управление на контролния клапан на
системата.
Системите за воден мениджмънт
служат за предотвратяване на прекомерното или случайно разхищение
на водния ресурс, ранно откриване на
течове и намаляване на сметките за

вода на домакинствата. В региони, в
които водоподаването се осъществява чрез пневматични помпи, устройствата за воден мониторинг могат
да дадат и навременна индикация за
ниско налягане в системата.
Сред най-търсените решения на
пазара са малките компактни системи на достъпна цена, които осигуряват информация за потреблението на
вода и позволяват автоматично спиране и възстановяване на водоподаването в зависимост от ежедневните навици на потребителите.
Свързването на устройствата към
интернет е възможно благодарение
на Wi-Fi модул, а управлението им се
извършва чрез микроконтролер. Обикновено те се включват към основното електрическо захранване, но разполагат и с батерия за случаи, в които електроподаването е преустановено. С помощта на данните,
събрани от различните прибори и
сензорни устройства в системата,
могат да се изготвят графици на
дневното потребление и предписания
за по-икономична употреба на водата.
Мобилното приложение, което
свързва системата за воден мениджмънт с потребителския смартфон, позволява визуализация на събраните данни, задаване на планове за
включване и изключване на водоподаването по график, мониторинг на
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качеството, задействане на аларми
при течове и т. н. Всички тези
възможности стимулират по-отговорно отношение към оползотворяването на водния ресурс сред масовите потребители, които често не са
наясно с това колко вода реално използват и разхищават всеки ден.
Устройствата за воден мениджмънт
правят възможно и ефективното
управление на ВиК системите в отдалечен режим при отсъствие от
дома.

Мониторинг на качеството
Освен устройства за воден мениджмънт, на пазара на технологии
за интелигентни домове се предлагат и цялостни умни системи за пречистване на вода. Тези домашни инсталации завинаги трансформират
начина, по който се доставя и консумира питейна вода в домакинствата.
Те включват прибори за непрекъснат
мониторинг на качеството на водата по основни параметри, както и
системи за пречистване и омекотяване на водата. Те не само премахват вредните химикали от водния

поток, доставен по главния водопровод, но и поддържат потребителите
постоянно информирани за статуса
на инсталацията, моментното качество на водата и всякакви извънредни обстоятелства.
Тези технологии за мониторинг и
пречистване могат да се свържат
със сградната платформа за автоматизация, уеб-базирано или мобилно
приложение за смартфон посредством стандартен безжичен модул.
Функциите на системата включват
известяване при прекалено ниски или
високи нива на дадени вещества,
рязка промяна в алкално-киселинния
баланс, прекомерно разхищение, отклонения в потока и налягането, напомняния за различни събития, заплащане и поддръжка на ВиК услугите и
системите и т. н. Някои решения
включват и вградени камери за видеомониторинг на системата, които
спомагат за регистрирането и локализирането на запушвания, течове и
други проблеми по инсталацията.
Когато интелигентните пречиствателни системи се инсталират
в отдалечени гаражи, мазета, киле-

ри и други зони с потенциални проблеми в интернет връзката, това може
да доведе до забавяния в известяването, влошаване качеството на водата или допускане на времеемки и
скъпи за отстраняване аварии. Стабилната отдалечена връзка между
системата и потребителското устройство е особено важна за собствениците на ваканционни жилища или
имоти под наем, които често се налага да наблюдават и управляват ВиК
системите в дистанционен режим.
Освен с инструменти за реализираното потребление на вода за даден
период, умните системи за воден
мониторинг разполагат и с възможности за прогнозно изчисление на
приблизителните водни количества,
които ще бъдат необходими в бъдеще на база изучаване на навиците и
предпочитанията на потребителите.
В допълнение към домакинствата,
които са най-големият потребителски сегмент на пазара на умни решения за воден мениджмънт, тези системи са подходящи и за малки търговски обекти, здравни и учебни заведения, хотели и т. н. Пречиствателни-

5*2019

ÑÒÐ. 21

> ÂèÊ îáîðóäâàíå

те инсталации са отлично решение
и за региони, в които водата се хлорира.
Омекотителните системи премахват минерали като калций и микроелементи като магнезий от състава на
водата, като така подобряват вкусовите й качества, правят сапуните
и измиващите средства по-ефективни, като същевременно намаляват
натрупването на котлен камък в
тръбите и уредите. При тези интелигентни автоматизирани решения
отпада нуждата от регулярна проверка на системните компоненти за
необходимост от поддръжка, тъй
като системата осъществява автомониторинг и самоинициативно уведомява ползвателя кога се налага
обслужване.

Откриване и превенция на течове
На пазара се предлага широк асортимент от решения за откриване и
превенция на течове. Много продукти, предназначени за интелигентни
домове, все още са в процес на разработка и предстои налагането им
на пазара. Достъпността на системата в ценови аспект обикновено се
определя от функционалния й обхват.
Сред най-иновативните оферти в
сегмента са водните монитори, ко-
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ито не просто могат да откриват,
но и да предотвратяват течове. Те
се свързват към водоснабдителната
инсталация и управляват водоподаването в различни ситуации. При откриването на отклонения в системата,
които говорят за настъпването на
теч, устройството незабавно преустановява подаването на вода към
съответната точка. Така се осъществява превенция на големи разхищения и свързаните с тях финансови
загуби, щети по имуществото и
скъпи ремонти. Чрез ефективен контрол на малки неизправности в инсталацията тези решения могат
кумулативно да намалят драстично
сметките за вода на съответното
домакинство. Някои водоснабдителни дружества дори предлагат отстъпки от цените на услугите си, ако
потребителят закупи и инсталира
специализирано устройство за мониторинг и превенция на водни загуби.
Така икономиите на средства се увеличават, спомагайки за по-кратка
възвръщаемост на инвестицията.
Сред недостатъците на подобни
решения обикновено са високата
първоначална цена за закупуване, нуждата от професионална инсталация
и липсата на съвместимост с някои
водопроводни системи.

На пазара се предлагат и продукти, които не изискват експертна
инсталация и са доста по-евтини за
сметка на по-ограничена функционалност. Те буквално за секунди се защипват около водоснабдителния
тръбопровод, включват се в захранването и се свързват към домашната безжична мрежа. Обикновено тези
устройства използват ултразвукова
технология за измерване на водното
потребление чрез звукови вълни и не
изискват свързване към тръбната инсталация, така че водата да преминава през тях. Достатъчно е само
външното прикрепяне на устройството към тръбата. В резултат се генерират по-малко данни за потреблението в сравнение с по-комплексните и скъпи системи, но основните
функции за детекция на течове и
известяване са налице. Основен минус на бюджетните варианти е, че
обикновено не разполагат с механизми за автоматизирано преустановяване на водоподаването. В случай на
сериозен теч такова решение може
да се окаже нерентабилно за домакинства, в които няма кой ръчно да спре
водата. Осигуряването на гореспоменатата функция за автоматично
прекъсване предполага избор на поскъпо решение.
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Следващият клас устройства са
водните монитори, които се
свързват към водопровода и осъществяват непрекъснат мониторинг на
потреблението, налягането, потока
и температурата, а често – и качеството на водата. Такива устройства са способни да уловят дори микротечове с интензитет една капка
на няколко минути. При регистрирането на проблем системата автоматично изпраща известие до смартфона на потребителя и изключва
подаването на вода с цел предотвратяване на по-големи загуби.
Най-високият ценови клас системи за откриване и превенция на течове обхваща същинските интелигентни системи за воден мониторинг, които проследяват промените
в потока и налягането с честота няколкостотин измервания в секунда и
генерират изключително детайлна
информация за случващото се във
ВиК инсталацията на дома. Тези решения фино разграничават теч при
спукана тръба от капещо или течащо кранче, а базата им данни непрекъснато се обновява с течение на

времето, правейки ги все по-интелигентни.

IoT и интелигентен воден
мониторинг
Internet of Things (IoT) устройствата и сензорните технологии са все почесто срещани елементи от интелигентните домове и сгради. И макар
първоначалният фокус при сградния мониторинг да е върху енергийното потребление, все повече разработки се
насочват към повишаване на водната
ефективност. Актуално проучване на
агенция Ecova сочи, че 57% от участвалите в мащабно допитване фасилити мениджъри са инвестирали в
решения за воден мениджмънт. Като
най-високоефективни и изгодни мерки
за намаляване на водните загуби респондентите са посочили промяна в потребителското поведение към по-отговорно оползотворяване на водните
ресурси и добавяне на средства за контрол на течовете във водоснабдителните и напоителните системи.
Решенията за воден мениджмънт
днес стават все по-достъпни и с все
по-кратък период на възвръщаемост.

Съгласно изследване на Navigant
Research, инвестициите в технологии
за управление на водните ресурси ще
нараснат от 2 до 2,8 млрд. щатски
долара до края на 2025 г. с превръщането на водния мениджмънт в стандартна услуга за интелигентни домове и сгради. С популяризирането на
инициативите за устойчивост и
отговорно потребление на водните
ресурси от корпоративния сектор и
в жилищния сегмент все повече производители и доставчици на технологични решения за умния дом фокусират усилията си върху IoT продукти за воден мониторинг, показват
още данните на маркетинговата
фирма.
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Съвременни тенденции
в интелигентното сградно
осветление
Съвременната концепция за интелигентно осветление се основава на три основни принципа:
използване на светодиодни осветители, усъвършенствани контролни системи и универсални комуникационни интерфейси, отговарящи на глобалните стандарти. Решенията в областта се
развиват и еволюират в синхрон с изискванията
на устройствата и приложенията от най-ново
поколение, разработени за непрекъснато разрастващата се IoT (Internet of Things) екосистема.
Посоки на технологично развитие
Модерните интелигентни осветителни платформи са базирани на LED
технологията и иновации при драйверите с функции за динамично спектрално възпроизвеждане на светлината и подобрени сензорни възможности. Сред най-интересните тенденции
при интелигентното осветление е нарастващото му приложение в сградния сектор. Предимствата на светодиодните в сравнение с конвенционалните осветители ги превръщат във
водещ избор за нови инсталации и
ретрофит на осветителните системи в жилищни, търговски, обществени и промишлени обекти.
Основната линия на технологично
развитие в областта е използването на осветлението като свързана
услуга с добавена стойност. Съвременните LED осветителни модули
могат да изпълняват ролята на хъб
за оптична комуникация, който позволява съвместна експлоатация с традиционните Wi-Fi гейтуеи в сградни
приложения. В този контекст осветителните системи се надграждат
в решения, които поддържат различни безжични комуникационни технологии, съвместими с IoT екосистемата.
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Пазарните анализатори в областта на осветителните системи с полупроводникови елементи (Solid state
lighting, SSL) прогнозират, че приложенията на свързаните IoT-базирани решения за управление на осветлението ще продължат експоненциално да
нарастват в множество пазарни
сегменти с популяризирането на концепцията за интелигентни сгради в
други сектори извън жилищния.
Сред множеството предимства на
умните осветителни решения в сравнение с конвенционалните технологии са усъвършенстваното спектрално управление на светлоизточниците
и интегрирането на различни комуникационни интерфейси. Технологиите
в областта са основно няколко типа:
жични, радиочестотни и безжични
оптични комуникационни интерфейси
(OWC), позволяващи допълнителни
приложения на интелигентното осветление освен осветяването – сензорни функции и видима светлинна
комуникация (VLC).

Ползи за сградния сектор
Сградните приложения на интелигентното осветление непрекъснато
нарастват и се очаква тази тенден-

ция да се запази и през следващите 5
години, показват данни на Navigant
research. Умните осветителни системи са все по-популярни както в жилищни, така и в търговски и индустриални обекти. Ръстът в инсталациите на
LED осветители на закрито е свързан
с множеството допълнителни възможности, които технологията разкрива.
Такива са интелигентните приложения, базирани на високоскоростен
трансфер на данни и изграждане на
умна сградна инфраструктура в
свързаните домове и сгради, които се
превръщат във все по-ефективни решения по отношение на разходите.
Интелигентните светодиодни
осветители осигуряват множество
ползи и по посока повишаване на енергийната ефективност и бърза възвращаемост на инвестициите в IoT продукти и платформи. LED модулите се
отличават с по-дълъг експлоатационен живот, по-ниска консумация на
енергия и по-добри възможности за
осветяване в сравнение с луминесцентното осветление и други традиционни технологии. Истинската
трансформация на сегмента сградно
осветление по посока интелигентни
решения обаче не се изчерпва само с
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естеството на светлоизточника. Умните системи могат да генерират ценен актив – данни за различни аспекти на сградните инсталации и оборудване. В допълнение,
светодиодите позволяват реализирането на иновативни концепции като адаптивно и биодинамично осветление, а напредъкът при LED и OLED (organic light emitting
diodes) модулите прави възможно използването на осветлението и като комуникационна технология. В комбинация със съответните драйвери, сензори, алгоритми за управление и безжични компоненти интелигентните осветителни системи се превръщат във все по-автономни и
мащабируеми решения за IoT и smart home екосистеми.

Предимства и възможности
Интелигентните осветителни системи по същество
са адаптируеми решения с възможност за персонализиране на визуалния комфорт и енергийната ефективност.
Различните им сградни приложения включват използване
в комбинация с комуникационни интерфейси, средства за
спектрално възпроизвеждане в реално време, усъвършенствани опции за сензорна детекция, цветни сензори и
микроспектрометри.
При SSL осветлението светлинната ефикасност нараства с всяка изминала година в паралел с плавно понижаване на цените на светодиодните модули. Експертите прогнозират, че тази тенденция ще се запази и в бъдеще, като новите решения с всяко десетилетие ще бъдат
с все по-ниска цена на лумен съгласно популярния закон
на Хайц. За това спомага и технологичният прогрес в
материалознанието, благодарение на който количеството генерирана светлина от един LED модул се увеличава
непрекъснато. Влагането на екологосъобразни материали в интелигентните осветителни системи, базирани на
светодиоди, позволява постигането на положителен
анализ на жизнения цикъл (LCA) на LED осветлението. Така
SSL технологията става все по-привлекателна за настоящите и бъдещите приложения на интелигентните осветителни системи в сградния сектор.
От техническа гледна точка умните осветителни
решения се радват на нарастващ интерес благодарение
на възможностите им за мултифункционални приложения.
Разширената IoT свързаност, автономните сензорни и
комуникационни възможности, мащабируемостта и широката оперативна съвместимост на съвременните
технологии в сегмента постепенно разширяват приложната им област в интелигентните домове и сгради на
бъдещето. Потенциал за ръст притежават проектите
в сферата на биодинамичното осветление, оптичната
комуникация, стандартизираните и универсално съвместими платформи за IoT мрежи, системите с управление
в реално време и др.

ление. Най-популярните решения са проектирани да променят спектъра или цвета на светлината. Те могат да
управляват и нивото на осветяване в случай на дадено
събитие, например при регистриране на присъствие в
дадено помещение или преминаване на автомобил или
пешеходец в работната зона на осветителя в приложения на открито. Интелигентните осветителни решения
елиминират нуждата от ръчно управление на системата. И макар осветителната мрежа да се програмира с
дадени общи базови настройки, всеки отделен осветител може да бъде препрограмиран спрямо моментните
потребности.
Сред популярните комуникационни интерфейси, разработени за интелигентни осветителни системи, са DALI,
Ethernet, Wi-Fi, ZigBee light link и Bluetooth, като чрез тях
могат да бъдат организирани отделни зони на осветяване с различни настройки. Те се сегментират спрямо
факторите на средата, обитателите и събитията, които е възможно да възникнат в съответната зона. Умните осветителни платформи са способни да изчисляват
автоматично количеството необходима светлина според
моментните условия и да осигуряват гъвкаво осветяване на различни задачи, дейности и потребители. Допълнителна възможност е функцията за измерване на консумацията на енергия в реално време.
Интелигентните осветителни мрежи позволяват на
отделните типове осветители в системата да комуникират помежду си и да се синхронизират. Предимство е
и опцията за индивидуално управление на ниво освети-

Особености на технологията
Интелигентните осветителни системи разполагат с
интегрирани дигитални сензори, задвижващи технологии,
драйвери и комуникационни интерфейси. Те се програмират посредством усъвършенствани контролни алгоритми и могат да бъдат използвани за изграждането на
осветителни мрежи с възможност за отдалечено управ-
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тел посредством отдалечено контролно средство, например мобилно
или уеб-базирано приложение.

Тенденции
Актуално изследване на IHS
Technology сочи, че глобалният пазар
на интелигентно и свързано осветление за нежилищни сградни приложения е нараснал от 6,1 млрд. щатски
долара през 2017 г. до 7,2 млрд. година по-късно. Специалистите очакват
този пазар да продължава да регистрира ръст с комбиниран годишен
темп на растеж от 21%, достигайки
цели 21 млрд. щатски долара през
2022 г. Жилищните приложения на
умни осветителни системи са достигнали 1,8 млрд. долара през 2018 г.,
а интелигентните улични решения –
600 млн., показват още данните на
маркетинговата агенция.
През последните няколко години
темповете на конкуренция между големите световни производители в
сегмента са намалели, тъй като капацитетът на LED производството в
глобален мащаб е достигнал своя пик,
твърдят от IHS Technology. Тази тенденция е в основата на своеобразно
пресистематизиране на производствените мощности с цел прилагане
на по-ефективни и екологосъобразни
решения. През следващите 5 до 10
години пазарните анализатори очакват застой на пазара на осветителни продукти с общо предназначение,
но обещават ръст в сегмента на
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светодиодното осветление, особено
в паралел с популяризирането на интелигентните осветителни системи.
Технологията разкрива много нови
възможности не само в осветителната индустрия, но при решенията за
умни домове, сгради и градове.
Енергийната ефективност ще
продължи да бъде приоритет при
умното осветление и в бъдеще, прогнозират експертите. Усилията са
насочени към нейното непрекъснато
увеличаване, например при плоското
панелно осветление се цели постигане на 125+ лумена на ват. В ключов
показател, с оглед потребителското
търсене, ще се превърне и цената на
лумен, смятат от IHS.
Тенденцията е скоро всички LED
осветители да разполагат с IoT свързаност, убедени са анализаторите. Така
всички те ще бъдат интелигентни и
ще разполагат с възможности автоматично да се включват, изключват и
димират, а управлението им ще се
случва изцяло чрез мобилни приложения
и виртуални асистенти за домашна автоматизация. Така в бъдеще цялото осветление в сградния сектор ще стане
дигитално и свързано.
Иновации се очакват и по отношения на профила, дизайна и приложението на LED осветителите. Традиционните крушки (компактни луминесцентни и с нажежаема жичка), матови или прозрачни, срещат редица технически ограничения в някои съвременни сценарии. LED модулите от

друга страна осигуряват голяма свобода по отношение на формата,
гъвкавостта и дизайна. Популярни
стават тънките корпуси с естетичен външен вид, които позволяват
лесна инсталация и подмяна.
Друга водеща тенденция е стремежът към „здравословно осветление“.
Биодинамичните системи, съобразени
с жизнения ритъм на човека, стават
все по-популярни не само в жилищния
сегмент, но и в офисите, учебните и
здравни заведения, където доброто
емоционално и психологическо състояние на индивида е приоритет. Модерните потребители са все по-информирани за ползите от тази технология и
влиянието й върху настроението, концентрацията, работоспособността,
добрия сън и здравето.
Интелигентните осветителни
системи с биодинамична концепция
осигуряват оптимално количество
дневна светлина и адаптират изкуственото към параметрите на естественото осветление.

Smart home концепции и
осветителна комуникация
Свързаните осветителни системи
са една от базовите и най-ранни
технологии в концепцията за умен
дом. До днес те остават и най-популярни сред smart home системите,
превръщайки се в емблема на сградната технологична революция в посока към непрекъснато повишаване на
интелигентността.
Голяма част от интелигентните
осветителни продукти позволяват
интеграция в умни платформи за домашна и сградна автоматизация, а
най-съвременните решения правят
възможно дори управлението чрез
жестов и гласов контрол. С налагането на усъвършенствани и технологично зрели smart home екосистеми човеко-машинният интерфейс за управление на осветлението постепенно еволюира към автоматизирано сензорнобазирано управление, машинно обучение и изкуствен интелект.
Друга област на динамично развитие е т. нар. видима осветителна комуникация (VLC), считана от множество експерти за бъдещето на комуникационните решения. Скоростите
на трансфер при тази технология от
ново поколение са много по-високи в
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равнение с популярните безжични системи (Wi-Fi).
И макар високоскоростната VLC комуникация да е далеч
от масовото си комерсиализиране, VLC системи с ниска
скорост на предаване вече намират редица приложения
в сградния сектор, а продажбите им се очаква непрекъснато да нарастват в бъдеще. Сред най-популярните приложения е т. нар. навигация на закрито посредством
осветителна комуникация, която се използва във все повече молове, летищни терминали и други обширни закрити пространства. С цел добавяне на допълнителна стойност технологията може да бъде комбинирана с допълнителни визуални и рекламни стратегии.

търговски, публични, институционални и промишлени
приложения. Сред основните двигатели на ръста в потреблението на тези технологии са и smart city концепциите.
Реализирането на проекти за интелигентни градове в
Европа се стимулира с множество финансови инициативи на национално и регионално ниво. Благодарение на
постоянния фокус на Европейския съюз върху повишаване
интелигентността на градската инфраструктура посредством финансови инструменти, се създава т. нар.
Европейско партньорство за иновации за интелигентните градове и общности (EIP-SCC). В рамките на програмата водещи компании в своите браншове разработват
и предлагат интегрирани и устойчиви осветителни решения за smart city приложения.
Така интелигентното осветление се превръща във
водещ стълб на концепцията за умна градска инфраструктура и в двигател на пазара на решения за интелигентни
домове и сгради. Изграждането на интелигентни градски осветителни мрежи е сред водещите приоритети при
модернизирането не само на съвременните мегаполиси,
но и на все повече малки градове по света.
С нарастващите правителствени стимули за развитието на интелигентни градове и условия за оптимално
градско планиране и развитие, по-бързо и ефективно предоставяне на услуги за електронно управление, по-висока
енергийна устойчивост и подобрено местно икономическо развитие, приложенията на свързани системи за осветление в проекти за интелигентни градове ще продължава
експоненциално да нараства, убедени са експертите.

Пазарен преглед
Осветителните IoT-базирани системи осигуряват
свързаност в редица традиционни сградни приложения,
генерирайки данни и позволявайки автоматизирано и
отдалечено управление. IoT екосистемите създават условия за комуникация между отделните осветители в
свързаната мрежа, както и между осветителната инсталация и останалите сградни услуги, устройства и системи. Мрежовите средства за управление на осветлението все по-масово разполагат с изкуствен интелект и
машинно обучение с цел извличане на множество допълнителни ползи от домашната и сградна автоматизация.
Контролните средства поначало са проектирани за димиране и адаптиране на изкуственото осветление към
дневната светлина. Съвременните им приложения обаче
значително надхвърлят тези базови функции, правейки
възможно прилагането на стратегии за ефективно оползотворяване на пространството, управление на конферентни зали, стимулиране на повишена производителност и
подобрена оперативна ефективност в офис сгради и т. н.
Еволюцията от интелигентни осветителни системи
към IoT решения за сградни приложения до голяма степен
се случва благодарение на все по-достъпните цени на
сензорните технологии. Прогноза на Navigant Research
гласи, че глобалните приходи от продажби на IoT осветление ще достигнат от 651 млн. щатски долара през 2017
г. до цели 4,5 млрд. долара през 2026.
Водещ пазар на свързано осветление до 2024 г. ще бъде
Европа, благодарение на бързото популяризиране на интелигентните осветителни системи в редица жилищни,
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Системи за управление на
опасностите
В съвременния свят множеството потенциални опасности,
които застрашават домовете и имуществото, сградите с
различно предназначение и материалните активи в тях, създават предпоставки за разработване и прилагане на цялостни
стратегии за управление на опасностите. Сигурността и безопасността са ключови приоритети както в бита, така и
в търговията и индустрията, а поддържането им често пъти
изисква инвестиции в модерни технологични решения.
Модерните обществени и бизнес
сгради обикновено разполагат с повече от един тип система, гарантираща отделни аспекти на сигурността на обекта – контрол на достъпа, видеонаблюдение, пожарна безопасност и др. С нарастващата автоматизация на сградните системи и
услуги и тяхното масово консолидиране в единни платформи за сграден
мениджмънт все по-популярни стават комбинираните решения за контрол на рисковете, познати като
системи за управление на опасностите (Danger management systems, DMS).
Тези приложения могат да обединяват: средства за детекция на пожарна опасност, пожароизвестителни и
пожарогасителни системи, системи
за контрол на достъпа и за управление на средствата за достъп (ключове, чипове, карти и др.), видеонаблюдение, системи за мониторинг,
детекция на въглероден оксид, влизане с взлом, управление на паркинги и
т. н.
Основните функции на DMS платформите са: обработка на събития,
интегриране и управление на отделните подсистеми и отчет/докладване. В тях подсистемите са унифицирани чрез общ софтуер. „Гръбнакът“
на системите за управление на опасностите са т. нар. предварително
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дефинирани сценарии (например „пожар“, „обир“ и др.) – програми, които
управляват колективната работа на
системите съгласно установени процедури в зависимост от вида събитие. Решенията от този тип функционират подобно на цялостните
BMS платформи за сграден мениджмънт с помощта на средства за
автоматизация, централен контролен блок и различни функционални
модули, отговарящи за безпроблемната работа на съответната система или системна група. Модулите
могат да бъдат управлявани както
заедно, така и поотделно, а различните сценарии включват комбинирането на съответните необходими за
целта модули.

Функционален обхват
Функциите на системите за управление на опасностите обхващат
контрол на всички рискове за хората и материалните активи в една
сграда. Фокусът е не просто върху
автоматизираното управление на
отделните системи за сигурност, а
върху ефективното им координиране в случай на опасност. DMS платформите са доказано решение за
сгради, в които функционират множество системи за сигурност, например обществени учреждения и ин-

ституционални сгради, болници,
учебни заведения, хотели, офиси и др.
Целта е елиминиране на риска от
забавяне и иницииране на незабавна
реакция за овладяване на критичния
сценарий. Важна функция на системите от този тип е и навигирането/превеждането на отговорния
персонал по сигурността през цялата процедура за управление на съответното събитие.
Практиката сочи, че човешкият
фактор е най-слабото звено в случай
на бедствия, аварии и други извънредни обстоятелства. DMS системите
позволяват една и съща информация
да бъде селективно дистрибутирана
към различни крайни точки, което
елиминира риска от човешка грешка
или прекъсване на веригата за известяване чрез осигуряване на обратна връзка от всяко контролно устройство.
Сред основните цели на колективното управление на опасностите е
постигането на прозрачен мониторинг на ситуацията. Ето защо DMS
платформата е необходимо да разполага с лесен и удобен за използване
графичен интерфейс, кратки и ясни
писмени инструкции за операторите
и останалия персонал и средства за
бърза навигация в менюто. Програмирането на системата е препоръчи-

> ñèãóðíîñò
телно да се извършва от съответните упълномощени служители, но
интерфейсът й е препоръчително да
бъде достатъчно опростен, за да
могат с нея да работят в случай на
необходимост и останалите членове
на персонала с по-ниски нива на техническа грамотност.
Обикновено системата разграничава различни степени на опасност
и отделни функционални зони в сградата, изискващи съответните процедури за осигуряване на сигурността и безопасността на хората и
имуществото в тях. Заложени са
процедури за реакция при широк
спектър от инциденти и нива на
опасност, както и в различни критични зони на сградата, механизми за
незабавно известяване, координиране на евакуацията и др.

Системна архитектура
Сградният мениджмънт включва
богат набор от административни
мерки за управление на различни аспекти от експлоатацията, като управлението на опасностите е сред
най-критичните и важни задачи. DMS

системите отговарят за овладяване на критични ситуации с бърз период на развитие и значителен обхват. В такива моменти е важно
адекватното и бързо филтриране на
наличната информация, събирана от
сензорите и другите входни устройства на платформата, с цел извеждане на необходимите резултати за
местоположението на инцидента в
сградата, потенциалния обхват и
ниво на опасност, възможните мерки за овладяване, моментната заетост на помещенията, подходящи
маршрути за евакуация и т. н.
Концентрирането на нужните
данни е възможно благодарение на йерархичната структура на системната архитектура и разделянето й на
отделни слоеве: полево оборудване,
средства за автоматизация и мениджмънт. Благодарение на множеството отделни подсистеми, интегрирани в платформата, тя може да
даде цялостна картина на ситуацията, включваща например координати, нива на вредни газове, температура, наличие на дим, регистриране
на движение в забранени зони, нали-

чие на влага и др. За да е възможна
максимално ефективна защита на
сградата, нейните обитатели и материалните активи във времето,
системата се нуждае от гъвкава и
мащабируема структура. Само по
този начин една DMS платформа би
могла да се адаптира към различни
обекти, приложения и индустрии,
организации с разнообразна големина и функционални разширения на
бизнес операциите.
Управлението на събития е найбазовата функция на DMS системите. Най-важният приоритет е бързото и адекватно разпознаване на вида
риск, следван от стриктното изпълнение на съответната процедура
за овладяване на ситуацията. С цел
осигуряване на тясна координация
между отделните подсистеми, те са
обединени от обща платформа за
управление. Обикновено тя разполага и с разширени отчетни функции, на
чиято база се извършва детайлен
последващ анализ, задаващ насоки за
бъдеща превенция на събития и инциденти от същия тип и предписания за
по-адекватна реакция в следващ евен-
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туален случай със сходни обстоятелства.
Сред водещите критерии за избор
на DMS система за дадено приложение е нейният интерфейс и това
доколко лесно, бързо и удобно може да
бъде използван той от персонала.
Възможностите за интуитивна работа с платформата и функционалният
й дизайн, съобразен с конкретното
приложение, са сред най-търсените
предимства. Отворената системна
архитектура пък е предпоставка за
интегрирането на възможно най-много подсистеми (включително от различни производители), което оптимизира разходите и спомага за по-бърза
възвращаемост на инвестицията.
Препоръчително е още платформата
да позволява управление както на
всички подсистеми заедно, така и на
всяка от тях поотделно с цел осигуряване на максимална гъвкавост в
различни практически сценарии.
При избор на система е важно да
се провери дали избраното решение
позволява бъдещи разширения и модификации. Скалируемите системи поддържат изграждането на множество
конфигурации с една системна технология, например компактни системи, LAN или WAN мрежи. При компактните архитектури целият DMS
софтуер се инсталира в една работна станция. Системата обикновено
комуникира с една или повече подсистеми посредством серийна връзка.
За да може да изпълнява ефектив-
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но основните си функции – управление на събития, управление на подсистеми и отчет, системата за мениджмънт на опасностите се нуждае
от множество допълнителни функционални инструменти. Такива са например потребителска администрация,
администрация на акаунти и пароли
за достъп, управление на достъпа до
системата и системните модули и
др.

Предимства
Консолидирането на всички системи за сигурност в една сграда в единна платформа за управление на опасностите носи множество ползи. Такива са подобрената видимост на
работата на сградните системи и
услуги, по-високата степен на сигурност вследствие на тази подобрена
видимост, по-малките разходи за
закупуване, конфигуриране и поддръжка в сравнение с управлението
на няколко отделни подсистеми, елиминирането на риска от объркване
коя система да се задейства в случай на инцидент, необходимостта от
интегриране само на една система в
IT инфраструктурата на сградата/
организацията, по-лесната комуникация между отделните подсистеми и
т. н. Сред основните цели на колективното управление на опасностите
в една сграда е интегрирането на
възможно най-много подсистеми в
единната платформа.
Водещи предимства на DMS систе-

мите пред отделните решения са
тяхната гъвкавост, мащабируемост,
подобрена сигурност, опростена експлоатация и др. Платформите за
управление на опасностите са проектирани и програмирани за различни
ситуации, като целта е да се обхванат всички възможни рискови сценарии. Те могат да бъдат лесно и удобно разширявани, така че да включват
всички сгради, съоръжения, подсистеми, потребители и оборудване, принадлежащи към дадена организация.
Благодарение на функциите за
разпределен контрол на отделните
подсистеми, платформите за управление на опасностите гарантират,
че всяка система ще сработи в случай на нужда и ще изпълни основните
си функции. Могат да бъдат конфигурирани и допълнителни резервни
варианти, така че напълно да се елиминира рискът от системна грешка.
Системата обикновено позволява
дефиниране на различни нива на
достъп, свързани със съответните
контролни правомощия. Всеки оператор отговаря за степените на опасност, асоциирани със съответното
йерархично ниво. Интерактивният и
опростен потребителски интерфейс
на единната платформа, заместител
на множеството отделни контролни
табла и панели, спомага за по-лесно
и удобно управление, дори в най-комплексните сгради и приложения.
Сред водещите предимства на
DMS системите са и усъвършенстваните аналитични инструменти, които позволяват обработка на гигантски информационни масиви в централизирана платформа, позволяваща
отчитане на всички възможни фактори, оказващи влияние върху експлоатацията на сградните системи и
услуги. Не на последно място, много
потребители избират системи за
колективно управление на опасностите с отворен код заради възможността да интегрират и удобно да управляват множество отделни подсистеми за сигурност от различни производители.

Модули
Модулната архитектура на системите за управление на опасностите
позволява гъвкаво разпределение на
функциите по подсистеми и възможно най-бърза и адекватна реакция в
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случай на извънредно събитие.
Сред базовите модули на DMS
платформите обикновено е модулът
за контрол на достъпа в сградата.
Той управлява отключването и заключването на отделните входове и
изходи и освен за предотвратяването на неоторизиран достъп, отговаря и за навигация на евакуацията
в случай на нужда. Времево-базираният софтуер може да проследява
отделните точки за достъп и нива
на сигурност, както и да осъществява мониторинг на присъствието в
сградата.
Модулът за известяване представлява автоматизиран софтуер, свързан с платформата за управление на
опасностите. Ролята му е да предаде сигнал към основния софтуер за
уведомяване посредством гласово
оповестяване, текстово съобщение,
аларма или в друг избран формат. В
зависимост от характера на настъпилото събитие могат да се
задействат различни планове за уведомяване – автоматично известяване, активиране на локална аларма,
изпращане на известия до персонала/
мениджърите и/ли собствениците
според нивото на сигурност и т. н.
Модулът за видеонаблюдение също
обикновено е базов елемент от платформата за управление на опасностите. Той дава възможност за мониторинг на съответното помещение,
зона или актив в реално време и с
опция за запис без нужда от допълнителен софтуер. Достъпът до видеозаписите обикновено се извършва
чрез уеб-базиран клиент, когато се
съхраняват на облачни или физически сървъри. Към този модул могат да
бъдат свързани и камери с биометрични функции, които разпознават
различни физически показатели или са
в състояние да идентифицират характерни елементи на обектите като
регистрационни номера на автомобили например.
Модулът за пожарна защита също
има ключови функции за гарантиране
сигурността на сградата, хората и
имуществото. Обикновено противопожарните модули са програмирани за
директно известяване на местните
пожарни служби в комбинация с локално известяване в обекта, за да се
задейства незабавна евакуация. Те са
в пряка връзка и с комуникационните

модули, за да е възможно мигновеното разпращане на известия до всички заинтересовани страни. Противопожарните модули са свързани още с
модулите за пожарогасене, които
отговарят за задействането на гасителните системи в сградата.
Системите за управление на опасностите обикновено разполагат още
с административни модули, модули за
визуализация, телефонни и адресни
книги и др.

Интеграция и експлоатация
Първата стъпка към интегриране
на отделните системи за сигурност
в единна платформа е правилното
позициониране и инсталиране на
съответните хардуерни компоненти
в сградата. Всички крайни устройства (сензори, аларми, сирени, видеокамери, четци за контрол на достъпа и др.) са интегрирани с контролери, които сами по себе си представляват отделни устройства, доставяни от производителя. Всички системи разполагат с индивидуални комуникационни протоколи, чрез които
преобразуват сигналите от крайните устройства в разпознаваема информация. Тази информация под формата на пакети се изпраща по подобна на LAN мрежова архитектура между отделните контролери и на повисоко ниво – между системите в
отделните сгради. Пакетите от
данни биват разчитани от съответните устройства, като съдържат
информация в реално време за статуса и протичащите във всяка крайна
точка процеси. Отговорният персонал осъществява мониторинг на тези
процеси и ако е необходимо, предприема ответни мерки.
Информацията, визуализирана посредством системата за мониторинг
и комуникация, се изпраща и до останалите подсистеми в рамките на
платформата, ако това се налага. По
този начин се гарантира автоматизираното изпълнение на всички функции без човешка намеса, дори когато
операторите не са налице. Отделните софтуерни модули директно комуникират с хардуерни компоненти от
различни производители чрез единната платформа с отворен код, която
им позволява да се свържат със софтуера на всеки компонент. Това
гарантира тясна координация и пълна

съвместимост между функциите на
отделните подсистеми. Всички протичащи процеси се визуализират в
удобен за оператора и потребителите вид.
Самата платформа обикновено се
инсталира на компютър, който записва в реално време всички събития
от експлоатацията на техническото оборудване в сградата. Комуникацията се осъществява по схемата „сървър-клиент“, като компютърът представлява сървъра, а
клиентите могат да бъдат инсталирани на други компютри и устройства, свързани помежду си в локална мрежа или в интернет. Чрез такава комуникация се управляват
всички софтуерни модули на платформата.
DMS системите обикновено разполагат с графичен потребителски интерфейс, който в случай на аларма
визуализира основния план на съответния етаж, включително помещението, в което е възникнал сигналът.
Модерните решения включват поддръжка на текстови инструкции,
изображения, видеозаписи и клипове,
гласови функции, технически чертежи и други файлови формати. Тъй като
плановете на сградите обикновено са
много големи, платформата е препоръчително да поддържа векторна
графика с цел безпроблемната им
визуализация. Тези файлове типично
се разпространяват във CAD формат,
затова платформите за управление
на опасностите по подразбиране задават отварянето им със съответните програми. Достъпни са още
функции като селектиране, мащабиране и увеличение, преглед на прозорци и др.
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