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Siemens анонсира нова версия на Desigo CC на изложението Light+Building 2016
ние на платформата и опростяват експлоатацията на сградните ин-

сталации. Тя поддържа нови интерфейси и комуникационни протоко-

ли, които дават възможност за интегриране на допълнителни прило-

жения. Desigo CC вече може да интегрира в системата за сградни

технологии и защити на устройства за енергоразпределение като

например прекъсвачите с лят корпус Sentron 3VA. Друга нова специфи-

ка на платформата е интерфейсът към системата за индустриална

автоматизация Simatic S7 за обмен на данни с производството, кое-

то позволява гъвкаво управление на вентилацията в зони около ма-

шини, генериращи топлина.

От гледна точка на системните функции, новата версия на Desigo

CC предлага удобно и лесно използване. За да се осигури бърза и инту-

итивна употреба, навигацията е вече подобна на тази в повечето

операционни системи. Съществува и опция за мобилен достъп до Desigo

CC през смартфон или таблет, като потребителите получават съоб-

щения и аларми, например за проблеми в отоплението. Новата версия

на Desigo CC е с усъвършенствана IT защита. Всички потребители и

сървъри използват криптирани комуникационни сертификати и сер-

тификати на центровете за контрол на сигурността, издадени от

Verisign и Symantec“, допълниха от Siemens.

Siemens представя новата версия на платформата за сградна

автоматизация Desigo CC на тазгодишното издание на специализира-

ното изложение Light + Building (13-18 март, Франкфурт), съобщиха

от компанията.

„Новите функции на Desigo CC разширяват областта на приложе-

матичните помпени системи HYDRO EN за

автоматични спринклерни инсталации, отго-

варящи на стандарти EN12845, UNI10779,

UNI11292, съобщиха за сп. ТД Инсталации от

фирмата.

„Произвежданите варианти на тези систе-

ми покриват работни диапазони – дебити до

650 m3/h и напори до 140 m за всяка работна

помпа. Системите са компактни, здрави, мо-

дулни и се доставят в предварително сглобе-

ни макроблокове за по-лесно транспортиране

и монтаж. Оборудвани са с необходимите из-

мервателни прибори за проверка на работни-

те характеристики по време на тестовете и

въвеждането в експлоатация. Предлаганите

варианти са с една, две или три помпи с до една

резервна помпа, като помпите могат да са с

различен вид задвижване – от единични елект-

рически или дизелови, до примерно една работ-

на електрическа, една работна дизелова и ре-

зервна по отношение на двете работни дизе-

лови помпи. За помпи, задвижвани с дизелов

двигател, е гарантирана големина на резерво-

ара, осигуряваща 6 часа непрекъсната работа.

Всички помпени системи Grundfos HYDRO

EN се доставят като фабрично тествани

агрегати, като помпите с дизелов двигател

се доставят с отчет от фабричните тесто-

ве съгласно стандарта EN12845. За противо-

пожарни системи с работни характеристи-

ки, превишаващи гореописаните, Grundfos

предлага индивидуални решения“, допълват те.

Адара Инженеринг предлага автоматичните помпени системи HYDRO EN
на Grundfos

Адара Инженеринг предлага на пазара после-

дната новост в производствената гама про-

тивопожарни съоръжения на Grundfos - авто-

REHVA провежда обучения за сградите с почти нулево енергопотребление

рите на събитието.

Образователните курсове ще обхванат

най-добрите практики за строителство,

проектиране и експлоатация, свързани с ОВК

технологиите, като на всеки от посетите-

лите ще бъдат предоставени учебни мате-

риали и сертификат за участие. Работният

език и на двата семинара ще е английски.

Първият образователен курс ще се проведе

на 22 май, а темата му ще е „Проектиране

и експлоатационни качества на сгради с

почти нулево потребление на енергия“. В

рамките на тази сесия ще бъдат предста-

Европейската федерация на ОВК асоциа-

циите (REHVA) ще проведе два образовател-

ни курса с продължителност по три часа по

време на международния научен конгрес

Clima 2016, който ще се състои от 22 до

24 май т. г. в Дания, съобщиха организато-

вени някои от особеностите при сградите

с почти нулево потребление на енергия, като

високоефективните ОВК системи, както и

новият набор умения и подход, които се

изискват от специалистите, работещи в

областта на строителството и ремонта на

такива сгради. Вторият курс на тема „Ох-

лаждащи конвектори за отличен вътрешен

микроклимат в устойчиви сгради“ ще се

проведе на 25 май и ще даде представа за най-

новите постижения при охлаждащите кон-

вектори и различните методи за тяхното

проектиране.
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Мащабно изложение за ОВК системи
в Истанбул

Международното изложение за ОВК, помпи, клапани, фитинги, пречи-

стване на води и изолация – ISK-SODEX, ще се проведе от 4 до 7 май т.

г. в Истанбул Експо Център, Турция. В предишното издание на събити-

ето през 2014 г. се включиха над 1331 изложители от 45 страни и над

84 816 посетители от 126 страни. ISK-SODEX предоставя възможност

за събиране на различни гледни точки на национално и международно ниво,

а поддържащите програми и сътрудничеството с най-важните асоциа-

ции от ОВК сектора представят редица предимства на изложителите и

посетителите. „ОВК секторът е от основно значение за турската

икономика не само от гледна точка на бързо разрастващия се вътре-

шен пазар, но и с оглед на нарастващия износ на международните паза-

ри, където глобалната конкуренция е висока. Подготвяме се да обеди-

ним всички играчи от сектора на ISK-SODEX 2016 и да представим най-

актуалните технологии и иновации на нашите посетители“, коменти-

ра Александър Кюнел, управител на Hannover Messe Sodeks Fuarcilik.

Излезе новият каталог за LED освети-
телни тела на Бегели

Излезе новият ка-

талог за LED освети-

телни тела на италиан-

ската фирма Бегели,

съобщиха за сп. ТД Ин-

сталации от офиса на

компанията у нас. В

него са представени

най-новите разработки

на Бегели в областта

на LED осветлението.

„Сериозно е при-

съствието на про-

мишлени LED освети-

телни тела. Сред тях

са: влагозащитени LED

осветителни тела, ко-

ито заместват луми-

несцентни освети-

телни тела 1/2 X 36 W,

1/2 X 58 W и 2 X 80 W; мощни LED камбани/вани, които могат да се

монтират на големи височини; мощни LED прожектори, които за-

местват метал-халогенни прожектори 50, 70, 100, 150, 250 и 400

W; взривобезопасни LED осветителни тела; взривобезопасни LED ава-

рийни осветителни тела“, разказа инж. Иван Димов, управител на

Бегели България.

Пи Трейд с традиционно участие на Българска строителна седмица,
Стройко 2000 и Вода София

ната SBR технология за отпадъчни води,

със значителни предимства по отношение

на разходите, експлоатацията и поддръжка-

та.

Друг акцент ще бъдат пречиствател-

ните станции Picobell с капацитет 2-200

е. ж. Те предлагат проста технология и

висока степен на пречистване, работят

изцяло без електроника, помпи и магнит-

ни клапани. При пречиствателната систе-

ма Klaro Easy (2-1000  е. ж.) всички проце-

си на движение се осъществяват от три

еърлифтни помпи, които се управляват от

един компресор. Водата на изхода на пре-

чиствателните съоръжения от двете

серии е втора категория (98% степен на

пречистване), притежава европейски сер-

тификат EN 12566-3 и може да се използ-

ва за напояване на тревни площи. Всички

тези решения, както и последните ново-

сти в портфолиото ни, клиентите ще мо-

гат да видят по време на изложенията

тази пролет“, допълниха те.

Фирма Пи Трейд традиционно ще вземе

участие на предстоящите изложения

Българска строителна седмица (16-19

март), Стройко 2000 (23-27 март) и Вода

София (5-7 април), съобщиха за сп. ТД Инста-

лации от компанията. "Посетителите ще

могат да се запознаят с продуктите и ус-

лугите на фирмата, както и най-актуални-

те разработки и тенденции в областта на

пречистването на отпадъчни води, използва-

не на дъждовните води и др.", коментираха от

Пи Трейд.

„В рамките на изложенията ще предста-

вим вече наложили се на пазара решения като

one2clean например. Системата представ-

лява усъвършенствана и доразвита доказа-
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Vivalux представя новостите от продуктовото портфолио на

марката по време на водещото европейско изложение в областта на

осветлението Light + Building, което се провежда от 13 до 18 март

т. г. във Франкфурт, Германия.

Организаторите на събитието от Messe Frankfurt очакват над 2500

изложители от цял свят да покажат своите продукти.

Продуктите с марката Vivalux могат да се видят в палата 4.1, щанд

F11. „Участието в изложението е част от реализиране целите на

компанията за развитие и разширяване на присъствието на бранда

Vivalux на външни пазари“, споделиха от Vivalux.

Vivalux участва на Light+Building
2016

За втора поредна година Bosch Системи за сигурност е сред уча-

стниците на изложението Security Expo 2016 (16-19 март, Интер

Експо Център, София). На своя щанд (С5/B7, зала 1) компанията пред-

ставя част от най-новите си продукти и решения.

„Посетителите могат да се запознаят с новата технология Smart

Safety Link, чрез която се осъществява IP интеграция и комуникация

между пожароизвестителните системи FPA 1200/5000 и цифрови-

те системи за гласова евакуация PAVIRO и PREASIDEO“, информира-

ха от Bosch Системи за сигурност. „Също ще бъдат демонстрира-

ни и най-новите модели IP мегапикселови камери за видеонаблюде-

ние с вграден видеоанализ (IVA), които ще се визуализират на софтуер

за видеомениджмънт BVMS. На щанда мога да се видят и най-нови-

те ни СОТ детектори - Commercial Series и Blue Line Gen 2, подходящи

за приложение в различни сфери.

В третия ден на изложението Bosch организира и презентация,

на която ще бъдат представени най-новите продукти и техноло-

гии, които вече са на пазара или предстои да се появят скоро“, до-

бавиха те.

Bosch Системи за сигурност на Security
Expo за втора поредна година

Wago представи нови захранващи устройства Epsitron Eco Power

Wago разшири гамата си от продукти в състава на линията

Epsitron Eco Power с още по-атрактивно съотношение цена/произво-

дителност, съобщиха от компанията. В допълнение, благодарение

на съответствието си с EN 60335 захранващите блокове 787-17x2

дават възможност за разнообразни приложения в рамките на обхвата

на т. нар. стандарт за домакински уреди (например в автомати за

продажба на различни стоки, в игрални автомати, в кафе машини и

др. - но също така и в контролери на отоплителни и вентилационни

системи и т. н.).

Благодарение на монтажните шини и винтовия монтаж изгодни-

те захранващи блокове предлагат разнообразни възможности за

монтаж и могат да бъдат вграждани в компактни разпределителни

шкафове и уреди.

Монофазните захранващи устройства с широк обхват на входния

сигнал за променливи напрежения от 100 до 240 V могат да бъдат

свързвани към захранващата мрежа по целия свят. Малките захран-

ващи блокове 787-17x2 с номинално постоянно изходно напрежение от

24 V са достъпни в стойности от 1,25 А до 10 А.
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Bosch и Fein съобщиха, че ще пус-

нат на пазара съвместно разработе-

ния захват за осцилиращи електроин-

струменти Starlock. Според двете

компании сътрудничеството им има

за цел да се предложи на потребите-

лите единен стандарт с по-висока

производителност, осигуряващ бърз

прогрес в работата и по-прецизни

резултати.

"В момента пазарът е залят от

широка гама от монтажни системи

за осцилиращи електроинструменти.

Продуктите, предлагани от различни-

те производители, са толкова много,

че е трудно да се оформи ясна кар-

тина. Освен това потребителите

трябваше да се примиряват и със

загубата на ефективност, ако се

Bosch и Fein със съвместна
разработка в областта на
осцилиращите инструменти

ползва адаптер. Ето къде се намес-

ва новата монтажна система Starlock

– с този продукт Bosch и Fein уста-

новиха съвместен стандарт, гаран-

тиращ максимално предаване на си-

лата", обясни Вили Фелман, който

отговаря за проекта в Bosch.

Патентованият захват Starlock

работи с осцилиращите електроин-

струменти от Bosch и Fein, както и

с уредите на други производители с

12-точкова монтажна система."Сис-

темата Starlock с триизмерната си

геометрия достига още по-високо

ниво на производителност от пред-

шестващите. Докато разработвах-

ме захвата за инструменти Starlock,

ние, като изобретатели на осцилира-

щите електроинструменти, нарочно

поехме по друг път – съвместният

проект обединява експертизата на

двете марки. Убедени сме, че Starlock

ще се превърне в системен стандарт

на пазара", коментира Райнер Варниц-

ки, мениджър разработка на продук-

ти във Fein.

Аксесоарите със захват Starlock,

които ще бъдат доставяни с марки-

те Bosch и Fein, се предлагат в три

класа на производителност: Starlock,

StarlockPlus и StarlockMax. Тези класо-

ве на производителност гарантират,

че може да бъде монтиран само аксе-

соар, съответстващ на мощността

на съответния инструмент. През

следващите месеци двете компании

ще пуснат на пазара и нови електро-

инструменти със захват Starlock.

Bosch и Fein със съвместна
разработка в областта на
осцилиращите инструменти
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Фирма Бисайд ще вземе участие в

специализираното изложение за си-

гурност и безопасност Security Expo,

което ще се проведе от 16 до 19 март

т. г. в Интер Експо Център, София,

съобщиха за сп. ТД Инсталации от

компанията.

"На щанд 1В1 ще могат да се ви-

дят действащи модели на бариери,

боларди, антипаркинг устройства,

както и различни видове автоматич-

ни задвижвания, предлагани от нас",

споделиха от фирмата.

Бисайд представя новости от
Beninca на Security Expo 2016

"Посетителите ще имат възмож-

ност да видят в действие някои от

най-новите продукти на Beninca – су-

пербързият двигател за гаражни сек-

ционни врати Jim 3 ESA Turbo.

Благодарение на увеличението на

скоростта със 75% над стандартна-

та версия на двигателите, JIM.3 ESA

Turbo ще намали значително време-

то за отваряне и затваряне на вра-

тите. Централата за управление

позволява регулиране на скоростта в

диапазона от 8,9 до 15,5 м/мин. Зад-

вижването е оборудвано серийно с

енкодерно устройство, което осигу-

рява максимална безопасност и пре-

цизност във фазите на движение на

вратата.

Система с амперметричен датчик

спомага за откриването на препят-

ствия и предотвратяването на удар.

В двигателя е вградена енергоспес-

тяваща сервизна LED светлина. Ра-

ботата на JIM.3 ESA Turbo е гаран-

тирана дори при отпадане на основ-

ното захранване, ако бъдат свърза-

ни батерии, които се поместват

идеално в мотора.

Двигателят е оборудван и с енер-

госпестяваща система ESA, която

свежда консумацията на ток почти

до нула, когато системата е в покой",

разказаха те.

От Бисайд допълват, че официал-

ното представяне на JIM.3 ESA Turbo

се е състояло на Световното изло-

жение за конструктори BIG 5 в Дубай

в края на м. ноември 2015 г.

Друг акцент в представянето на

компанията по време на Security Expo

2016 ще бъде новото поколение

бързи бариери с вграден енкодер

EVA.7 и др.

"Ще се запознаете с последните

новости в електрониката и управле-

нието на продуктите на Beninca. Ос-

вен това ще получите и компетент-

на техническа информация и консул-

тации от нашите специалисти", ин-

формираха от компанията.

Бисайд представя новости от
Beninca на Security Expo 2016
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Европейската ErP директива за продук-
ти, свързани с енергопотреблението,

официално влезе в сила през септемв-

ри 2015 г. Как това се отрази на рабо-
тата на Hoval?

Фирма Hoval много отдавна разработ-

ва продукти, които са енергоефек-

тивни, а в нашите стандарти отдав-

на са залегнали най-високи изисква-

ния по отношение на качеството и

високата ефективност. Hoval е под-

готвена с голяма гама продукти с

отоплителна мощност до 400 kW,

които отговарят на новата наредба,

като високоефективни стенни и

стоящи кондензни котли, термопом-

пи и подходяща интелигентна кон-

тролна система. Hoval издава също

така ErP етикет за всеки продукт и

системно решение, което реализира

на пазара. Съвсем скоро ще бъде ак-

тивен и ErP калкулатор, където все-

ки заинтересован ще може да прове-

ри ефективността на продукта или

системата, още преди да я е закупил

дори. С въвеждането на тази наред-

ба в България ще се повишат изиск-

ванията към инсталираното оборуд-

ване, което неминуемо ще доведе до

намаление на отделените вредни

емисии в атмосферата. Аз очаквам

това да се отрази положително на на-

шата работа, още повече ще се зат-

върди позицията ни на пазара и все

повече партньори и клиенти ще се

доверят на нашите продукти.

Каква е позицията Ви по отношение на
все по-търсените интелигентни и

свързани технологии за ОВК сектора,
както и концепцията "Internet of Things"?

Всички заобикалящи ни технологии

вече са в интернет, от четката за

зъби до хладилника. Съвременният

човек не оставя нищо на случайност-

та, той иска да е информиран, да кон-

ствие с изискванията на стандарта за

пасивни сгради. Какво решение предла-
га Hoval за този тип сгради?

Офисът ни в Италия Casa Hoval е

изключително добър пример за гаран-

тиран здравословен комфорт в пасив-

на сграда. Всеки е добре дошъл там.

В България също все по-често се

говори и се строят все повече пасив-

ни и нискоенергийни сгради. Това е

изключително положителна посока,

отговаряща и на нашето мото "От-

говорност за енергията и околната

среда". Инвестицията в една такава

сграда е сравнително по-висока, но

разходите за енергия след това са ми-

нимални. Използването на възобновя-

еми енергийни източници тук е пре-

димство като например термопомпи

или соларни колектори за топла вода.

Изключително важен елемент е при-

нудителната вентилация, тъй като

сградите от този тип са много доб-

ре изолирани, направо като запечата-

ни. За да бъде здравословна средата

вътре в тях, е необходима комфорт-

на вентилация с рекуперация на топ-

лина и влага, чрез която домът да

"диша". Hoval има пълна готовност и

предлага цялостни системни решения

с пълна гама качествени и ефектив-

ни продукти за пасивни и нискоенер-

гийни сгради.

Предлагаме на клиентите си
цялостни енергоефективни
системни решения
инж. Костадин Джампалски, управител на Hoval България,

пред сп. ТД Инсталации

тролира нещата, да си прави стати-

стики. ОВК секторът се развива много

бурно в тази насока. Следвайки по-

требностите на клиентите, от Hoval

сме разработили интелигентната

контролна система TopTronic E за

всичките ни продукти и системи, чрез

която те могат да бъдат следени и

контролирани през интернет от ком-

пютър или мобилно устройство.

Адекватното управление на ОВК систе-
мите в една сграда е от ключово значе-

ние за постигане на максимална енер-

гийна ефективност. Какви предлагани
от Вас решения могат да улеснят по-

требителите в този аспект?

Да, действително е така. Контролна-

та система, която управлява систе-

мите за отопление и охлаждане, е от

ключово значение за ефективността

на целия проект. Новата контролна

система TopTronic E®, разработена от

Hoval, е от ново поколение и вече ус-

пешно се вгражда във всички наши

продукти. Тя е интелигентна, интуи-

тивна, гъвкава, модулна, лесно се над-

гражда и най-хубавото е, че може да

се достъпва през интернет. При ава-

рия изпраща мейли на собственика и

на сервизния техник, може да изпра-

ща анализи на потребеното количе-

ство енергия и спестените киловати

от соларната инсталация. Съхранява

в архив база данни от разходи и по-

требления до 7 години назад. Едно от

основните й предимства е, че следи

прогнозата за времето за три дена

напред и напасва работата на систе-

мата спрямо прогнозата, така ком-

фортът вътре в помещенията оста-

ва постоянен, а също така това спо-

мага и за по-ефективното използване

на соларната инсталация.

Новият централен офис на Hoval в Ита-
лия, Casa Hoval, е изграден в съответ-

Предлагаме на клиентите си
цялостни енергоефективни
системни решения
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Кражбите от страна на служите-

ли, престъпленията с имущество и

информационната сигурност днес са

най-основните проблеми. Компаниите

инвестират милиони в технология за

защита с намерение да подобрят

безопасността, да защитят хората

и да разрешат проблемите със сигур-

ността изобщо. Тази технология

включва сигнализация в случай на

кражба, пожарозащитни системи,

видеонаблюдение, системи за конт-

рол на достъпа и устройства за де-

текция на прониквания. В ръцете на

компетентни и способни служители

по сигурността тази технология

може да намали имуществената

отговорност, да съкрати материал-

ните загуби и да подобри безопасно-

стта на хората. Но обучението на

персонала, който работи със систе-

мите за сигурност, да работи с от-

делни, самостоятелни и уникални

системи, може да се окаже проблем,

който се налага да бъде решен като

част от по-обширните цели във

връзка със сигурността.

Значението на безопасността

може да се оцени и според количе-

ството средства, които големите

организации заделят за това перо.

Компаниите инвестират тези пари в

разнообразни технологии и оборудва-

не за повишаване на безопасността

и защита на имуществото. Оборуд-

ването за компютърната и мрежова

Технологични тенденции за
сигурност в офис сгради

сигурност е на главно място, тъй

като то съставлява около 40 процен-

та от всички покупки на продукти за

сигурност. Приблизително една от

всеки четири компании потвърждава,

че закупува алармени системи срещу

крадци, пожарозащитни системи,

цифрови видеорекордери и видеокаме-

ри за наблюдение. Защитното освет-

ление, системите за контрол на до-

стъпа, сензорите и детекторите,

както и картовите принтери, са най-

често купуваните продукти, но

въпросът е дали тези инвестиции са

най-добрият начин за повишаване на

сигурността. Всяка от тези отдел-

ни системи е предназначена за реша-

ване на определена потребност във

връзка със сигурността и изисква

максимално ефективно обучение на

персонала. Една система, която ин-

тегрира функциите на много устрой-

ства за сигурност, намалява значи-

телно капиталовите и експлоатаци-

онните разходи на съоръженията, тъй

като компонентните се използват по

много начини и служителите по си-

гурността могат да се обучават на

една система, а не на много. С помощ-

та на интегрирането цялата систе-

ма за сигурност става по-добра от

механичната съвкупност от няколко

различни системи.

Защитата на данни, съхранявани

на компютри и компютърни мрежи, е

все по-разрастващ се и все по-скъпо

струващ проблем. Технологичният

напредък дава в ръцете на собстве-

ниците и мениджърите на търговс-

ки офис сгради още по-новаторски

продукти за гарантиране безопасно-

стта на сградите и на обитатели-

те им. Все по-често нови продукти

за сигурност предлагат интегрира-

не с други сградни системи, а това е

от допълнителна полза за безопасно-

стта. На практика интегрирането

носи много предимства на собстве-

ниците на сгради, които разбират, че

координирането на разнообразни мер-

ки за сигурност е от значение.

Подобно на всички инвестиции в

недвижима собственост, закупуване-

то на допълнителни системи за си-

гурност трябва да бъде оправдано и

да донесе възвръщаемост на инвес-

тицията (чрез предотвратяване на

загуби, допълнителни приходи от на-

еми или все по-дългото задържане на

наематели). Макар че сигурността е

важна за собствениците на търгов-

ски сгради, значително малка част от

тях увеличават разходите си за си-

стеми за сигурност. Закупуването на

система за сигурност с най-голяма

гъвкавост при интеграция позволява

на ръководството лесно да добавя

компоненти за повишаване на сигур-

ността. Интегрирането позволява да

се използват до максимална степен

съществуващите сензори, камери и

други устройства. В резултат на

това, всяка година може да се пости-

га по-висока сигурност при един и същ

бюджет. В случая интегрирането е

от ключово значение.

Преодоляване границите на
базовата технология за сигурност
Независимо от мащабите на офис

сградата или офис парка, местополо-

жението му или нивото на рискове-

те за сигурността, които трябва да

Технологични тенденции за
сигурност в офис сгради

Собствениците на търговски и офис сгради все по-често се

изправят пред проблеми със сигурността, които засягат как-

то тях самите, така и обитателите на зданията. Незави-

симо дали една сграда се обитава от собственика й или от

наематели, гарантирането на максимална сигурност в име-

то на защитата на хората и на тяхната интелектуална и

физическа собственост е от жизненоважно значение.
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бъдат решени, всяка електронна си-

стема за сигурност има своите ба-

зови компоненти. Сред тях са систе-

ми за откриване на нерегламентира-

но проникване, контролът на достъ-

па и видеонаблюдението. В ръцете на

компетентен и способен персонал,

тези три системи представляват

ефективно приложение на технологи-

ите с цел намаляване на престъпле-

нията и защита на хората и имуще-

ството. Ще разгледаме всяка от

тези системи поотделно, а след това

в комбинации, за да покажем как ин-

тегрирането на всяка система за

сигурност в системата за сградна

автоматизация я подобрява по мно-

го начини, подобрявайки защитата и

намалявайки разходите за обучение и

експлоатационните разходи.

Системи за откриване на
нерегламентирано влизане
Обикновената детекция на проник-

вания е може би най-познатата кон-

цепция за сигурност за повечето

хора. Детекцията на прониквания

включва използване на контакти,

монтирани на врати и прозорци, кон-

такти за стъклата на прозорците

или детектори за движение, в комби-

нация с някакъв вид звукова сигнали-

зация, която се задейства, когато

човек проникне с взлом в сграда или

стая. Същевременно се изпраща сиг-

нал до полицията или до охранител-

ната фирма, за да може отговорни-

те органи да са уведомени за място-

то и часа на инцидента. Охраните-

лите се отзовават лично, за да оце-

нят ситуацията.

Този метод на реагиране при инци-

денти може да е подходящ за детек-

ция на дадено събитиe и бързо отзо-

ваване на мястото на инцидента. Но

ефективността на реакцията на

мястото на инцидента и последващи-

те действия зависят от няколко

неща: близостта на персонала на

охранителната институция до инци-

дента; наличието на свидетели; броя

на хората, които са били въвлечени;

сериозността на инцидента и други

фактори. Нещо повече, с проста де-

текция на прониквания има много

малка вероятност хората да бъдат

разубедени да не направят пре-

стъпление отново.

Допълнителната информация би

била от полза - например заснетите

детайли за ситуацията, които биха

довели до подходящ отговор и разпоз-

наване на извършителите, намалявай-

ки по този начин вероятността за

повторение на същия инцидент. Кон-

тактите за врати и прозорци, сен-

зорите за движение и други устрой-

ства, които вече се използват за

сигнализация, могат да свършат по-

добра работа, като събират тази

информация чрез задействане на дру-

ги части на системата за сигурност.

Контрол на достъпа
Контролът на достъп е средство-

то, чрез което на хората се разре-

шава или отказва достъп до места с

ограничен достъп, като офис кабине-

ти, складови помещения, паркинги и

гаражи. Офис сградите могат или да

се обитават от много отделни на-

ематели, или да бъдат притежавани

и обитавани от една единствена

компания. Изискват се разнообразни

степени на достъп в зависимост от

ползването, а администрирането на

контрола на достъпа може да бъде

разпределено на няколко души.

Гъвкава форма на контрол на дос-

тъпа е използването на карти с маг-

нитни четци, четци за безконтакт-

ни карти, баркодове или умни карти

с вградени в тях микропроцесори.

Днес контролът на достъпа в много

големи офис сгради чрез карти е все

по-често срещан. Съществуват раз-

нообразни системи с различно ниво на

сложност. Контролът на достъпа

чрез карти има много предимства.

Служителите могат да получат ко-

диран достъп до определени зони на

сградата, в зависимост от нуждата,

принадлежността на компанията или

други фактори. Ако е нужно, привиле-

гиите на всеки отделен служител

могат да имат определена давност.

А в зони, в които е нужна по-затег-

ната сигурност, като лаборатории

или ИТ помещения, управата може да

инсталира клавиатури, комбинации

от клавиатура и четец за карти или

биометрични устройства, които

могат да сканират отпечатъци от

пръсти.
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Когато се използват като само-

стоятелна система, четците за кар-

ти и други електронни устройства за

контрол на достъпа предлагат на

собствениците на офис сградата

икономически ефективен и гъвкав

начин за контролиране на посетите-

лите до различни части на сградата,

като системата записва активнос-

тта на обитателите. Последовател-

ността на операциите е: устрой-

ството за контрол на достъпа задей-

ства ключалката на вратата, разре-

шавайки достъпа, а събитието се

записва от централната система. В

качеството му на самостоятелна

система, контролът на достъпа

ефективно работи по предназначение,

но не подпомага напълно свързаните

сензори за постигането на по-широ-

ки цели в областта на сигурността.

Технологии за видеонаблюдение
През последното десетилетие

видеонаблюдението претърпя значи-

телно развитие. По-старите видео-

системи изискваха цели библиотеки

от видеокасети, за да извършват

непрекъснат запис, както и ръчно

администриране  за периодична смя-

на на касетите по всяко време на

денонощието. Поддържането на запи-

си бе уязвимо на грешки, а намиране-

то на определени събития на записи-

те на видеокасетите отнемаше

много време. Цифровите видеорекор-

дери отбелязаха значителен напредък

по отношение на възможностите и

функциите си, ползвайки мощни ком-

пютърни процесори и запаметяващи

устройства с голям капацитет и

плътност на съхранение на данните,

за дигитализиране, компресиране и

запис на видеоматериали, заснети с

аналогови камери. Днешните нови

камери имат вградени процесори,

които позволяват видеото да се ком-

пресира в самата камера и да бъде

прехвърляно в реално време чрез IP

мрежи до мрежови видеорекордери,

които управляват централизирано

видеопотоците от много камери с IP

връзка. Пряката видеовръзка може да

се записва постоянно и в случай на

липса на инциденти да се изтрива на

цикли - дневни, седмични или месеч-

ни. Но ако се случи инцидент, индек-

сирането на дискове и времевите

маркери опростява намирането на

конкретен видеозапис от дадена

дата и час. Освен това, тъй като

видеото се съхранява в цифров фор-

мат, то може да бъде експортирано

и разпространявано чрез електронна-

та поща или архивирано на компакт-

дискове, DVD или друг цифров инфор-

мационен носител с помощта на

широко достъпни компютърни програ-

ми за архивиране.

Цифровото видеонаблюдение е

икономически ефективно и се предла-

га от много доставчици на пазар,

който е силно конкурентен по отно-

шение на цените. При покупка на

отделна система за реализация на

план за сигурност или за ъпгрейд на

такъв, един цифров или мрежов видео-

рекордер може да покрие непосред-

ствените потребности от видеонаб-

людение. Но ако този видеорекордер

бъде интегриран със системата за

контрол на достъпа на съответната

сграда и с нейната система за детек-

ция на прониквания (като част от

една по-обширна система за автома-

тизация на сградата), потребителят

ще подобри значително видеонаблю-

дението и ще намали нуждата от

допълнителна охрана.

Интегрирана с контрол на достъ-

па, при видео проверката служителят

разполага с видео в реално време в

допълнение към снимката на карта-

та за достъп, когато лицето я доб-

лижи до четеца. Охраната може да

провери дали лицето, което показва

картата, е истинският й притежа-

тел. Друг пример за ефективността

на  видео проверката е разпознава-

нето на хора, които проникват без

карти по "метода на опашката" -

когато едно лице поднася своята

карта до четеца и получава достъп

до сградата, а друго го следва в не-

посредствена близост зад него и

минава без да покаже карта. Интег-

рираната система позволява на орга-

низациите да разпознават визуално,

да проверяват и да ловят нарушите-

лите на сигурността на местата на

достъп. Появата и навлизането на

видео анализа осигурява допълнител-

на гъвкавост и повишена продуктив-

ност на охраната, която следи мно-

го камери. Видеоанализът е техноло-

гия, внедрена в софтуер, който про-

учва полето на видимост на камера-
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та за следи от движение, които съот-

ветстват на събития от реални

ситуации, като падане, качване по

огради и спотайване. Видеоанализът

осигурява средство, с което потре-

бителят може да насочи вниманието

си само върху това, което е наисти-

на важно, чрез наблюдение на отдел-

ни събития, а не чрез следене на всич-

ки събития.

Един цифров или мрежов видеоре-

кордер може да бъде конфигуриран,

така че да показва видеозапис от

дадена камера в случай на определено

събитие или сигнал. Например в един

офис, в резултат на оценката чрез

видеоанализ, ходенето пеша по тро-

тоара около задния вход може да се

приеме за нормално и сигнализацията

да не се задейства. Но всяко излизане

от тротоара и преминаване от ляво

надясно по полето на видимост на

камерата, по посока на някой прозорец

или врата с ограничен достъп, може

да задейства алармата.

Детекция на прониквания,
контрол на достъпа и
видеонаблюдение
Съвременните системи за контрол

на достъпа и за видеонаблюдение

могат да работят съвместно със

системата за контрол на достъпа,

осигурявайки цялостно решение за

сигурността на търговските офис

сгради. Недопускането на нарушите-

ли в сградата, ограничаването на

достъпа до места, където се съхра-

нява скъпо оборудване и дистанцион-

ното наблюдение на изолирани райо-

ни намаляват риска от престъпления.

Ето защо днес все повече и повече

офиси използват CCTV технологията

като част от своето цялостно ре-

шение за сигурност. Благодарение на

интегрираната система, охраните-

лите в централната станция за на-

блюдение могат да гледат изображе-

ния от камерите за наблюдение в

реално време; да ги управляват, като

ги въртят наляво-надясно и нагоре-

надолу, приближават или увеличават

изображението с вариообективите

им; или да търсят видеоклипове,

съхранявани на цифровите видеоре-

кордери. Когато сигналът бъде пода-

ден от друга част на системата за

контрол на достъпа в сградата, той

може да задейства цифровия видео-

рекордер, да започне запис, да пока-

же видео на живо от свързана каме-

ра на същото място, или да проследи

мястото на нарушението и да изпра-

ти електронно съобщение на админи-

стратора - и всичко това в един и същ

момент.

Ползи от интегрирането
За собствениците на търговски

офис сгради и за компаниите и наема-

телите, които работят в тях, интег-

рирането на система за сигурност

със система за контрол на достъпа

до сградата предлага много предим-

ства. Най-важното е, че интегрира-

нето понижава началните капитало-

ви  разходи за инсталация, както и

текущите експлоатационни разходи,

защото намалява дублирането на ком-

поненти и позволява на потребите-

лите да опростят действието на си-

стемата. Нещо повече, интегриране-

то намалява нуждите от обучение и

повишава възможностите на опера-

торите, позволявайки им да изпълня-

ват задълженията си по-ефективно.

Подобрената безопасност, сигурно-

стта и удобството на обитателите

на сградата също имат директно

положително въздействие върху

ефективността на работата им. По-

добно интегриране е в подкрепа на

общата цел на собствениците на

сградата и на техните наематели да

са по-продуктивни, печеливши и спо-

собни.
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Високотехнологичната фирма АНДИ ще

представи най-новите тенденции и инова-

ции в света на системите за сигурност

и контрол на изложението Security EXPO

2016. Акцентът този път ще бъде върху

видеонаблюдението, най-бързо развиващо-

то се направление в охранителната тех-

ника. Екипът от доказали се професиона-

листи ще представи на аудиторията ши-

рока гама от нови авангардни продукти.

4К камери от SONY:
Като ексклузивен дистрибутор на све-

товния лидер в производството на сензо-

ри SONY, компанията ще представи мре-

жова камера с резолюция четири пъти Full

HD, разкриваща нови възможности в сфе-

рата на видеонаблюдението. Благодарение

на високо чувствителния 1" Exmor R CMOS

сензор, високоскоростната обработка на

изображенията и качествения обектив, ка-

мерата на SONY заснема детайлни 4K ви-

део кадри дори при почти пълна тъмнина.

Традиционното видеонаблюдение изис-

ква PTZ камера или няколко камери, за да се

осигури наблюдение на по-широка площ. 4K

камерата на SONY осигурява цялостен об-

хват на картината с висока резолюция и

позволява цифрово увеличение на детайли

от изображението. Камерата разполага и

с вградена функция за проследяване на дви-

жещи се обекти.

7K камера от Avigilon:
Един от акцентите във видеонаблюде-

нието, представени от фирма АНДИ, ще

бъде първата 7K (30MP) охранителна ка-

мера на Avigilon с един сензор. HD Pro ка-

мерата осигурява детайлност на изобра-

жението дори при екстремни условия на ос-

ветеност и покрива зона за наблюдение от

99 камери с VGA резолюция. Това я прави

изключително подходяща за наблюдение на

големи площи, като стадиони, летища и

паркинги, като има възможност едновре-

менно да разпознава регистрационните но-

мера на превозните средства.

Нова генерация Н4 от Avigilon:
H4 HD камерите се отличават с висо-

ко качество на изображението дори при

много ниска осветеност. Камерите са

снабдени с вградени аналитични функции,

което в комбинация с Avigilon Control Center

(ACC) позволява детекция на хора и авто-

мобили, пресичане на линия, навлизане в

зона. Системата предоставя възможност

за самообучение, което води до висока

прецизност на видео анализа.

WiseNet Lite серия от Samsung:
На щанда на компанията ще бъде пред-

ставена и новата WiseNet Lite серия на

Samsung, която включва интелигентен ви-

део анализ, детекция на движение, маски-

ране на зони, както и LDC (Lens Distortion

Correction), който компенсира изкривяване-

то на изображението, типично за широко-

ъгълните обективи. Камерите също така

са оборудвани с функция за промяна пропор-

цията на изображението 9:16, което поз-

волява мониторинг на тесни вертикални

пространства, като коридори и тунели.

4MP камери с аналитични функ-
ции от Dahua:
Фирма АНДИ ще представи и най-нова-

та Eco-Savvy 2.0 серия мрежови камери от

Dahua. Новите камери са с 4MP CMOS

Progressive scan сензор, 20 кад/сек, вградени

аналитични функции - детекция на лица, пре-

сичане на линия и навлизане в зона. Серията

разполага и с WDR технология (120 dB), ко-

ято осигурява впечатляващо добро качест-

во на картината в сцени, които са с нерав-

номерна осветеност и традиционно са пре-

дизвикателство за камерите за наблюдение.

360-градусови камери:
Ще бъдат демонстрирани и 6 и 12 MP

камери на Dahua с вграден panomorph обек-

тив за 360-градусово панорамно наблюде-

ние. Тази технология осигурява пълна кар-

тина с висока резолюция за наблюдение на

отдалечени обекти с възможност за елек-

тронно увеличение на части от картина-

та, без загуба на общото изображение.

IP видеонаблюдение
с ултра висока резолюция
IP видеонаблюдение
с ултра висока резолюция



ÑÒÐ. 18 1*2016

> ôèðìåíà ñòàòèÿ

D-Link обяви нова гама LTE рутери за телекомуникационни опера-

тори, EXO Wireless AC рутери, първата в света 180° панорамна IP ка-

мера, както и нови софтуерни и хардуерни партньорства в mydlink Smart

Home екосистемата.

Високоефективни EXO рутери
Серията EXO съчетава изключителен дизайн с мощни Wireless AC

характеристики. EXO рутерите допълват съществуващата Ultra

Performance серия и осигуряват впечатляваща скорост и покритие

на достъпна цена.

Многообразието от функции в комбинация с елегантния дизайн пра-

вят рутерите AC1900 EXO Wi-Fi Gigabit (DIR-879) и AC1750 EXO Wi-Fi

Gigabit (DIR-869) идеалното решение за всяко домакинство. Заедно с

високите скорости, гарантирани от Wireless AC технологията, мощ-

ни усилватели оптимизират безжичния обхват, а гигабит портове-

те предлагат опцията за кабелна връзка, която осигурява покритие

на целия дом за множество свързани устройства. Рутерът AC1900

router също така включва технологията SmartConnect, с която авто-

матично дава най-добрата честота на разположение.

"След успеха на серията Ultra Performance, продължаваме да пред-

лагаме стилни рутери с изключителен дизайн", каза Kevin Wen, пре-

зидент на D-Link Europe Ltd. "Двата нови EXO рутера не само имат

уникалния дизайн, който потребителите искат, но и технология, с ко-

ято да предложат най-доброто възможно Wi-Fi покритие за сложни

задачи като 4K видео стрийминг и онлайн гейминг, на достъпна цена."

Празнуваме 30 години иновации в технологиите,
които свързват хората с всичко важно за тях

Първите в света 180? Wireless AC широкоъгълни камери
D-Link открива нова ера в Wi-Fi видеонаблюдението с първата

Wireless AC камера в света, която предлага 180° изглед в реално вре-

ме без необходимост от панорама или наклон. Камерата осигурява

най-широкото зрително поле на пазара в момента.

С Wide Eye HD 180° Panoramic (DCS-960L) отпада нуждата от две

или повече камери, с които да получите пълен поглед над помещение

- вече виждате повече с по-малко устройства. Докато повечето фик-

сирани камери предлагат изглед от 130°, 180° изглед изцяло елимини-

ра забавянето от панорамния режим. Потенциалните нарушители по-

трудно ще чуят или забележат камерата, тъй като тя не издава ти-

пичните звуци при режим панорама или наклон, и може да бъде поста-

вена навсякъде в помещението, не само в ъглите.

Характеристики

• 180° изглед - Най-широкоъгълният обектив, поставян някога на фик-

сирана потрбителска камера: идеалното решение за големи поме-

щения и зони с много точки на достъп

• Видео с качество HD 720p - Изключително детайлно и чисто изображение

• Уникална технология против изкривяване - Увеличава качеството

на видеото с по-малко изкривявания на изображението

• Wireless AC - Последно поколения двубандова Wi-Fi технология за

подобрен сигнал и обхват

• Разпознаване на движение и звук - Моментални известия за засе-

чено движение или звук

• Локален запис - Възможност за локален запис на 16GB MicroSD карта

• Нощно виждане - Вградените инфрачервени LED светлини осигу-

ряват изображение до 5 метра при пълна тъмнина

D-Link добавя поддръжката на IFTTT към екосистема-
та MYDLINK HOME

Домашните устройства от гамата mydlink вече позволяват на пот-

ребителите да създават и автоматизират последно поколение "умен" дом

D-Link обяви днес вграждането на IFTTT (If This Then That) в при-

ложението mydlink Home за серия устройства, сред които интелиген-

тния контакт mydlink Home, безжичните сензори за движение и до-

машната сирена. За да може домът да Дзаговори", поддръжката на

IFTTT позволява на домакинствата да създават условни команди и да

свързват множество IFTTT продукти и приложения за напълно персо-

нализирана автоматизация на дома.

Потребителите на mydlink Home могат вече улеснят и подобрят

ежедневието си като създават и използват IFTTT инструкции за мно-

жество задачи:

”Интелигентен контакт mydlink Home (DSP-W215): Независимо да-

ли се използва за програмирано изключване на отоплението, когато из-

лизате навън, включване на аудио система всяка сутрин или задаване

на час за изключване на нощните лампи в детските стаи, с приложе-

нието mydlink Home и IFTTT интелигентният контакт mydlink Home Smart

Plug прави дома ви по-светъл и безопасен и в по-добра хармония с вас.

D-Link и ASSA ABLOY обявиха европейско партньорство в
областта на интелигентните заключващи системи

Партньорството прави физическата сигурност на дома ви по-ин-

телигентна

D-Link обяви партньорство с ASSA ABLOY, глобален лидер в област-

та на заключващите решения, за да предложи интелигентни заключ-

ващи механизми за врати като неразделна част от екосистемата

mydlink Smart Home. Интелигентните ключалки на ASSA ABLOY са без-

контактно цифрово решение, което осигурява на потребителите спо-

койствие чрез отдалечено управление на сигурността.

Внедряването ще стартира в UK и ще интегрира два интелиген-

тни заключващи механизма от Yale-продукт на ASSA ABLOY Group -

с технолгията за "умен" дом на D-Link.

Празнуваме 30 години иновации в технологиите,
които свързват хората с всичко важно за тях
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От 2004 г. насам фирма ФЛАМТЕХ

ЕООД създава и утвърждава позициите

си сред лидерите на българския пазар в

областта на решенията за пожарна бе-

зопасност. Основната дейност на дру-

жеството е насочена към осигуряване

на пожарната безопасност на сгради за

жилищни, обслужващи, производствени,

складови, курортни, вилни, спортни и

развлекателни приложения.

Гаранция за качество от ФЛАМТЕХ
Акцент във портфолиото на ФЛАМ-

ТЕХ са високотехнологични системи за

осигуряване на пожарната безопасност,

които стриктно отговарят на потреб-

ностите и изискванията на клиентите.

Висококвалифицираното и професионал-

но обслужване в съответствие с дейс-

тващите нормативни актове, евро-

пейските и международните стандар-

ти е основен принцип в работата на

фирма ФЛАМТЕХ. Качеството е в осно-

вата на нашия бизнес, нашата гаранция

за успех.

Партньори
ФЛАМТЕХ ЕООД е изключителен

представител за България на компани-

ята Safety Hi-Tech, Италия, за проекти-

ране и доставка на пожарогасителни ин-

сталации с новите пожарогасителни

агенти NAF S 125 и NAF S 227, които

ФЛАМТЕХ - богата гама от решения за пожарна

безопасност на високо технологично ниво

не нарушават озоновия слой.

NAF S 125 и NAF S 227- пожаро
гасителни агенти от ново поколе
ние, с внимание към околната
среда
Ключови решения в гамата ни за по-

жарна безопасност на сгради са пожа-

рогасителните агенти NAF S 125 и

NAF S 227, производство на Safety Hi-

Tech. Продуктите притежават серти-

фикати от най-авторитетните све-

товни институции по пожарна безопас-

ност, което гарантира качество и бе-

зопасност на световно ниво. NAF S

125 и NAF S 227 осигуряват пълно

спазване на противопожарните техни-

чески изисквания и екологични пара-

метри.

При действието на гасителни аген-

тите NAF S 227 и NAF S 125 възник-

ват три различни процеса: химическа

реакция, която прекъсва процеса на го-

рене между горивото и кислорода; "ох-

лаждащ" ефект и изместване (изолира-

не) на кислорода. Неговият атмосферен

живот и потенциал на глобално затоп-

ляне са ниски, което прави NAF S 227

и NAF S 125 екологични, напълно допус-

тими алтернативи на Халон 1301.

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

токсичност и могат да се използват

за защита на нормално обитавани пло-

щи. След изтичане, NAF S 125 и NAF

S 227 не изискват почистване на за-

щитаваното помещение, което ги пра-

ви изключително полезни за приложе-

ния, при които други гасителни мето-

ди биха били неудачни. NAF S 125 и NAF

S 227 се използват за защита на елек-

трически и електронни системи, двой-

ни подове, окачени тавани, компютър-

ни и контролни зали, архиви, музеи, биб-

лиотеки и др.

Богата гама от решения за
сигурността на Вашата сграда
За пожарната безопасност на Ва-

шия дом и офис фирма ФЛАМТЕХ пред-

лага широка гама от иновативни тех-

нологии с доказана ефективност. Сред

тях са гамата ни огнезащитни покри-

тия за дърво и стомана, които осигу-

ряват безопасност, защита и есте-

тичност за стоманени и дървени

строителни елементи и конструкции.

Предлагаме още прахови, водни, водо-

пенни пожарогасители и пожарогаси-

тели с CO2, всички видове пожарога-

сителни и пожароизвестителни ин-

сталации, като извършваме проекти-

ране, доставка, монтаж и абонамен-

тно сервизно обслужване, както и пъл-

на гама противопожарно оборудване.

ФЛАМТЕХ - богата гама от решения за пожарна

безопасност на високо технологично ниво
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Противопожарната помпа зара-

ботва автоматично в резултат на

спад на налягането в спринклерната

инсталация, след като някоя спринк-

лерна глава се отвори и се задейства.

След сигнал на клапанa за налягане,

контролерът на помпената група

принуждава двигателя на помпата да

заработи, за да бъде подадена вода

към спринклерната глава. Проек-

тантът  на спринклерната инстала-

ция определя необходимия приток на

вода и напор за пожарогасене. Из-

вършва се избор на помпа със съот-

ветното оборудване, което има ха-

рактеристики, подбрани така, че да

съответстват на конкретната

спринклерна инсталация.

Противопожарните помпи могат

да бъдат задвижвани по два начина –

с електромотор или с дизелов двига-

тел. Много системи за противопо-

жарно водоснабдяване използват и

двата вида помпи, конфигурирани

като работна и резервна помпа. Ко-

гато на обекта няма възможност за

осигуряване на електрозахранване за

противопожарните помпи, за предпо-

читане е те да са с дизелови двига-

тели. Друга опция са генераторите

за захранване на електромоторите

на противопожарните помпи.

Помпите, захранващи спринклерни

пожарогасителни системи, подават

вода на техните контролно-сигнални

клапани (КСК), а оттам и на разпре-

делителната тръбна мрежа. Помпа-

та засмуква вода от противопожарен

резервоар, оразмерен така, че да

осигури достатъчен обем за захран-

ване на спринклерната инсталация в

продължение на 60 до 90 минути в

зависимост от категорията на пожа-

роопасност на помещенията, в кои-

то има такава инсталация.

Високи сгради
В големите градове все по-често

се строят високи сгради. Височина-

та на същите расте постоянно, тъй

като земята там става все по-скъпа.

Ако в такава висока сграда бъде из-

градена спринклерна инсталация, зах-

ранвана от само един вертикален

противопожарен водопроводен клон,

по-ниско разположените зони на ин-

сталацията ще трябва да са оборуд-

вани със съоръжения за понижаване на

напора, тъй като той е разчетен да

осигурява минималния необходим на-

пор на най-високо разположената и

най-отдалечената спринклерна глава.

Помпите също трябва да са с много

високи напори, за да осигурят необ-

ходимото налягане за най-високо раз-

положените части на спринклерната

инсталация. Това означава, че наля-

ганията в най-ниските зони на инста-

лацията ще станат по-високи от

тези, които компонентите ще могат

да издържат. Обичайните процедури

за инсталиране на спринклерни инста-

лации в случая не могат да бъдат

приложени и поради това изпълните-

лят е принуден да монтира редуцир

вентили или да въведе зониране на

спринклерната инсталация, за да

избегне свръхвисоки напори на по-нис-

ките етажи. Тъй като използването

на редуцир вентили не се препоръчва

в такива случаи от противопожарни-

те строително-технически норми, а

нормите за проектиране на спринк-

лерни инсталации изискват такива

вентили да се предвиждат в проек-

тите само в случай на абсолютна

необходимост, зонирането остава

най-правилният метод за решаване на

този проблем. Европейският стан-

дарт EN12845 постановява, че мак-

сималната височина на една зона

на спринклерна инсталация следва да

е 45 м. За да бъдат спазени тези

изисквания при вече избрана проти-

вопожарна помпа, тя трябва да е една,

но да е многостъпална и с много на-

порни щуцери. Тя има по един напорен

щуцер за всяко свое стъпало, като

отделните й стъпала осигуряват

противопожарно водоснабдяване на

различни зони на спринклерната ин-

сталация.

Видове помпи
Най-често използваните видове

помпи за захранване на спринклерни

инсталации са центробежни с едно-

странно засмукване и с разделен кор-

пус. Тези помпи могат да препомпват

течности с висок коефициент на

полезно действие (КПД) и се предла-

гат с най-различни дебити и напори.

Те се използват за противопожарно

водоснабдяване както на сгради със

средна пожароопасност като учили-

ща, магазини, хотели, болници и офис

помещения, така и на силно пожаро-

опасни сгради и производства като

складове и производствени цехове.

Центробежната помпа с едност-

ранно засмукване засмуква вода

откъм предната си страна и изхвърля

препомпаната вода отгоре. След

това хоризонтално разделеният й

корпус поема водата и я насочва на-

Противопожарни помпени
инсталации за високи сгради
Противопожарни помпени
инсталации за високи сгради

Спринклерните системи доказаха своята ефективност и на-

деждност при ограничаването и гасенето на пожари. Още от

въвеждането на този вид пожарозащита на сгради надеждни-

ят източник на водоснабдяване на спринклерната инсталация

се оказа не по-малко важен от нея самата. Един изпитан ме-

тод за водоснабдяване на спринклерни инсталации е с помощ-

та на противопожарни помпи и противопожарни резервоари.
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страни. Тези помпи могат да се из-

ползват, когато нивото на водата в

резервоара е под кота ос помпа, но

един от най-популярните начини за

постигане на висок напор е с верти-

кални турбинни помпи.

Помпа за поддържане на напора
За да се предотврати включване-

то на основната противопожарна

помпа вследствие на незначителни

колебания на напора в спринклерната

инсталация, може да бъде монтира-

на специална помпа с електрически

двигател, която да бъде свързана със

системата. Тя е оборудвана с авто-

матично стартово оборудване и

може да спира и да се стартира в

отговор на сигнали от клапанa за

налягане, монтиран на главния колек-

тор на спринклерната инсталация.

Дебитът и напорът на тази помпа са

малки, така че в случай на сериозна

загуба на налягане в спринклерната

инсталация да може да се включи

основната противопожарна помпа.

Спринклерни инсталации със
спринклерни глави ESFR
Развитието в областта на техно-

логиите на спринклерните глави по-

вишава изискванията към противопо-

жарните помпи, захранващи специал-

ни видове спринклерни инсталации.

Спринклерите ESFR (Early Suppression

Fast Response – ранно потискане, бърз

отклик) са разработени през 90-те

години за защита на най-често изпол-

званите системи за съхранение. Пре-

ди това складовете са оборудвани със

спринклерни инсталации, монтирани

на стелажите и под тавана, но ESFR

спринклерите елиминират необходи-

мостта от спринклери за стелажи и

създават решение, което изисква

само спринклери, монтирани под та-

вана. Поради естеството на сприн-

клерната глава ESFR, принципът на

проектиране и експлоатационните й

характеристики се различават от

тези на конвенционалната спринклер-

на инсталация. Разработен е и стан-

дартът LPC technical bulletin (TB209),

който определя изискванията и пре-

поръките за изграждане на спринклер-

ни инсталации с ESFR спринклери.

TB209 определя специални изисквания,

които са приложими само когато се

използват ESFR спринклери. TB209

определя и критериите за избор на

помпи, приложими само когато се

използват ESFR спринклери.

Фабрично асемблирани помпени
станции
Пакетни предварително асембли-

рани помпени станции се предлагат

все по-масово от много търговски

вериги на клиенти, които предпочи-

тат фабрично изградените помпени

станции. Повечето промишлени

предприятия също намират предим-

ства при изграждането на помпения

пакет в заводски условия и държат

на този тип конфигурация на тяхна-

та помпена станция. Пакетът изис-

ква помпите да бъдат монтирани в

специален корпус с всички необходи-

ми тръби, кранове, клапани, тесто-

ви тръби, решетки, отвори в стени-

те, отопление и осветление, които

нормално се вграждат на една кон-

венционална помпена станция, изгра-

дена на място. Предварително асем-

блираните противопожарни помпени

станции са проектирани съобразно

приложимите противопожарни нор-

ми, а където е необходимо – и съоб-

разно националните строителни

стандарти. Заради многобройните

си предимства, асемблираната и

тествана фабрично помпена стан-

ция вече е много по-удобна за внедря-

ване, както от крайния потребител,

така и от изпълнителя. Предвари-

телно асемблираната станция се

разтоварва и монтира на предвари-

телно излят бетонов фундамент.

Изпълнителят просто трябва да

анкерира и закрепи неподвижно пом-

пената станция на фундамента, да

й подаде електрозахранване и да

свърже тръбните връзки. Този метод

значително съкращава времето за

изграждане на помпена станция на

място и позволява на изпълнителя да

насочи вниманието си към други ча-

сти на инсталацията.

Проблеми с проектирането
През последните няколко години се

наблюдава значително увеличаване на

строежите на високи многоетажни

сгради, създаващи проблеми на пожар-

ната охрана, която не може да оси-

гури достатъчно напор за пожарога-

сене за тях. Тръбите на автоматич-
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ната пожарогасителна система в

тези сгради също не могат да из-

държат напора, необходим за препом-

пване на водата от кота ±0,00 до най-

високите етажи. Тази граница обик-

новено се достига, когато височина-

та на сградата надвиши 122-153 м.

На тази височина вече става практи-

чески неосъществимо в случай на по-

жар да бъдат евакуирани всички оби-

татели на сградата. Сградата тряб-

ва да има самостоятелно решение за

защита от пожар и обитателите й

следва да бъдат защитени на място.

Затова надеждността на пожароза-

щитните системи е от критично

значение.

Съображенията, свързани с напо-

ра, създадени от сградите с различ-

на етажност, имат за резултат

това, че противопожарните помпи

често пъти се свързват последова-

телно. Така се осигурява захранване

с вода на високо разположени сприн-

клерни зони във високи сгради.

За последователния начин на

свързване на помпи е характерна

присъщата му понижена надеждност.

На теория помпите, свързани после-

дователно, могат или да са в непос-

редствена близост една до друга, или

да са на различни етажи. Вертикал-

ното разполагане на втората и тре-

тата помпа съответно на втория и

третия етаж намалява смукателния

напор и напора на нагнетателния

щуцер на помпата, която е по-ниско

разположена. Но при това разположе-

ние всяка повреда на противопожар-

на помпа на по-ниска зона има за

резултат загуба на пожарозащита за

всички зони над нея.

Когато помпите са разположени

на едно и също ниво, евентуален

отказ от стартиране на помпа за по-

ниска зона няма да има за резултат

поява на кавитация на помпите за по-

високи зони. Ако помпите са на раз-

лични етажи, отказът на помпа за

по-ниска зона може да стане причи-

на за кавитация и евентуална повре-

да за помпите над нея. За преодоля-

ване на този сравнително рядък слу-

чай е необходимо взаимно свързване

на смукателите на помпите. Освен

това, когато помпите са на едно и

също ниво, тази за по-висока зона ще

може да осигури вода за пожарога-

сене и за спринклерната инсталация

от по-висока зона, дори когато пом-

пата за по-ниска зона откаже.

Изпитването на противопожарни-

те помпи е по-сложно, когато те са

монтирани на различни етажи, тъй

като са необходими повече хора за

провеждане на тестовете.

Нещо повече – макар че изглежда,

че разполагането на помпи на различ-

ни етажи ги прави по-малко уязвими

на повреда, на практика е обратно-

то, защото така те са зависими

една от друга. Вероятността от

блокиране на първата помпа (а от-

тук и всички останали) е една и съща

и при двата начина на компановка на

противопожарните помпи – последо-

вателно свързване на същите на

едно и също ниво или на много нива.

Ако помпите са различни нива, има

допълнителна възможност за по-

вреждане на някоя помпа за по-висо-

ка зона. Изискването последовател-

но свързаните помпи да са в едно и

също помпено помещение гаранти-

ра, че квалифицираният персонал ще

може да реагира и да прави оценка

на работата на помпите по време на

пожар. Отпада необходимостта от

комуникация между служители, нами-

ращи се в различни помпени помеще-

ния, когато се извършва оценка на

противопожарните помпи. Така е

възможно взаимното свързване на

управляващото окабеляване на про-

тивопожарните помпи и по този

начин се подобрява надеждността на

системата. Когато помпите са на

един и същ етаж, повредата на пом-

па за по-ниска зона няма да има за

резултат поява на кавитация и впос-

ледствие – на повреда на помпите за

по-високи зони, които първата зах-

ранва. Последователното свързване

на помпите в едно и също помпено

помещение намалява сложността на

връзката с противопожарната охра-

на и предлага допълнителни вариан-

ти за пожарникарите, които тряб-

ва да осигурят вода за спринклерна-

та инсталация на сградата. Когато

последователно свързани помпи са

разположени на по-горни етажи на

сградата, те често пъти нямат

връзка с противопожарната охрана.

Тогава помпата за по-високата зона,

която може да е недостъпна за про-

тивопожарната охрана и не може да

се стартира ръчно, е единствената,

която осигурява вода за спринклер-

ните инсталации на горните етажи

на сградата. При вертикално разпо-

лагане на противопожарните помпи

е трудно да се намери място за

отвеждане на водата от тестове-

те на помпите, намиращи се на по-

високи етажи в сградата. Според но-

вите стандарти за високи сгради,

тази вода може да бъде отведена

обратно в резервоара за водоснаб-

дяване.

Вертикалното последователно

свързване на противопожарни помпи

създава някои уникални проблеми,

водещи до затрудняване на под-

дръжката и други проблеми. При сер-

визна поддръжка на по-ниско разполо-

жена помпа, по-горните помпи тряб-

ва да се изключат. Бързото включва-

не в действие на противопожарните

помпи в случай на пожар по време на

експлоатационна поддръжка е много

трудно, когато помпите са на различ-

ни етажи и асансьорите може да не

работят.

Накратко, противопожарните пом-

пи за високи сгради трябва да са

разположени в едно и също помпено

помещение по следните причини: улес-

нява се противопожарната охрана

при реакция на пожар и при монито-

ринг на противопожарните помпи;

опростява се поддръжката на проти-

вопожарните помпи и включването им

в действие в случай на извънредна

ситуация, възникнала по време на

техническа поддръжка на същите;

гарантира се по-висока надеждност

срещу преднамерени повреди на про-

тивопожарните помпи; предотвратя-

ва се възникването на кавитация в

смукателните тръбопроводи на по-

високо разположените помпи в случай

на отказ от стартиране на по-ниско

разположена помпа; опростява се

изпитването на противопожарните

помпи и се намаляват разходите за

него.
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Интелигентният контрол на сгра-

ди изисква използването на сензори,

които събират различни данни от

няколко точки на измерване, както и

контролери за обработка на събрана-

та информация. Мрежите от датчи-

ци в средните до големи съоръжения

могат да бъдат съставени от сто-

тици до хиляди сензорни възли, като

за всеки един от тях се изисква на-

личието на енергиен и комуникацио-

нен капацитет. В същото време ре-

шенията трябва да са лесни за инста-

лиране, с бърза възвръщаемост на ин-

вестицията, както и да осигуряват

значителни икономии на енергия и

повишен комфорт.

Тези изисквания успешно се из-

пълняват от безжичните energy

harvesting решения, които вече имат

и утвърден IEC стандарт за устой-

чивите сгради. Чрез прилагането на

energy harvesting технологии, безжич-

ните модули сами се захранват от

околната среда и следователно рабо-

тят без батерии. Могат да бъдат

използвани разнообразие от енергий-

ни източници: електродинамичният

енергиен конвертор използва меха-

нична енергия, миниатюрните слънче-

ви модули генерират енергия от

светлината, а термоелектрическият

колектор с DC/DC повишаващ преоб-

разувател превръща температурна-

та разлика в източник на енергия.

Тези високоефективни колектори

генерират енергия, достатъчна да

захрани сензори, анализира условията

на околната среда, а след това и

Energy Harvesting технологии
в сградната автоматизация

безжично да предаде събраната ин-

формация. Те включват ключове, кон-

такти на врати и прозорци, сензори

за температура, влажност, заетост

и светлина, които се свързват с ин-

телигентни контролери и системи за

сградна автоматизация. Безжичните

energy harvesting технологии имат три

основни компонента, които са опти-

мално съчетани помежду си: микро-

енергийни преобразуватели, електро-

ника със свръхниска консумация на

енергия и оптимизиран безжичен

стандарт. Всичко това се комбини-

ра и със софтуерни инструменти,

които позволяват лесна интеграция

за различни приложения.

Оптимизирано за сградна
автоматизация
За архитектите, управителите и

инсталаторите на съоръженията,

самозахранващите технологии в си-

стемите за сградна автоматизация

предлагат няколко предимства. Тъй

като са безжични, сензорите и клю-

човете в един офис например могат

лесно да бъдат премахнати или пре-

местени по всяко време. Обхватът

на радиовръзката е оптимизиран,

така че комуникацията през стени-

те на дома или офиса да може да се

осъществява на разстояние до близо

28 метра. Но най-голямото предим-

ство на тези устройства е, че рабо-

тят без батерии, което означава, че

се премахва и необходимостта от

поддръжка. Те нямат кабели, които

трябва да се опъват, или батерии,

които трябва да се заменят и из-

хвърлят правилно. Това прави систе-

мата евтина, надеждна и в същото

време използваща екологосъобразни

технологии.

Бъдещо развитие на
технологията и нови приложения
Развитието на energy harvesting

технологиите e все още в ранен етап.

Отвъд сградната автоматизация,

съществуват множество нови сфе-

ри на приложение за самозахранваща-

та безжична комуникация, включител-

но здравен мониторинг, контрол на

качеството на водата, предотвратя-

ване на горски пожари, както и управ-

ление на интелигентни градове.

За такива приложения, най-вече

извън сградата, компонентите на

безжичните energy harvesting техно-

логии - енергийни преобразуватели,

безжични предаватели, софтуер и ин-

струменти за управление на енергия,

както и енергоспестяващите прото-

коли, трябва допълнително да се раз-

вият.

Следващото поколение energy

harvesting радио технология ще позво-

ли до десет пъти по-голям обхват за

безжично предаване на данни на раз-

стояние от повече от 2,7 км, което

ще позволи използването на тази

Energy Harvesting технологии
в сградната автоматизация

Самозахранващите безжични сензорни мрежи вече са не-

разделна част от системите за сградна автоматизация.

Прогресът в т.нар. „energy harvesting“ технологии за до-

бив на енергия от околната среда и IP свързаността, от

своя страна, проправят пътя към Internet of Things.
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технология за нови приложения с по-

високи изисквания за обхват. Повише-

ната потребност от енергия на

такива големи разстояния може да

бъде удовлетворена чрез развитието

на други компоненти, като енергий-

ните колектори.

Механичното движение е стабилен

и надежден източник на енергия, кой-

то може да бъде генериран почти

навсякъде, например от движението

на врати, прозорци или компоненти на

машини, както и от вибрацията на

двигатели, въртенето на дръжки или

превключватели. Новите видове ко-

лектори на механична енергия ще

могат да се възползват и от енерги-

ята, създадена от потока на газове

или течности. Те ще могат да се

използват за електромери, които да

премахнат нуждата от батерии в

милиони устройства.

Друг енергиен източник – светли-

ната – ще играе значителна роля при

бъдещите поколения соларни клетки,

които ще съчетават две важни ха-

рактеристики: намалена консумация

на енергия и подобрено производство

на енергия при ниска осветеност. Със

сегашните технологии, соларните

клетки работят на 5% ефективност

ако осветеността е 100 lx, но след-

ващото поколение соларни клетки от

органичен материал или цветочув-

ствителна технология ще могат да

работят на повече от 10% ефектив-

ност при осветеност 10 lx.

На последно място, температур-

ните разлики създават достатъчно

енергия за захранването на устрой-

ства. Охлаждането само на една кап-

ка вода с 1 градус по Целзий освобож-

дава енергия, достатъчна за близо

25,000 т.нар. energy harvesting безжич-

ни телеграми. Този вид колектори ще

позволят изграждането на изключи-

телно издръжливи сензорни възли,

които са независими от светлина и

следователно не са чувствителни

към замърсявания.

Друг принос към енергийния баланс

е намаленият разход на енергия. Тъй

като потреблението на енергия от

сензорните модули намалява от по-

коление на поколение, energy harvesting

технологиите стават все по-подхо-

дящи. В допълнение на това, техно-

логиите и компонентите за съхране-

ние на енергия значително са се по-

добрили, като целта е да стане

възможно съхранението на енергия,

достатъчно за работа в продължение

на няколко седмици до година без

допълнителна енергия.

Следващото десетилетие
на Интернет
С новия интернет протокол IPv6,

който позволява почти неограничен

брой IP адреси, прякото взаимодей-

ствието на сензори, изпълнителни

механизми и контролери с други ма-

шини нараства. Наличието на голяма

мрежа сензори, изпълнителни меха-

низми и контролери, които взаимодей-

стват с потребителя и помежду си,

може да допринесе за няколко различ-

ни ползи. По-голямото количество

информация от сензорите осигурява

по-добра представа за системата за

контрол. За разлика от стандартния

подход за свързване на един или по-

вече сензори към един контролер,

Internet of Things позволява наличната

информация да се споделя и използва

повторно от различните сензорни

възли. Така системата събира данни

само веднъж, но използва информаци-

ята за няколко различни приложения.

Сензорите без батерии, които са

свързани към интернет, предоставят

информация не само на местно ниво.

Данните, съхранявани в облачни про-

странства, могат да са основа на ре-

дица анализи и следователно да се из-

ползват за различни цели.

Съвременните контролни системи

обикновено се инсталират на мест-

но ниво; например сензорите, конт-

ролерите и изпълнителните механиз-

ми често са в непосредствена бли-

зост и било то жични или безжични,

те са пряко свързани един с друг. С

IPv6 свързаността вече не се изиск-

ва такава близост, а IoT от своя

страна позволява динамичното създа-

ване на контролни мрежи, които мо-

гат да се оформят и разпускат дина-

мично според времето, мястото или

други параметри.

Всички необходими базови техно-

логии за създаването на такава мре-

жа вече съществуват – сензори, из-

пълнителни механизми, местни или

облачно базирани уреди за управление

на IPv6 за обединяване на всички еле-

менти от системата.  Въпреки това

energy harvesting сензорите не могат

да комуникират през IP самостоятел-

но. Безжичното предаване без бате-

рии означава, че избраният протокол

трябва да е оптимизиран за комуни-

кация със свръхниска консумация на

енергия. Полезният товар от сензо-

рите е малък (няколко байта), така

че и изпратената в мрежата инфор-

мация трябва да е ограничена.

Други сфери на приложение
С напредъка на технологиите и

подобрените възможности на IPv6

стават възможни редица нови сфери

на приложение на безжичната energy

harvesting комуникация. При транспор-

тирането на храни в хранително-вку-

совата промишленост, сензорите

могат да следят и хладилната вери-

га или да известяват и правят

поръчки в магазините, когато стока-

та се изчерпа. Облачно-базираните

изчислителни ресурси могат да се

използват и за да се съчетае инфор-

мацията от местните температур-

ни датчици с външна прогноза за

времето, така че да се изчисли точ-

ното количество необходима вода за

напояване в селското стопанство.

Тази информация може след това да

се изпрати към задвижващ механизъм,

който контролира потока на водата.

Подобни сензори могат да измерват

степента на влажност и хранител-

ните вещества в почвата за опти-

мално водоснабдяване и грижа за ра-

стенията.

Самозахранващите безжични сен-

зори могат да бъдат разположени и

на големи площи, където да дават

предварителни известия или да сле-

дят селскостопански животни и ра-

стения с цел бърза реакция при про-

менящи се условия. Температурните
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датчици например могат да изпра-

щат алармен сигнал и координати,

когато измерят висока температу-

ра от огън. Известието се изпраща

незабавно до най-близката пожарна и/

или чрез SMS към телефона на отго-

ворното лице. Подобна система за

ранно предупреждение може да пре-

дотврати разпространяването на

горски пожари.

Било то вода, газ или петрол, всич-

ки ресурси на земята са в ограниче-

ни количества и затова трябва да

бъдат защитавани и използвани вни-

мателно. Сензорните мрежи без ба-

терии могат да допринесат за това

като осигуряват нужните данни за

следене количеството и качеството

на водата. В допълнение на това,

датчиците могат да използват ми-

ниатюрни соларни клетки или преоб-

разуватели на енергия от движение

за захранване на безжичните сигна-

ли, които известяват контролера или

клапана за течове на вода, петрол или

газ. Energy harvesting технологията

предотвратява неизправности в си-

стемата, които биха могли да се

причинят от повреди на батерията.

Материалът, от който са изгра-

дени големи структури като мосто-

ве, тунели, язовири и сондажни плат-

форми трябва да може да устои на

екстремни сили като времето, зе-

метресения или трафик. Микровълно-

вите сензори, захранвани от светли-

на, температурни промени или вибра-

ции, които постоянно следят най-

важните параметри, могат да пре-

дупредят при всякакви несъответ-

ствия и така да предотвратят ава-

рии. Тези сензори следят параметри,

свързани със структурната цялост

на обекта, включително позиция и

вибрации, и действат като система

за ранно предупреждение. Такава

функционалност може да сигнализи-

ра при лавина или свличане на камъ-

ни.

Според статистиката, до 2030 г.

60% от населението ще живее в гра-

довете, което са близо шест мили-

арда души. Интелигентното управле-

ние ще бъде необходимо за координи-

ране на всекидневния живот на хора-

та и предотвратяване срива на да-

ден град. Това включва автоматизи-

ран контрол на трафика, уличното

осветление, енергозахранването и

транспорта на стоки, както и обез-

вреждане на отпадъците. Тази идея

може да се осъществи само с помощ-

та на милиони самозахранващи сен-

зори, които събират и предоставят

необходимите данни.

Демографските промени от своя

страна също създават нужда от

модерни технологии, предназначени

за възрастните хора и техния неза-

висим живот вкъщи, колкото по-дълго

е възможно. Energy harvesting техно-

логиите могат да се използват за

създаването на системи за интели-

гентна заобикаляща среда, които да

предоставят данни за дейностите на

обитателите и да изпращат извес-

тия на болногледач или роднина, ако

в активността им има значителна

промяна. Алармени системи и прено-

сими бутони за спешно повикване

допълват системата. По отношение

на гъвкавостта и лесната поддръжка,

изискванията са всички компоненти

да са безжични и без батерия.
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Тя се извършва от лица, които

отговарят на изискванията на чл. 23

и/или чл. 34 от Закона за енергийна

ефективност (ЗЕЕ) и са вписани в

съответния публичен регистър на

Агенцията по енергийна ефектив-

ност (АЕЕ). Наредба № РД-16-932 от

23 октомври 2009 г. за условията и

реда за извършване на проверка за

енергийна ефективност на водогрей-

ните котли и на климатичните ин-

сталации урежда процедурата за

извършване на проверка за енергий-

на ефективност на водогрейни кот-

ли и на климатични инсталации в

сгради, съдържанието и реда за до-

кументирането й, както и условията

и реда за създаване, поддържане и

ползване на база данни за състояни-

ето на отоплителни инсталации с

водогрейни котли и климатични ин-

сталации.

Проверка за ЕЕ на водогрейни
котли
Всички водогрейни котли в експло-

атация подлежат на проверка за енер-

гийна ефективност в зависимост от

вида на използваното гориво и номи-

налната им мощност:

n на течно или твърдо гориво с но-

минална мощност от 20 до 100 kW,

включително;

n на течно или твърдо гориво с но-

минална мощност над 100 kW;

n на природен газ с номинална мощ-

ност над 100 kW.

Проверката за енергийна ефектив-

ност на водогрейни котли със срок на

експлоатация над 15 години включва

и еднократна оценка на отоплител-

ната инсталация.

С проверката за енергийна ефек-

тивност на водогрейните котли се

постига оценяване съответствието

на съществуващата настройка, ек-

сплоатация и поддръжка на котела с

изискванията на производителя; оце-

няване на действителните енергий-

ни характеристики на котела; изгот-

вяне на препоръки за възможни подо-

брения на енергийните характерис-

тики на котела за намаляване на

потреблението на използваните

енергийни ресурси и емисиите въгле-

роден диоксид. Процедурата по про-

веряване за енергийна ефективност

на водогрейните котли включва се-

дем стъпки: идентификация на коте-

ла; визуална проверка на котела; оцен-

ка на поддръжката на котела; провер-

ка на функционалността на работа на

котела; оценка на състоянието на

средствата за измерване, контрол и

автоматично регулиране; оценка на

енергийните характеристики на ко-

Проверка за енергийна
ефективност на водогрейни
котли и климатични
инсталации в сгради

Проверка за енергийна
ефективност на водогрейни
котли и климатични
инсталации в сгради

Целта на проверката за енергийна ефективност на водогрей-

ни котли и климатични инсталации в сгради е да установи

нивото на ефективност при тяхната експлоатация и да спо-

могне за идентифициране на мерки за нейното повишаване.
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тела и съставяне на доклад за резул-

татите от проверката.

За идентификацията на котела
се изискват данни за вида, марката

и начина на подаване (автоматично

или ръчно) на горивото, класа (по

топлинна мощност), модела, класифи-

кацията (пламъчнотръбен или водо-

тръбен, кондензационен или без кон-

дензация, разположение на въздушния

вентилатор – куплиран към горелка-

та или отделно) и предназначението

на водогрейния котел. Описват се

още и производителят на котела,

годината на производство, моделът

и производителят на горелката (в

случаите, когато е монтирана отдел-

на горелка), начинът на регулиране на

мощността (фиксирана, степенно

регулиране, плавно регулиране), как-

то и максималната и минималната

мощност по гориво (по данни на про-

изводителя). При проверка собстве-

ниците следва да осигурят достъп на

проверяващия до всички елементи и

агрегати на отоплителната инста-

лация и да му предоставят паспорта

на котела с инструкции за монтаж и

експлоатация, доклади от предишни

проверки, документи за поддръжка,

фактурите за закупено гориво за

последните две години и проектна

документация, схеми, дневници и дру-

ги данни за въвеждането в експлоа-

тация. Визуалната проверка на коте-

ла има за цел установяване на евен-

туално изтичане на гориво или топ-

лоносител в котелното помещение,

повреди в топлинната изолация на

котела или замърсяване на горелка-

та, горивната камера и топлообмен-

ните повърхности. Следващата

стъпка е оценяване на поддръжката

на котела, при което се отчитат

честотата и правилността на под-

дръжката, както и квалификацията на

лицата, които я извършват. Проверя-

ващите следят и за съответствие-

то с изискванията от инструкциите

на производителя на котела.

Чрез

проверката на функционалността
на работа

на котела се установява дали той е

в състояние да осигури функционал-

ното си предназначение, включител-

но режимите на работа, желаните и

проектните стойности на парамет-

рите на топлоносителя. В обхвата на

оценката на състоянието на сред-

ствата за измерване, контрол и ав-

томатично регулиране влизат иден-

тификация на наличността и състо-

янието на датчиците, системите за

измерване, контрол и автоматично

регулиране на параметрите на коте-

ла, отнасящи се до енергийните му

характеристики. При този етап от

проверката се описват разположени-

ето, функцията и настройката на

измервателните устройства. Това

могат да бъдат разходомери за израз-

ходваното гориво, броячи на време-

то на работа на горелката, разходо-

мери на подаваната добавъчна вода

към котела, разходомери на гореща

вода за битови нужди, брояч на цик-

лите на горелката и топломери.

Съгласно Наредбата оценката на

енергийните характеристики на ко-

тела включва проверяване на мощно-

стта по гориво, определяне на коли-

чеството генерирана топлина и оце-

няване на топлинните загуби в коте-

ла от излъчване, сезонната му ефек-
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тивност и съответствието на топ-

линната мощност на котела с топ-

линните нужди на сградата. Мощно-

стта на котела по гориво се изчис-

лява с помощта на формули в зависи-

мост от вида на използваното гори-

во. За изчислението са необходими

стойностите за действителния раз-

ход на гориво и топлотворната му

способност.

При котли, работещи на твърдо

гориво, топлинната мощност на коте-

ла се изчислява спрямо масата на

горивото, постъпващо в котела за

единица време. Генерираното количе-

ство топлина се определя със стой-

ността на произвежданото количе-

ство топлина и разпределението му

по основните технологични процеси на

топлоснабдяване, за които е предназ-

начен котелът (отопление, загряване

на вода за битови нужди и други).

Определянето на произвежданото

количество топлина може да стане

директно чрез измерване с топломе-

ри или да се изчисли по измерен дебит

на топлоносителя и температурната

му разлика. Количеството произведе-

на топлина се привежда към референ-

тен период от време – отоплителен

сезон и/или календарна година. С по-

мощта на анализатор на димните

газове се проверява основната на-

стройка на горивния процес при изпол-

зване на долната работна топлотвор-

на способност на горивата.

Отчитат се температурата на

изходящите газове, излишъкът на

кислород, съдържанието на въглеро-

ден оксид в изходящите димни газо-

ве, температурата на въздуха на

входа на горелката и ефективност-

та на горивния процес.

Когато се прави проверка на кон-

дензационни котли, се определя фак-

торът на кондензация, с който се

коригира ефективността на горивния

процес. Оценката на съответстви-

ето на топлинната мощност на ко-

тела с топлинните потребности на

сградата представлява сравнение на

нетната топлинна мощност на коте-

ла и топлинната мощност на консу-

маторите, определени при изчисли-

телните условия за съответното

населено място.

Задължителната периодична про-

верка за енергийна ефективност на

водогрейни котли в експлоатация се

извършва веднъж на всеки три годи-

ни за котлите на течно или твърдо

гориво с номинална мощност от 20

до 100 kW включително; веднъж на

всеки две години за котлите на теч-

но или твърдо гориво с номинална

мощност над 100 kW и веднъж на

всеки четири години за котлите на

природен газ с номинална мощност

над 100 kW.

Проверка за ЕЕ на климатични
инсталации
Съгласно Наредбата на задължи-

телна проверка за енергийна ефек-

тивност подлежат климатичните

инсталации с номинална електричес-

ка мощност над 12 kW. Проверката

за енергийна ефективност на клима-

тичните инсталации цели оценяване

съответствието на системите с

първоначалния проект и с последва-

щите реконструкции, както и с дей-

ствителните изисквания и настоящо-

то състояние на сградата; оценява-

не на съществуващата настройка,

експлоатация и поддръжка на систе-

мите с изискванията на производите-

ля и оценяване на действителните

енергийни характеристики на клима-

тичните инсталации. На база резул-

татите от проверката могат да

бъдат изготвени препоръки за

възможни подобрения на енергийните

характеристики на инсталациите за

намаляване на потреблението на

използваните енергийни ресурси и

емисиите въглероден диоксид. Про-

верката за енергийна ефективност

на климатични инсталации в сгради

включва същите етапи като провер-

ката на водогрейни котли, с изклю-

чение на проверката на функционал-

ността на работа. При извършване-

то на проверка от собствениците на

сградите се изискват проектната

документация, включително инструк-

циите за монтаж и експлоатация на

инсталацията, документацията от

въвеждането в експлоатация, схеми,

дневници, доклади от предишни про-

верки, включително от обследване за

енергийна ефективност на сградата,

доклади от поддръжката и фактури

за закупената енергия за последните

две години.

Визуалната проверка на
климатичните инсталации

цели установяване на съответстви-

ето на инсталираните елементи и аг-

регати в трите основни подсистеми:

генериране на студ/топлина, доста-

вяне и отвеждане на въздух (венти-

лация), измерване, контрол и управле-

ние. Оценяват се и физическото

състояние на елементите и агрега-

тите, включително състоянието на

топлинната изолация на топлообмен-

ните апарати, тръбопроводите и

въздухопроводите, затварящите,

регулиращите и противопожарните

клапи и състоянието на подаващите

и отвеждащите въздух решетки и

филтри. Оценката на поддръжката на

климатичната инсталация дава ин-

формация за съответствието с изис-

кванията от инструкциите на произ-

водителя. Тя се осъществява на база

установени видими следи от из-

вършвани работи и протоколите за

поддръжка и ремонт – за почистване

на филтрите и топлообменниците,

подмяна на агрегатите, промени в

съоръженията, ремонти и реконст-

рукции. Оценката на състоянието на

средствата за измерване, контрол и

автоматично регулиране отразява

наличието и състоянието на датчи-

ците, системите за измерване и

контролерите, отнасящи се до енер-

гийните характеристики на клима-

тичната инсталация. Енергийните

характеристики, които се оценяват

при проверка на климатичната инста-

лация, са възможностите й да из-

пълнява функционалното си предназ-

начение, коефициентът на полезно

действие (коефициентът на транс-

формация, хладилният коефициент) на

генератора на студ/топлина, според

вида му, при изчислителни условия и

ефективността на системата за

оползотворяване на топлината на

отработения въздух.

За оценка на енергийната ефек-

тивност на климатичните инстала-

ции в сгради се определя специфични-

ят годишен разход на енергия за ох-

лаждане и съответствието с проек-

тните данни за единица площ на ох-

лаждания обем, специфичният годи-

шен разход на енергия за вентилато-

рите за единица площ на охлаждания

обем и сезонната ефективност на

инсталацията.

Задължителната периодична про-

верка за енергийна ефективност на

климатични инсталации в експлоата-

ция се извършва веднъж на всеки

четири години.
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Градовете в Югоизточна Евро-

па са изправени пред глобалните

предизвикателства, свързани с кли-

мата, потреблението на енергия-

та в сградите и транспорта. Съ-

щевременно те са и благоприятна

среда за прилагане на иновации и

добри примери.

За поредна година Виа Експо ще

проведе изложението и конференци-

ята Smart Cities. Изявата ще събере

разработчици, доставчици и потре-

бители на решения в областта на ин-

телигентните градове от 5-ти до

7-ми април в ИЕЦ, София. Целта е да

се популяризира чуждестранният

опит и да покаже, че и България има

прогрес в тази област.

Конференция
Устойчивата архитектура ще бъ-

де въведение в темата за интели-

гентните градове. Делегатите ще

научат за новите тенденции от пре-

зентациите на Томас Вониер от

Американския институт на архитек-

тите и Николай Гълъбов от Камара-

та на архитектите в България.

Кристина Дели от Конвентата

на Кметовете ще набележи сфери-

те, в които българските общини

могат да се развиват. Делегати-

те ще се запознаят също така и с

интернет приложенията в градове-

те и логистика. Сесията на

Innovation Norway ще акцентира вър-

ху зелените иновации.

Анелия Димова и Рени Антонова-

Борисова oт Министерство на тран-

спорта, информационните техноло-

гии и съобщенията ще очертаят на-

ционалната ни политика в област-

та на ИТ до 2020 г.

Решения за интелигентни
градове на Smart Cities 2016

Къде се намира страната ни по

отношение на финансирането на про-

екти за интелигентни градове? Дан

Станиашек от Европейския инсти-

тут по енергийни характеристики

на сградите ще направи паралел

между Полша и България. Друга ин-

тересна тема ще бъде проект за об-

новяване на търговски център чрез

инсталиране на фотоволтаични сис-

теми и такива за съхранение на енер-

гията. Д-р Ралф Гамбета от Calypso

Networks ще говори за интелигент-

ния транспорт. "Ние очакваме като

цяло силно развитие на ИТ сектора

в Югоизточна Европа. Комбинация-

та от възприемането на чуждест-

ранни технологии и големия брой на

местни разработчици ще допринесе

за напредъка в тази част на Евро-

па" - обобщава той.

Изложението
Вилмат съвместно с техния чеш-

ки партньор ще представи възмож-

ностите на сградните автоматиза-

ции. Те могат да се интегрират в но-

вопостроени жилища или при обно-

вяване на сградния фонд. Това позво-

лява на собствениците на сгради да

оптимизират използването на ресур-

сите, както и ефективно да управ-

ляват отделни дейности чрез плани-

ране на разходите.

Сред експонатите ще бъдат ат-

рактивни интериорни решения като

тъч панели и телевизори, вградени

в огледала.

Посетителите ще видят и про-

дуктите на един от водещите про-

изводители на електротехника в

Източна Европа: електрообзавеж-

дане, средства за автоматизация

и софтуер.

"Пасивна Къща България" ще пред-

стави своята дейност - проектира-

не и изграждане на пасивни къщи,

обучение на сертифицирани дизайне-

ри / консултанти. Фирмата предла-

га вентилационни системи с рекупе-

рация и вакуумни изолационни пане-

ли. Нов за българския пазар е уред за

установяване на въздушни течове в

топлинната обвивка на сградата.

Енергийна агенция Пловдив ще

популяризира най-новите си проек-

ти и ще покаже как се прилагат ин-

телигентните технологии за енер-

гиен мениджмънт и мониторинг на

градско ниво.

Германската компания FALCOM

ще запознае посетителите със сво-

ите решения в областта на транс-

портния мениджмънт.

За повече информация:

www.viaexpo.com

Решения за интелигентни
градове на Smart Cities 2016
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ПИ Трейд ООД е официален пред-

ставител на водещите глобални про-

изводители на системи в сферата на

пречистването на отпадъчни води

GRAF - Германия и BMS - Ирландия.

Фирмата предлага на българския па-

зар съвременни и природосъобразни

решения, насочени към повишаване

стандарта на живот и качеството

на пречистените битови води чрез

иновативни технологии.

Богата гама от решения от един
доставчик
Пи Трейд предлага проектиране,

доставка и монтаж на модулни пре-

чиствателни съоръжения с капаци-

тет от 2 до 10 000 еквивалент жи-

тели. Част от портфолиото на фир-

мата са системи за събиране, пречис-

тване и ползване на дъждовни води за

битови и поливни нужди; помпени ин-

сталации, хидрофорни системи; от-

воднителни и дренажни системи; сис-

теми за обеззаразяване на вода и др.

Биологични пречиствателни
станции за отпадъчни води
Биологичните пречиствателни

станции действат на принципа на ак-

тивността на микроорганизмите, на-

миращи се в отпадъчните води. Тези

инсталации са предназначени за пре-

чистване на битови отпадъчни води

от източници като къщи, вили, хотел-

Пи Трейд - лидер в пречистването
на битови отпадъчни води

ски комплекси, къмпинги и малки на-

селени места, които не са свързани

към местната канализационна систе-

ма. Основните източници на отпадъч-

ните води могат да бъдат всички са-

нитарни съоръжения: тоалетни, ба-

ни, перални, съдомиялни машини и т.н.

Високотехнологични системи за
битови приложения от GRAF -
Германия
Пречиствателните станции

Picobell с капацитет 2-200 е. ж. пред-

лагат проста технология и висока

степен на пречистване. Те работят

изцяло без електроника, помпи и маг-

нитни клапани.

Пречиствателната система Klaro

Easy (2-1000 е. ж.) работи на принци-

па SBR - еърлифтна технология. Всич-

ки процеси на движение се осъщест-

вяват от три еърлифтни помпи, кои-

то се управляват от един компресор.

Водата на изхода на пречиствател-

ните съоръжения от двете серии е

втора категория (98% степен на пре-

чистване), притежава европейски сер-

тификат EN 12566-3 и може да се из-

ползва за напояване на тревни площи.

Оne2Clean - когато е необходима
99% ефективност при пречист-
ването
Иновативната технология за пре-

чистване на отпадъчни води

Оne2Clean от GRAF е решение за при-

ложения, при които изискванията към

качеството са изключително високи.

Системата пречиства на 99% бито-

ви води без неприятен мирис и с мно-

го по-малко утайки спрямо стандар-

тните пречиствателни станции.

One2Clean работи с усъвършен-

ствана и доказана SBR технология

посредством био реактор с циклич-

на последователност. Изцяло ае-

робният метод на третиране не

изисква допълнителни консумати-

ви и химикали.

Интелигентна технология и
европейски стандарти в качест-
вото
Системата Оne2Clean разполага

с възможности за интелигентно уп-

равление - контролно табло, клави-

атура и LCD дисплей. Тя осигурява

лесна експлоатация и поддръжка,

ниска консумация на електроенергия

и бързата възвръщаемост на инвес-

тицията.

Съоръжението отговаря на

стриктните български и европейс-

ки стандарти за качество на пре-

чистените битови отпадъчни води.

Уникалната биологична технология

позволява безопасно отвеждане на

пречистените води в природата,

както и повторното им оползотво-

ряване за напояване.

Пи Трейд - лидер в пречистването
на битови отпадъчни води
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Елементите на пасивните сгради,

доказали ефективността си в нови

структури, могат да бъдат успешно

приложени и във вече изградени сгра-

ди. Обновяването на съществуващи

сгради чрез интегриране на компонен-

ти на пасивна сграда е икономически

ефективно, намалява зависимостта

от вноса на енергийни ресурси и оси-

гурява почти всички предимства,

които притежава една новопостро-

ена пасивна сграда. Основните ета-

пи на реновиране по стандарта „Па-

сивна сграда“ включват предвари-

телно проучване, промяна на плана на

сградата, обновяване на термалната

обвивка и обновяване на вентилаци-

онната и отоплителната инстала-

ция.

Предварително проучване
Подробното проучване на предви-

дената за реновиране сграда е важ-

на основа за изготвяне на добър нис-

коенергиен проект. Необходимо е да

се направи пълно описание на изпол-

званите за термалната обвивка ма-

териали, техните технически харак-

теристики, размери и потенциални-

те термомостове. В много от случа-

ите тази информация не е известна

на собствениците на сградите и за

изясняване типа на конструкцията се

налага правенето на отвор в обвив-

ката. От съществена важност за

проверка на енергийната ефектив-

ност на сградата са и данните за

отоплителната система и енергий-

ното потребление за тригодишен

период. Паралелно с това следва да

се отчете и степента на топлинен

комфорт на обитателите на сграда-

та. Ниските енергийни разходи могат

да бъдат неправилно изтълкувани

като доказателство за висока енер-

гийна ефективност на сградата,

докато в същото време обитатели-

те й са живели в дискомфорт, заради

липса на ресурси или неизправна ото-

плителна инсталация.

С цел установяване на текущото

ниво на въздухонепроницаемост би

било полезно провеждането на тест

с вентилатори (blower door test).

Стандартът „Пасивна сграда“ изис-

ква кратност на въздухообмена 0,6 на

час при налягане 50 Pa, а при повече-

то от по-старите сгради тази стой-

ност е много по-висока. За локализи-

рането на слабите места в термал-

ната обвивка на сградата би спомог-

нало и използването на термографс-

ка камера.

С оглед значимостта на максимал-

ното оползотворяване на слънчевата

енергия, следва да се направи анализ

на разположението, ориентацията и

площта на прозорците, както и да се

проучи степента на засенчване на

сградата от други постройки и дърве-

та. Обстойното предварително про-

учване следва да установи и евенту-

алното наличие на вредни или токсич-

ни материали, например азбест, ко-

ито трябва да бъдат заменени по

време на процеса на реновиране. Пре-

поръчително е да се направи и изчис-

ление със софтуера Passive House

Planning Package (PHPP), за да може

да се сравни теоретичната консума-

ция на енергия с действителната.

Данните от това сравнение ще пре-

доставят информация за необходима-

та степен на реновиране на сграда-

та.

Промяна на плана на сградата
В някои случаи, за да се повиши

общата енергийна ефективност на

сградата, могат да бъдат промене-

ни разположението и подредбата на

прозорците. Предвид че съществува-

щата сграда вече е моделирана с

помощта на PHPP, ефектът от про-

мяната на формата или ориентация-

та на прозорците, както и рискът от

прегряване, могат да бъдат изслед-

вани при проектиране.

Преди предприеманeто на основно

реновиране, е добре собствениците

на сградата да обмислят възможно-

стта за разширяване на жилищните

площи или промяна на разпределени-

ето на помещенията. При цялостно

изменение на формата на жилищно-

то пространство следва да се взе-

мат предвид някои основни принципи

– намаляване на съотношението

повърхност/обем и максимално разпо-

ложение на прозорците на юг, изток

и запад.

Обновяване на термалната
обвивка
Едно от ключовите изисквания на

стандарта „Пасивна сграда“ е специ-

фичното потребление на енергия за

отопление да е 15 kWh/(m2a). Обно-

вяването на изолацията и поставя-

нето на високоефективни врати,

прозорци и вентилационна инстала-

ция с оползотворяване на отпадъчна-

та топлина са неизбежни при рено-

вирането на сгради по стандарта.

Изборът на подходящи изолацион-

ни материали е едно от най-големи-

те предизвикателства при подмяна-

та на цялостната термална обвив-

Реновиране по стандарта
"Пасивна сграда"
Реновиране по стандарта
"Пасивна сграда"

Пасивната сграда се е утвърдила в световен мащаб като признат

стандарт за енергийно ефективна архитектура. Стандартът „Па-

сивна сграда“ предлага реална възможност за изграждане на рен-

табилни сгради, осигуряващи висока степен на топлинен комфорт

и много малка необходимост за отопление и климатизация.
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ка на сградите. Някои изолационни

продукти са подходящи за запълване

на кухини в стените, други са „носе-

щи“ и се използват под бетонови

подове. Освен в приложението, пред-

лаганите на пазара изолационни про-

дукти се различават и по коефициент

на топлопроводност, цена и пожарна

безопасност. Ефектите от различна-

та дебелина и коефициент на топлоп-

роводност на изолацията могат да

бъдат изчислени с помощта на PHPP.

В зависимост от цялостния проект

за реновиране, може да бъде поста-

вена допълнителна изолация от

външната или вътрешната страна на

сградата, или в самата конструкция

на обвивката (например запълване на

кухината между два панела). В идеал-

ния случай изолационният слой тряб-

ва да е непрекъснат около цялата

сграда. Това се постига лесно при

изграждането на нови сгради, но из-

бягването на прекъсвания в изолаци-

ята е много по-трудно при реновира-

не. Разполагането на изолацията

спрямо структурната обвивка на

сградата оказва съществен ефект

върху термомостовете – външната

изолация обикновено е най-ефектив-

на за елиминирането им, а вътреш-

ната е с най-ниска ефективност в

това отношение. От критично зна-

чение е проектантът на реновация-

та да гарантира, че предложената

изолация няма да доведе до вътреш-

на кондензация. Количеството кон-

дензат, което може да се образува в

обвивката на сградата зависи от

местните климатични условия (тем-

пература и влажност) и условията на

средата във вътрешността на сгра-

дата (брой обитатели, средна

вътрешна температура и влажност).

Вътрешната кондензация води до

влошаване на изолационните свой-

ства, поява на структурни дефекти

в термалната обвивка и негативни

здравни ефекти вследствие на разви-

тието на плесени. Образуването на

вътрешна кондензация може да се

предвиди с помощта на симулиращ

софтуер.

Известно е, че най-големите топ-

линни загуби стават през прозорци-

те и вратите. Следователно, колко-

то по-ефективни са тези елементи,

толкова по-малко изолация на стени-

те, подовете и покрива ще е необхо-

дима. В последните години се пред-

лага разнообразие от стъклопакети,

подходящи за пасивни сгради. Много

от тях са с интегрирана в дограма-

та изолация, за да се избегне форми-

рането на термомост от външната

към вътрешната повърхност. След-

ва да се отчете, че с подобряването

на коефициента на топлопреминава-

не на двойните и тройните стъкло-

пакети се намалява пропускането на

слънчева топлина и светлина. Специ-

ално внимание при подмяната на

стъклопакета трябва да се обърне и

на местата, където прозорците и

вратите се свързват със стените.

В идеалния случай външният изолаци-

онен слой се припокрива най-малко с

65 мм с дограмата, за да се сведе до

минимум рискът от термомостове.

Освен това, тези места на свързва-

не трябва да не пропускат влага

отвън навътре или обратно.

Изискването за въздухонепроница-

емост на стандарта „Пасивна сгра-

да“ е кратност на въздухообмена 0,6

за час при налягане от 50 Pa. При

реновиране на сгради по стандарта

могат да се използват интелигент-

ни паронепропускливи мембрани, чие-

то парно съпротивление се изменя в

зависимост от относителната раз-

лика в парното налягане на вътреш-

ната и външната среда. Преди при-

ключване на процеса на реновиране е
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добре отново да се проведе тест за

въдухонепроницаемост с вентилато-

ри, за да се установи дали в обвивка-

та има дупки и процепи. Използване-

то на „пушещ молив“ може да е мно-

го полезно за точното локализиране

на местата, откъдето се изпуска

въздух, когато сградата е в условия

на надналягане или подналягане. При

реновиране е важно да се следи за

евентуални пробиви в херметичния

слой на местата, където преминават

кабели и тръби.

Обновяване на вентилационната
и отоплителната система
Вторият етап от реновирането по

стандарт „Пасивна сграда“ включва

подобряване на вентилационната и

отоплителната система. Ефективно-

стта на топлообменника във венти-

лационната система с оползотворя-

ване на отпадъчната топлина (реку-

ператор) оказва съществено влияние

върху необходимостта от допълни-

телно отопление на помещенията в

пасивните сгради. Тя трябва да е над

75% за номиналните дебити, опреде-

лени за топлообменника. Изисквани-

ята за пасивна сграда могат да бъдат

постигнати и без вентилационна

система с оползотворяване на от-

падъчната топлина. Тогава спесте-

ната топлинна енергия от рекупера-

тора трябва да бъде компенсирана

чрез добавяне на допълнителна изо-

лация към термалната обвивка на

сградата.

Минимална загуба на топлина при

разпределението на топъл въздух в

сградата е постижима при условие,

че въздуховодите са добре изолира-

ни. При пасивните сгради изолация-

та на въздуховодите обикновено е с

дебелина 6-10 см. Също така е же-

лателно въздуховодите да се разпо-

ложат в термалната обвивка, а ре-

куператорът – в средата на сграда-

та, за да се намалят до минимум

дължините на тръбите. В повечето

случаи вентилационните отвори се

разполагат на тавана, но могат да

бъдат и в стената. Те се проекти-

рат така, че разпределението на

въздушните маси да става хоризон-

тално до повърхността на тавана с

минимални низходящи течения. При

реновиране следва да се подсигури,

че под или над всяка вътрешна вра-

та има пролука (10 мм), която да

улеснява движението на въздуха от

едно помещение в друго. Ако врати-

те са без такава пролука, помеще-

нията с изпускателни отвори ще

бъдат с отрицателно налягане, а

помещенията с вентилационни от-

вори за пресен въздух – с положител-

но налягане.

Най-често прилаганият метод за

отопление на пасивни сгради е допъ-

лнително подгряване на вече затоп-

ления от изходящите от рекуперато-

ра въздушни маси свеж въздух. Това

може да стане чрез топлообменник

вода-въздух, компактна система с

електрическа термопомпа или котел,

работещ на пелети или дърва. След

реновирането по стандарта е

възможно да се продължи експлоата-

цията и на съществуващата отопли-

телна система в сградата, но това

обикновено не е много ефективно

решение. Твърде вероятно е проект-

ният капацитет на тази система да

е прекалено висок за реновираната

сграда, тъй като топлинните нужди

на пасивните сгради могат да пред-

ставляват под 20% от топлинната

енергия, нужна за отопление преди об-

новяването. Една от алтернативите

при реновиране по стандарта е да се

запазят тръбите и радиаторите на

съществуващата отоплителна сис-

тема, но да се инсталира малък и

ефективен котел, осигуряващ не само

затопляне на помещенията, но и на

вода. Сред предимствата на запазва-

нето на съществуващите радиато-

ри е, че температурата в отделни-

те стаи може да бъде контролирана

чрез термостатични вентили. Изпол-

зването на вентилация с оползотво-

ряване на отпадъчната топлина се

налага дори когато се запази първо-

началната система за отопление. Тя

служи както за осигуряване на пред-

варително затоплен свеж въздух,

така и за разпределяне на топлина-

та от радиаторите в сградата. Друг

фактор, който трябва да се отчете

при вземането на решение дали да се

запазят оригиналните радиатори или

не, е това, че те вероятно ще тряб-

ва да бъдат преместени при поста-

вянето на вътрешна изолация. В ре-

новираните по стандарта сгради

трябва да бъдат интегрирани след-

ните системи за контрол:

n автоматично управление на ото-

плението на база температура в

помещенията;

n автоматично регулиране на пода-

ваната топлина за подгряване на

вода на база температура на во-

дата;

n независим автоматичен контрол

на времето за отопление на поме-

щенията и подгряване на водата;

n система за изключване на източ-

ника на топлинна енергия, когато

няма нужда от подаването на

такава за затопляне на помещения

или вода.

Допълнителен контрол на отопли-

телната система може да се осигу-

ри чрез контролер за компенсация на

метеорологичните условия. Той дей-

ства като температурен сензор,

разположен на засенчена страна на

сградата, подава сигнал към елект-

ронния контролер, който регулира

подаването на топлина в зависимост

от променящите се метеорологични

условия.
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Всички тези изолации са разрабо-

тени, за да отговарят на изисквани-

ята на промишлеността, поради ко-

ето притежават редица специфични

качества: възможност за приложение

в сухи и мокри условия; гъвкавост;

дълготрайност; устойчивост при

пожар; съпротивление при ниски тем-

ператури; устойчивост на химичес-

ки въздействия и физическа твърдост

и т. н. За да бъдат постигнати тези

характеристики, в сместа се доба-

вят различни химически съставки.

След десетилетия успешна разработ-

ка и експлоатация, тези проверени от

времето смеси са доказали, че

вършат работа за най-различни цели.

Но напоследък потребителите започ-

наха да търсят продукти, които ос-

вен че притежават тези качества,

отделят малко дим при изгаряне и не

съдържат халогени.

В смесите, използвани за изолация

на кабели и проводници, компоненти-

те, съдържащи халогени, обикновено

се използват, за да придадат устой-

чивост на горене на полимерните

материали. Най-често използваните

за тази цел халогени са бром, флуор

и хлор. Предимствата на халогенира-

ните забавители на горенето са, че

те са евтини и много ефективни по

отношение намаляване на горимост-

та на продуктите. Това е основната

причина те да се използват от край

време за изолация на кабели и провод-

ници. Нещо повече – халогенизирани-

те смеси имат допълнителното пре-

димство, че не оказват силно влияние

върху технологичните свойства на

полимерите. Тези смеси обаче, от

една страна, предпазват пластмаси-

Безхалогенни кабели

те от запалване и разпространение

на огън, но от друга изпускат вредни

газове, в случай че въпросните плас-

тмаси все пак се запалят. Канцеро-

генните вещества, като полихлори-

раните бифенили, полицикличните

ароматни въглеводороди, азотните

полициклични ароматни въглеводоро-

ди и диоксините, са странични про-

дукти на горенето на халогенирани

пластмаси. Тези съединения създават

двоен риск – не само че са опасни в

газообразна форма, но кондензират

под формата на разяждащи киселини,

когато влязат в контакт с вода.

Съществуват няколко различни

подхода при избора на продукти с

оглед на решаването на проблема с

токсичния и корозивен дим. Единият

е да се подбират халогенирани про-

дукти, които не се запалват лесно,

или се запалват при много ниски тем-

ператури и по този начин намаляват

вероятността за генериране и осво-

бождаване на отровни и разяждащи

газове. Другата алтернатива е да се

избират нехалогенирани продукти,

които може да се запалят, но при

горенето не изпускат токсични или

корозивни газове.

Безхалогенни кабели
Освен пожарната безопасност при

експлоатация, друг сериозен мотив за

избор на алтернатива на PVC канал

за кабели и проводници е температу-

рата на околната среда. Този мотив

няма пряка връзка с изискването ал-

тернативният материал да е без

халогени, а по-скоро с максималната

продължителна температура на про-

дукта според стандарта UL

(Underwriters Laboratories). Температу-

рата на околната среда би могла да

се превърне в проблем за канал за

окабеляване, монтиран в специални

устройства, като електрически шка-

фове на открито, при които темпе-

ратурата на околната среда нара-

ства над продължителната темпера-

тура на повечето PVC изолации за

масова употреба. Обикновено безха-

логенният кабелен канал има по-висо-

ка номинална продължителна темпе-

ратура, например 95 °C, и е по-подхо-

дящ за подобни среди. Друг аргумент

в полза на алтернативите на халоге-

нираните материали за кабелни изо-

лации са инициативите за премина-

ване към продукти, които не увреж-

дат природата. Същността на тези

мерки е да бъдат специфицирани ве-

ществата, които имат вредно

въздействие върху околната среда, и

да се ограничи тяхната употреба в

определени продукти, за да не се до-

пусне попадането им в депа или ин-

синератори за отпадъци.  Директиви-

те RoHS (Restriction of Hazardous

Substances, Ограничаване на вредни-

те вещества) и WEEE (Waste Electrical

and Electronic Equipment, Директива за

употребяваното електрическо и елек-

тронно оборудване) на ЕС огранича-

ват използването на 6 вещества в оп-

ределени единици електрическо и

електронно оборудване, най-вече по-

требителско. В резултат на тези и

други подобни инициативи процесът

на вземане на решения за продукти-

те и материалите претърпява изме-

нения в много области. Напълно

възможно е халогенираните матери-

али за кабелни изолации да отговарят

на определени изисквания за опазва-

не на околната среда. В случай че

безхалогенните материали също

отговарят на тези изисквания, те ще

са предпочитаната алтернатива.

Когато една компания заявява, че

произвежда безхалогенна изолация за

кабели, тази заявка следва да се до-

Безхалогенни кабели

Повечето кабели и проводници на пазара, предназначени за

строителството и за промишлеността, обикновено са изоли-

рани с един от няколкото най-популярни вида смеси, като най-

често срещаните са поливинилхлорид (PVC), полиетилен с ом-

режена структура (XLPE) или етилен-пропиленов каучук (EPR).
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каже с изпитвания. Възможно е да се определи дали даден

продукт не съдържа халогени, съдейки само по информа-

цията на доставчика му, но подобна преценка е трудна,

тъй като повечето неметални продукти представляват

смеси от различни материали и могат да включват ба-

зова смола, забавители на горенето, оцветители и други

добавки, които придават определени качества на продук-

та. Предпочитаният метод е провеждането на тестове

в независима лаборатория на материала, от който е

изработен продуктът, за да се определи дали целият про-

дукт може да бъде окачествен като „безхалогенен“.

Методите за подобни изпитвания са различни за елект-

рическите и електронните продукти. Методът за тест

дали даден кабелен канал е „безхалогенен“ се прилага

широко за оптически и електрически кабели. Това е тест

според международния стандарт IEC 60754-2, „Изпитва-

ния на газове, отделени по време на горене на материали

на кабели. Част 2: Определяне на киселинността (чрез

измерване на pH) и проводимостта“. Основната цел на

този стандарт е предотвратяването на повреди на

електрическо и електронно оборудване, намиращо се в

близост до източник на огън. За да може един материал

да бъде приет за безхалогенен по този метод на изпит-

ване, той трябва да отговаря на стойностите на рН и

проводимост, установени от стандарта (рН не трябва

да е по-малък от 4,3 по отношение на литър вода; прово-

димостта на материала не трябва да надвишава 10 µS/

mm по отношение на литър вода).

Важни фактори в техническата спецификация на един

безхалогенен кабелен канал са пожарната безопасност,

предотвратяването на повреди вследствие на пожар, по-

високи експлоатационни температури и инициативите

за опазване на околната среда.

Пожарна безопасност
Факторите в техническите спецификации, свързани с

пожарната безопасност на неметални продукти, включ-

ват запалимост, разпространение на пламък, токсичност

и оптическа плътност на дима, образуван в резултат на

горенето при пожар. За повечето практически случаи

основната техническа характеристика за неметални

продукти, свързана с пожарната безопасност, е способ-

ността на материала да устоява на разпространяващ се

огън, или неговата запалимост. В резултат, почти всич-

ки неметални продукти (съдържащи халогени или не) се

изпитват, за да се определи тяхната запалимост.

Количеството на генерирания дим и неговата токсич-

ност също могат да бъдат фактори в техническите

спецификации за даден продукт или материал. Тези два

фактора са от изключителна важност за среди, в които

хората се намират в затворени пространства, с огра-

ничени възможности за излизане в случай на пожар. На-

ред с другите фактори, намаляването на нивото на

токсичност на дима, създаден по време на пожар в та-

кива среди, е ключов фактор на техническата специфи-

кация и е изискване за безопасност.

По-висока експлоатационна температура
Тъй като температурата на околната среда нара-

ства, повишава се вероятността да се наложи влага-

нето на по-специализирани материали. Това може да се

превърне в проблем при кабели, които се монтират в

електрически шкафове на открито, в които темпера-

турата може да нарасне доста над тази на продължи-

телно ползване на повечето PVC продукти за масова

употреба. Тъй като безхалогенните кабели обикновено

имат по-висока оценка за температура на продължител-

но ползване, те биха намерили приложение в подобни

среди. Производителят на продукта обикновено дава

температурна оценка на същия в техническата му спе-

цификация или в каталога.

Инициативи за опазване на околната среда
Много компании с глобално присъствие вече имат опит

с RoHS директивата, която бе приета през 2004 г. Съвме-

стимостта с тази директива постепенно се превръща

във фактор от спецификацията на продукта. Когато даден

доставчик на продукт може да потвърди подобна съвме-

стимост, отпада загрижеността от страна на купува-

ча, че впоследствие ще му се наложи да смени продукта,

за да може да работи в Европейския съюз. Някои халоге-

нирани продукти, в това число някои PVC кабелни канали,

може да се окажат несъвместими, тъй като в тях са

вложени тежки метали като олово например. За да га-

рантират съвместимостта на своите продукти, произ-

водителите на оригинално оборудване вероятно ще пред-

почетат да работят с доставчици, чиито продукти са

съвместими с директивата RoHS, или да предлагат без-

халогенни продукти.
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Макар и то да започва от основ-

ните средства за автоматизация в

рамките на умния дом, очевидният

следващ етап е да се въведе дистан-

ционно управление през интернет със

смартфон или компютър, което по

естествен начин се съчетава с тех-

ническите перспективи на Internet of

Things.

Въпреки че технологията, която

може да осигури срещата на домаш-

ното осветление с IoT на практика

вече е на разположение, остават

много въпроси по практическото й

приложение. Съществува и една ин-

тересна особеност: в много систе-

ми, използващи IoT, като тези за

дистанционно наблюдение, липсата

на удобен и достатъчен захранващ

източник е първостепенният про-

блем. В случая обаче това не се явя-

ва такъв, тъй като осветлението по

домовете и офисите е свързано към

захранващата мрежа.

От друга страна, за всеки конкре-

тен случай има много възможни ре-

шения за свързване в мрежа и достъп

до интернет, като всеки има своите

предимства и недостатъци. Освен

това, поради големия брой освети-

телни тела в едно типично жилище и

съответно - големия брой подлежа-

щи на контрол възли в мрежата, раз-

ходите за един възел са основен про-

блем при внедряването на IoT. Ако се

използва и дистанционен достъп през

интернет, има мерки, свързани със си-

гурността, които трябва да бъдат

взети на много от нивата на мрежо-

вия протокол, включително и в харду-

ера на физическото ниво.

В системата за осветление
на един умен дом
всяко осветително тяло би тряб-

вало да е свързано със или без окабе-

ляване към централен контролер, кой-

то да знае и управлява състоянието

му – включено, изключено или димира-

но в някаква степен. В типичното

жилище може да има десетки такива

осветителни възли (осветителното

тяло заедно с управляващата го елек-

троника), които да се наблюдават и

управляват; в един офис може да са

много повече. Ето защо изборът на

физическия интерфейс е от първос-

тепенно значение, тъй като всички

по-горни нива на системата ще про-

изтичат от този избор. Макар и

внедряването на умно, мрежово уп-

равление на жилищното осветление

да изглежда както наложително, така

и лесно за осъществяване, то

всъщност не е такова, особено ако

при вземането на това решение се

отчитат факторите цена и съвмес-

тимост.

Може да се избира между връзка

по силовите проводници на самата

ел. инсталация или пък връзка по спе-

циално за целта положени проводни-

ци и безжична връзка. Най-естестве-

ният вариант за свързването в мре-

жа на всяко осветително тяло е да

се използват и без това съществу-

ващите проводници на инсталация-

та, което вече е било правено, ма-

кар и с противоречиви резултати. Не

бива да се забравя, че силовите про-

водници са комуникационна среда, за

работа в която се изискват сериоз-

ни усилия и средства поради шумо-

ве, смущения, краткотрайни

свръхнапрежения или отпадания и

още много проблеми – трансферът

на данни е много бавен и затова се

приема за нормално, ако времето за

преминаване на един пакет се про-

точи или ако се налага повторно из-

пращане в случай на грешка. Въпре-

ки всички усилия и компромиси, изпол-

зването на силовите проводници

може да доведе до твърде много

грешки, дори и само в границите на

електрическата инсталация на едно

жилище. И още нещо – ако от една

страна силовите проводници се пол-

зват като захранващ източник, а от

друга и като комуникационна мрежа,

това ще изисква да се осигури изо-

лация между линиите на захранване-

то и на данните, което води до ос-

IoT в жилищното осветлениеIoT в жилищното осветление

Умното управление на осветлението като част от битовата

автоматизация и умния дом отдавна се реализира на практика

– повече от 40 години. Поради невероятния напредък на техно-

логиите, осигуряващи елементна база с ниска консумация, сред-

ства за автоматично регулиране на ниски цени и възможнос-

ти за комуникация, както и благодарение на наличието на мрежи

с интернет достъп и на удобни интерфейси за настройка, ум-

ното управление на осветлението става все по-реалистично,

по-гъвкаво и по-достъпно от финансова гледна точка.
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къпяване и схемно решение с повече елементи.

Другият вариант е да се използват отделни, специал-

но положени за целта кабели, които да свържат всички

възли. Това може да е евтино и ефективно, ако се прави

паралелно с изграждането на изцяло нови електроинста-

лации, но при вграждането към вече съществуващи це-

ната е висока. Вариантът е привлекателен и с това, че

хардуерът за всеки отделен възел е на ниска цена и няма

проблемите с влошаване на качеството на работа, ха-

рактерни за безжичната връзка, когато се появят сму-

щения поради многото други потребители на същата

честота.

Безжичният вариант с
радиовръзка

е третата алтернатива и именно това е сегментът, в

който има най-много доставчици и най-много проблеми в

последните години. Сред възможните технически реше-

ния тук са специалните радиовръзки, предлагани от от-

делните производители на радиомодули, връзките по Wi-

Fi (IEEE 802.11), съвместимите със ZigBee (IEEE 802.15.4)

и производните на ZigBee връзки, както и други. Това мно-

гообразие е в основата на един от най-сериозните про-

блеми по отношение на управлението на жилищното ос-

ветление - несъвместимостта, която започва още от

физическото ниво и стига до нивото на протоколния стек.

Проблемите, свързани с взаимодействието между мно-

жество различни модули и с несъвместимостта, в съче-

тание с подхода да се запазят някои по-стари решения,

са съображения, които разработчиците трябва да имат

предвид.

Производителите на подходящи интегрални схеми и

възли знаят, че ако се отговори на изискванията по

отношение на съвместимостта на хардуера с физичес-

кото ниво на интерфейс и оттам възможностите за

свързване се разширят, това може да отвори голям по-

тенциален пазар. Някои производители поддържат ста-

рия стандарт за цифрово-адресируем интерфейс към

осветлението, IEC62386, предназначен за дома, офиса и

някои професионални приложения (театралното освет-

ление, например). При този стандарт се използва само

една двойка кабели под ниско напрежение, която може

да свърже до 64 устройства (при 6-битово адресиране),

в това число лампи с нажежаема жичка, луминесцентни

лампи и техните баласти и дори светодиодни освети-

телни тела. Всички свързани заедно устройства се на-

ричат мрежова група. За свързването на още освети-

телни възли, над максималния брой от 64, DALI поддържа

до 16 групи, които могат да се обединят в едно цяло.

Допустими са верижна (англ. daisy-chain), звездна (star)

и многоточкова (multi-drop) топология, като те могат

и да се комбинират.

В стандарта DALI се използва код Манчестър при ско-

рост от 1200 бода и захранващ източник 16 V/250 mA.

Това позволява наблюдение, контрол, димиране и „групо-

ви“ функции (при които предварително определена група

осветителни тела получават една и съща команда) на

разстояние до 300 метра. Сама по себе си, една система

за управление на осветлението въз основа на DALI не може

да се свърже директно към интернет, за да заработи и

по IoT. Но този DALI контролер може да се използва като

вход към съвместим с интернет интерфейс, като за целта

покрива изискванията на първите две нива на универсал-

ния OSI модел за мрежова връзка – физическото Ниво 1

(PHY) и Ниво 2 (MAC).

Поради широките пазарни възможности
почти всички производители, специализирани в област-

та на цифрово-аналоговите устройства, захранвания-

та и жичната/безжичната комуникация, по един или друг

начин се насочват към областта на управление на ос-

ветлението. Разработчиците в производствени пред-

приятия трябва да отчитат не само наличната елемен-

тна база, но също така и да проверят дали съответни-

те чипове и модули имат поддръжка на основните нива

PHY/MAC, какви софтуерни средства за програмиране

на ниско ниво има, какви основни интерфейси ще се

ползват при разработката, какви са средствата за про-

грамиране и настройка на софтуера от по-високото ниво,

предлагат ли се платки за изпробване. Трябва да се

провери и дали съгласно нормативната уредба са необ-

ходими сертификати за съответствие по отношение на

безопасността, тъй като при внедряването на такива

системи винаги има взаимодействие с променливото-

ковата електрическа мрежа.
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