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Теси отвори завод за електрически бойлери в Шумен

Теси официално откри новия си завод за електрически бойлери
в Шумен на 12 май т. г. На церемонията по откриването присъстваха президентът на Република България Росен Плевнелиев, предста-

вители на местната власт и партньори, клиенти, доставчици и
служители на компанията. Инвестицията в размер на 15 млн. лв.
е част от стратегията за бърз растеж на Теси. В рамките на
проекта са изградени нови производствени мощности на територията на действащия завод за електрически бойлери на фирмата
в Шумен. Новият завод разполага и с най-модерно оборудване,
проектирано да работи с капацитет два 100-литрови бойлера в
минута.
„Новата производствена база и висококвалифицирани служители
ще позволят на Теси да реализира ново поколение електрически бойлери, които осигуряват оптимален баланс в съотношението между
отдаваното количество топла вода и използваната енергия. През
следващите 3 години основната цел на Теси е да се утвърди като
третия най-голям производител на електрически бойлери в Европа“,
заявиха от Теси.
Новият завод заема площ от 5000 кв. м и е създал 80 работни
места. От компанията предвиждат в следващите 4 години да бъдат
открити още 50.

Изложение за охладителни системи SIFA
Търговското изложение за охладителни системи SIFA ще се проведе на 14 и 15 септември т. г. в Нант, Франция. Към момента изложбено пространство са резервирали над 120 изложители, специализирани в процесната оптимизация при охлаждане и климатизация.
На тазгодишното издание на форума изложителите ще представят съвременни решения за мониторинг и автоматизация на охладителни системи, модерни компресори, кондензационни агрегати, вентилатори, климатични камери, рекуператори и термопомпи. Участие
на SIFA ще вземат и производители и доставчици на хладилни агенти,
промишлени газове, масла и др. Организаторите от Infopro Digital
очакват броят на посетителите да надмине 5000.
Съпътстващата програма на изложението включва и над 50 конференции, фокусирани върху проблемите, свързани с енергийната ефективност, конкурентоспособността, сигурността и управлението на
разходи в областта на охладителните системи.
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КлиВенТо стана партньор на румънския производител Radox
КлиВенТо и Radox сключиха търговско споразумение, по силата на
което от юни т. г. българската компания ще предлага на своите
клиенти нов модел вентилаторни конвектори за вграден подов монтаж на румънския производител.
Radox е най-големият производител на отоплителни тела за баня
и декоративни радиатори на румънския пазар. Търговската марка е известна в много европейски страни, сред които Испания, Италия и
Белгия.
„Вентилаторните конвектори за вграден подов монтаж Radox са
конструирани с меден топлообменник и алуминиеви ламели. Те се предлагат в две версии – с естествена конвекция или принудителна конвекция с вентилатор. Покриващата решетка е изработена от дървен
материал (дъб или бук) или от дуралуминий в различни цветове“, поясняват от КлиВенТо.

WAGO предлага компактен шинен токов трансформатор с конектор picoMAX®

WAGO предлага на българския пазар шинен токов трансформатор с конектор
picoMAX®, съобщиха от офиса на компанията. Той е изключително компактен, позволя-

ва лесно свързване към трифазната измервателна клема на серията 750. „Посредством страничните фиксатори шинният
токов трансформатор може да бъде оптимално разположен непосредствено над защитния прекъсвач, като по този начин позволява спестяване на пространство. Конекторът picoMAX ® , даващ възможност за
лесен монтаж на вторични проводници, слага последния щрих в описанието на продукта.
Благодарение на шинния токов трансформатор клиентът получава редица предимства. Това е първият токов трансформатор с конектор picoMAX®, който разполага с възможност за монтаж и в тесни
пространства. Опростената система за

свързване позволява разстояние между
фазите от 17,5 mm и е адаптирана за използване с всички видове защитни
прекъсвачи. Моделът се характеризира с
шинен адаптер за монтаж на токовия
трансформатор върху носещи шини или
монтажни платки, трансформирани от 64
A или 35 А към 1 A токове, както и клас на
точност 1", разказаха от WAGO.
„Шинният токов трансформатор с технологията на свързване picoMAX® се предлага
в два варианта - с изход 1 А (трансформиране от 64 А или 35 А към 1 А, клас на точност
1 съгласно EN 61869-2, шинен адаптер за
монтаж на токовия трансформатор върху
носещи шини или монтажни платки) и с изход за слаб ток“, допълниха те.

Среща на върха на европейската ОВК асоциация Eurovent

Официално е открита регистрацията за участие в Срещата на
върха на европейската ОВК асоциация Eurovent (Eurovent Summit), която ще се проведе от 27 до 30 септември т. г. в Краков, Полша. МежÑÒÐ. 6
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дународната конференция традиционно събира над 400 лидери в областта на ОВК технологиите, охлаждането при производство и хладилните вериги в хранително-вкусовата промишленост в Европа, Близкия изток и Северна Африка.
Eurovent Summit се организира от асоциацията Eurovent на всеки две
години в партньорство с водещи организатори на събития в индустрията като Полската асоциация по вентилация (Polish Ventilation
Association) и REHVA. В рамките на събитието ще се проведат над 40
семинара и срещи, в които ще се включат редица производители, представители на инженерни общества, лаборатории и др.
Една интересна инициатива по време на Eurovent Summit ще бъде
викторината на тема ОВК индустрията в Европа. Участниците в нея
ще бъдат разпределени на групи според отделните държави и продуктови категории и ще трябва да отговарят на въпроси като „Коя
европейска държава е най-голям износител на чилъри?“, „Обхванати ли
са от Регламент „Вентилационни единици“ вентилаторните конвектори?“, „Коя държава най-бързо прилага европейските директиви в
националното си законодателство?“ и др.
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Логолайт Инженеринг достави LED промишлени и офис осветителни тела за
Краностроене Инженеринг София
Логолайт Инженеринг достави LED промишлени и офис осветителни тела за завода на
Краностроене Инженеринг София, съобщиха за сп. ТД Инсталации от офиса на компанията.
„Избраните от собственика промишлени модели бяха от серията BS100 LED за големите височини и BS102 LED за по-малките височини. За офисите беше избран моделът PANEL
LED, който успешно заменя старите осветителни тела 4 x 18 W и 4 x 14 W“, допълниха от
Логолайт Инженеринг.

Съвременни ОВК решения на изложението FOR THERM

Ежегодното търговско изложение за отопление, вентилация и
климатизация FOR THERM ще се състои от 20 до 24 септември т. г.
в Прага. Паралелно с FOR THERM ще се проведат още четири изложе-

ния - FOR ARCH, FOR WOOD, FOR STAV и BAZENY, SAUNY & SPA. Групата
от търговски изложения, фокусирани върху строителството и сградните инсталации, се е утвърдила като най-посещаваното и най-важното събитие в сектора в Чехия. През 2015 г. на FOR THERM са участвали над 830 изложители от 13 държави, а посетителите са били
повече от 74 000.
„Поради местоположението си в Прага, важен бизнес център в
Централна Европа, изложението предоставя възможност както на
чешки, така и на чуждестранни изложители, да представят продуктите и услугите си в среда на международна конкуренция. FOR THERM
осигурява платформа за среща с нови партньори, дистрибутори,
снабдители и клиенти“, отбелязват организаторите от ABF.
Посетителите на FOR THERM ще могат да видят съвременни
отоплителни системи, бойлери, камини, иновативни технологии за
битова гореща вода, измервателни и регулиращи уреди, възобновяеми и алтернативни енергийни източници, системи за вентилация и
климатизация и др.

Над 100 лекции ще бъдат изнесени на LpS 2016

Шестият международен специализиран
симпозиум за светодиодно осветление и
съпътстващото изложение към него LpS
2016 (LED professional Symposium), ще се проведе от 20 до 22 септември т. г. в Брегенц,
Австрия.
Конферентната програма е разширена и
включва 5 тематични направления, като ще
бъдат изнесени над 100 лекции, ще се провеÑÒÐ. 8
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дат 4 семинара, 3 открити дискусии и ще
бъдат представени 3 новаторски концепции
на високо ниво.
Трите дни на симпозиума са разделени
както следва: „Ден на стратегиите“, следван
от „Ден на технологиите и проектирането“
и накрая „Ден на комплексните решения“. В
допълнение към конферентната програма на
3000-те кв. м изложбена площ над 100 изло-

жители ще представят последните иновации
и текущото състояние в областта на светодиодното (LED) и органично-светодиодното
(OLED) осветление. Организаторите очакват
повече от 1500 посетители от повече от 50
страни.
Нобеловият лауреат професор Шуджи Накамура - изобретателят на сините и белите
светодиоди с висок КПД, д-р Ронан Бърджес заместник-директор на специализираното
подразделение за развитие на фотониката
към Европейската комисия, и Дидерик де
Стопелаар - генерален секретар на европейската асоциация на светотехническата промишленост LightingEurope, ще бъдат в Брегенц
за откриването на трите дни на интензивен
обмен на идеи в областта на технологиите и
иновациите в твърдотелното осветление.
Публиката ще се запознае с новите технологични разработки на основата на свето- и
лазерни диоди, със стратегическата пътна
карта за умно осветление до 2025 г. и с
твърдотелното осветление в контекста на
рамковата програма за изследвания и иновации на ЕС „Хоризонт 2020“.
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Високотехнологичният
медицински комплекс
"Уни Хоспитал" бе открит в
Панагюрище
Високотехнологичният медицински комплекс „Уни Хоспитал“ бе официално открит на 11 юни т. г. в Панагюрище. Инвестицията от над 90
млн. лв. е реализирана като публичночастно партньорство между община
Панагюрище, Асарел-Медет, привлечени от дружеството инвеститори,
лекари и медицински специалисти от
региона и страната. За този проект
Асарел-Медет спечели първа награда
в категорията „Инвеститор на 2015
г.“ на Българската агенция за инвестиции. На церемонията по откриването присъстваха министър-председателят на Р. България Бойко Борисов, министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова,
кметът на община Панагюрище Никола Белишки, председателят на Надзорния съвет на Асарел-Медет проф.
д-р Лъчезар Цоцорков и други официални лица.
„Това е едно прекрасно съоръжение
и струва много пари, защото е с найсъвременната техника и оборудване,
което има в света. В момента е изключителна придобивка за хората от
региона - и не само“, сподели премиерът Борисов.
Новооткритият медицински комплекс разполага с 310 легла и с 19 стационарни и 8 диагностични клиники и
отделения, в които са заети 700
служители.
В МБАЛ „Уни Хоспитал“ е интегрирана уеб-базирана болнична информационна система, която дава възможност за комуникация с медицинска
апаратура - пациентски монитори и
ÑÒÐ. 10
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телеметрия, инфузионни помпи, лабораторни апарати, роботи за разтваряне на цитостатици, и с използвани от лечебното заведение други софтуерни програми като PACS, лекарствени пакетиращи системи, счетоводни, ТРЗ програми. Информационната система осигурява комуникация не
само вътре в болницата, а и с всички
външни партньори.
В Онкологичния център са внедрени два мултимодални медицински линейни ускорителя от най-висок клас.

Окомплектовката им покрива всички
показания на алтернативните технологии в комбинация с всички модерни
техники за конвенционална лъчетерапия заедно със система за стереотаксична радиохирургия. Хирургичният комплекс разполага с първата за
България и Югоизточна Европа хибридна операционна зала с роботизиран ангиограф.
Източник на илюстративния материал:
община Панагюрище

> áèçíåñ

Германски фирми представиха опита си на
конференцията за енергийно саниране на сгради
Утвърдилите се в Германия успешни модели в сферата на енергийната
ефективност бяха представени по
време на конференцията „Енергийно
саниране на сгради – добри практики
от Германия и потенциалът в България“, която Германо-Българската индустриално-търговска камара
(ГБИТК) и международната консултантска фирма eclareon проведоха на
21 юни т. г.
В рамките на събитието експерти от България очертаха пътя към
обновяването на сградния фонд в
страната и постигането на почти
нулево енергийни сгради, а представители на четирите гостуващи германски фирми – Enetronx, Deutsche
Energiesysteme, MTU Onesite Energy и
Testo – представиха опита си в област енергийна ефективност. Водещи експерти, сред които Кнут Хьолер, изпълнителен директор на Инициатива за жилищно стопанство в

Източна Европа (IWO) e.V., Гергана
Благиева, директор на дирекция „Жилищна политика“, Министерство на
регионалното развитие и благоустройството, арх. Здравко Генчев, изпълнителен директор на Център за
енергийна ефективност ЕнЕфект и
други, изнесоха презентации на темите „Възможностите за бъдещо
развитие на националната програма
за енергийна ефективност“, „Високоефективни енергоспестяващи сгради“, „Опит и концепции за енергийно
саниране на многофамилни жилищни
сгради в Германия и Източна Европа“
и др.
На 22 и 23 юни бяха организирани
и индивидуални срещи при закрити
врати между четирите германски
компании и представители на някои
от 20-те български участници в конференцията. Състояха се общо 34
делови срещи, на които бяха обсъдени възможностите за партньорство

между двете страни.
Проектът се реализира по поръчение на Германския Бундестаг, финансира се от Германското федерално
министерство на икономиката и
енергетиката, а се осъществява от
Германо-Българската индустриалнотърговска камара (ГБИТК) и международната консултантска фирма
eclareon.
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Публикуваха нови издания
на европейските стандарти
за улично осветление БДС
ЕN 13201
Българският институт за стандартизация публикува новите издания на европейските стандарти за улично осветление от серията БДС ЕN 13201.

Втора и трета част на стандартите от поредицата БДС ЕN 13201:
БДС ЕN 13201-2:2016 „Улично осветление. Част 2: Технически изисквания“
и БДС ЕN 13201-3:2016 „Улично осветление. Част 3: Изчисляване на светло-техническите показатели“ са полезни за проектантите на улични осветителни уредби.
ÑÒÐ. 12
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Четвъртата и петата част: БДС
ЕN 13201-4:2016 „Улично осветление.
Част 4: Методи за измерване на светло-техническите показатели на осветителни уредби“ и БДС ЕN 132015:2016 „Улично осветление. Част 5:
Показатели за енергийна ефективност“ представляват интерес за
контролиращите органи, както и за

инвеститорите (организаторите на
търгове), тъй като предоставят
практически методи за измерване на
заложените от проектантите технически показатели и показват каква ще бъде енергийната ефективност на една улична осветителна
уредба и свързаните с нея разходи за
електрическа енергия през годините.
Стандартът БДС ЕN 13201-5:2016
може да се използва за сравнение на
енергийните характеристики при
различни видове решения и технологии на уличното осветление за един
и същ проект. Това е особено важно
за организаторите на търгове и собствениците на улични осветителни
уредби, каквито обикновено са общините в България. Този стандарт ще
бъде от голяма полза за местните
власти в страната, тъй като средствата, заплащани за консумираната електрическа енергия за улично
осветление, представляват най-голямото перо при поддържането му след
влизане в експлоатация.
„Уличното осветление е един от
важните приоритети в инфраструктурата на съвременното общество.
Безопасното движение и добре осветените улици са необходимост за
всяка административна община. Все
повече нарастват изискванията за
високо ниво на безопасност. В същото време мрежата за улично осветление е една от най-енергоемките
електрически инсталации. Широкото
й приложение изисква да се търсят
начини за икономия на електрическа
енергия. За да се осигури надеждно
действие на цялостната мрежа, всички компоненти трябва да имат висока издръжливост и да отговарят на
изискванията на съответните стандарти“, обясниха от БИС.

> ÎÂÊ îáîðóäâàíå

Реконструкция
на ОВК инсталацията на
новооткрития сектор А на
стадион "Георги Аспарухов"
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В края на април т. г. официално бе открит новият сектор А на
стадион "Георги Аспарухов". Ремонтът и реконструкцията на
емблематичната за София и родния футбол сграда стартираха
в началото на 2013 г. Арх. Иво Пантелеев е ръководител проект
„Реконструкция и модернизация на Сектор А на стадион "Георги
Аспарухов", разработен от екип "А.Д.А. ООД и Проин Плюс АД",
с водещ арх. Даниел Вълканов.
Към момента е финализиран първият етап от реконструкцията на сектора, предстои изграждането на
различни помещения в него, както и
на фасадата и козирката. Цялостното приключване на проекта се предвижда за 2017-2018 г.
От новоизградените инсталации в
обновените помещения на сектор А,
отоплителните, вентилационни и
климатични инсталации са дело на
екипа на фирма ВЕНТО-К. Изпълнено
е цялостното изграждане на ОВК
системата на сградата. Изградени
са инсталации на музея, магазина за
фенове, кафенето, VIP ресторантите и кухненските блокове.
"При изграждането на инсталациите на обект: Реконструкция и модернизация на Сектор А на стадион "Георги Аспарухов" заложихме на водещи
марки в областта на ОВ и К индустрията", сподели за сп. ТД Инсталации
Стоян Стоянов, ръководител отдел
"Технически" на ВЕНТО-К ООД.
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Климатизацията
е реализирана на базата на инверторни системи на GREE с променлив
дебит на хладилния агент (VRF). VRF
системите на GREE са с DC инверторни компресори и позволяват модулно свързване на до 4 тела с обща
мощност 180 kW. Работят в широк
диапазон на външната температура
от -20 до +48 °С. Общата охладителна мощност на монтираните климатични системи е 440 kW.
"Доверихме се при избора си на
китайската компания GREE Electric
Appliances, защото е един от найголемите производители в света на
специализирани уреди за климатизация", разказва Стоян Стоянов.
При изграждането на

вентилационните инсталации
са използвани високоефективни климатични камери с вградени компресорно-кондензаторни блокове на италианския производител SIC Sistemi.

"Общата стойност на обработвания дебит въздух възлиза на 25 000 m3/
ч. Климатичните камери са с двойна
система за топлинна рекуперация.
Първата система е с пластинчат
рекуператор въздух-въздух, а втората - с вградена компресорно-кондензаторна група с активна термодинамична рекуперация", споделят от компанията.
В обекта за реконструкция и модернизация на ОВК инсталациите на
сектор А на стадион "Георги Аспарухов", реализиран от ВЕНТО-К, са монтирани и две произведени от фирмата нагнетателни климатични камери от серията К-GS.

> ÎÂÊ îáîðóäâàíå

"Цялото оборудване, монтирано на
обекта, е с висока степен на енергийна ефективност", обобщава в заключение г-н Стоянов.

ВЕНТО-К
е една от най-успешните у нас фирми в областта на вентилационната
и климатичната техника. Разполага
с конструкторско бюро, офис и магазин в гр. Перник и с производствена
база в гр. Радомир. Екипът й набро-

ява над 70 висококвалифицирани специалисти.
Компанията проектира и произвежда широка гама съоръжения и елементи за вентилационни и климатични
инсталации, има специализирани звена за монтажна дейност по направления, развива и успешна търговска
дейност – в листата на търговските й партньори фигурират водещи
имена в областта на вентилационната и климатична техника.

"Проектът за реконструкция и
модернизация на ОВК инсталациите
на сектор А на стадион Георги Аспарухов беше голямо предизвикателство за ВЕНТО-К и считам, че може
да помогне много за бъдещото развитие на фирмата", заяви ръководителят на отдел "Технически" г-н
Стоянов.
Източник на илюстративния материал А.Д.А. ООД и Проин Плюс АД.
Снимки: ВЕНТО-К
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Hoval отбеляза 5 години
в България
Hoval България официално отпразнува 5 години от
откриването на офиса си в страната на 25 юни т. г.
Събитието се състоя в BBQ Bar River Side, Драгалевци,
и в него се включиха служители, близки и приятели на
компанията. Забавления и игри бяха предвидени и за наймалките гости, а за възрастните бе подготвено специално отборно състезание по ловкост, съобразителност
и бързина с атрактивни награди за победителите. Домакините отправиха своите благодарности към
присъстващите гости, приятели и колеги за подкрепа-
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та им в първите години на Hoval в България, като подчертаха, че според тях взаимното доверие и уважение
са сред най-важните фактори за успешен бизнес.
„През тези 5 години екипът ни претърпя единствено
разширение, като това показва положителното развитие на компанията. Неизменно до нас през тези 5 години са и нашите партньори, като архитекти, проектанти и инсталатори. Без тяхната помощ нямаше да постигнем тези резултати. Hoval се утвърди като премиум доставчик на системни решения, както в индустрията, така и в жилищния сектор. Също така много спортни зали през последните години се отопляват и вентилират със съоръжения на Hoval“, коментират от компанията. „След тези бурни и изпълнени с ентусиазъм първи
5 години, развитието на Hoval България изглежда светло. Нашата задача е постоянно да се усъвършенстваме,
както като продукти, така и като екип.“
От компанията заявяват с увереност, че ще продължат
да реализират нови успешни проекти и едновременно с
това да предлагат висококачествено обслужване на
настоящите си партньори посредством сервизните услуги, които предлага. В отговор на въпроса какви са
бъдещите тенденции на развитие на сектора в технологично и пазарно отношение, от Hoval посочват все почесто срещаните решения, свързани с онлайн комуникация и визуализация между отделните компоненти на една
инсталация - те дават предимство на клиента с цел
оптимизация на разходите, навременно сервизно обслужване и дълговечност на системата.
„Като водеща иновативна европейска компания, Hoval
се стреми да създава тенденциите, а не да ги следва.
Нашият отдел „Нови разработки и иновации“ знае и следи какви са нуждите на пазара на ОВК оборудване и разработва решения, които ще са от полза както на клиента, така и на бъдещия сервизен екип по поддръжката. Hoval произвежда на практика най-ефективните кондензни котли, а също така и най-ефективните рекуператори въздух-въздух. Освен в наши продукти рекуператорите на Hoval се използват и от много световни
марки, които ги влагат в свои съоръжения. В личностно отношение ние се стремим да сме близо до нашите
клиенти, да изградим доверие помежду си и да сме
винаги на разположение, а това неминуемо ще доведе
до все повече фенове на марката Hoval“, допълват от
компанията.
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Съществува голям потенциал за
повишаване на ефективността
на системите
инж. Маргарита Янева, управител на Cool Consult,
пред сп. ТД Инсталации
Кой е най-иновативният продукт/технология, който в момента предлагате
на българския пазар?
Екипът на фирма Cool Consult предлага пълна гама от услуги в областта
на климатизацията, отоплението и
вентилацията от проектиране, реинженеринг на проекта (при необходимост), до неговото реализиране.
В последните години фирмата е фокусирана в разработката и повишаването на енергийната ефективност
на системите за отопление, вентилация, климатизация и производството на топла вода за битови нужди.
Съществува много голям потенциал
за повишаване на ефективността на
системите.
В работата си използваме съвременни изчислителни методи за симулация
и моделиране на поведението на сградите и на отделните системи в нея.
Това ни позволява да разработваме по
няколко варианта и да подберем технически и икономически най-изгодния.
Какво е актуалното състояние на ОВК
пазара у нас, какви са основните му характеристики?

За съжаление, повечето от инвеститорите в България все още на са
узрели за прилагане на новите технологии при изграждането на сгради
и системите за микроклимат. Много
трудно навлизат на пазара иновативните технологии. Не се използва потенциалът на локалните източници
на енергия като слънце, вятър, вода,
отпадни продукти от производството. В същото време няма много подготвени инженерни кадри, които да
предлагат и прилагат нови енергоефективни решения, вследствие на
което се прилагат само утвърдени
системи. Като цяло всички производители на съоръжения за отопление,
вентилация, климатизация и производство на топла вода за битови
нужди, постоянно подобряват ефективността на продуктите си.
Друг проблем е, че в България се влагат много малко средства за разработване на нови технологии и материали, свързани с енергийната ефективност на сградите и системите.
Какви са бъдещите тенденции на развитие – технологични и пазарни?

Водеща тенденция е в бъдеще все
повече да се внедряват и прилагат
най-новите иновативни енергийно
ефективни решения за повишаване на
комфорта на микроклимата в сградите, намаляването на СО емисии и не
на последно място, понижаване на експлоатационните разходи на отопление, вентилация, климатизация и производство на топла вода за битови
нужди. Тук е мястото да споменем и
готвените финансови механизми за
„търгуеми бели сертификати“. Целта на белите сертификати е да спомогнат за повишаване на енергийна
ефективност по икономически ефективен начин.
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ОВК пазарът у нас се
развива благодарение на
иновативните технологии
Йордан Дочев, мениджър Бош Термотехника
България, пред сп. ТД Инсталации
Кое е най-иновативното решение, което предлагате в момента на българския пазар?
Неоспоримо най-голямата иновация
за нас е Bosch Control CT100 - интелигентното Wi-Fi управление за отопление и гореща вода. Този интелигентен регулатор на отоплението
впечатлява с атрактивен дизайн и
лесно използване на интернет приложението, както и с отлична функционалност.
Характерно за терморегулатора
Control СТ100 е лесното управление
и високата ефективност, както и
възможността да се използва с на
практика всички кондензни газови
котли Bosch. С интелигентния регулатор отоплителната система
може да се управлява спрямо необходимата за жилището моментна
мощност и по външна температура,
което намалява температурата на
котелната вода с цел повишаване на
ефективността и потребителския
контрол.
За разлика от други смарт управления, Bosch Control позволява управлението и на настройките за битова
гореща вода, което води до допълнителни икономии на енергия и по-висок комфорт. Графично представените данни за консумацията на газ
също спомагат за лесното оптимизиране на системата и за постигане на по-големи икономии. Чрез него
лесно може да бъде адаптиран работния процес на кондензните газови котли според персоналния седмичен график на ползвателите. Всички
данни от отоплителния уред се
съхраняват в терморегулатора и на
смартфона, от който се управлява.
Трети лица нямат достъп до конкретните данни. Комуникацията на
данни се прави криптирано по интернет.
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Какво е актуалното състояние на ОВК
пазара у нас, какви са основните му характеристики?
Освен с бърз темп на растеж, пазарът
на ОВК се характеризира и с висока иновативност. Като цяло локалният пазар
следва фазите на развитие на европейския и световния, което за нас означава стимулация на растежа чрез иновации. В глобален план през 2015 г. продажбите ни достигнаха 3,3 млрд. евро.
Пазарният дял в сегмента на жилищните сгради нарасна на много важни европейски пазари и с над 150 000 продадени продукта Бош Термотехника запази лидерската си позиция на пазара
на умното отопление. От друга страна, джойнт венчърът ни с Midea укрепи
позицията на системен доставчик на
индустриални и бизнес инсталации. Ако
приемем, че в голяма степен тези
трендове се следват и в България, то
можем да обобщим, че и пазарът в
България се развива и укрепва благодарение на иновативните технологии и
увеличената продуктова гама на Bosch
и останалите пазарни участници.
В сегмента на газовите котли се
извърши смяна на технологията, като
считано от септември 2015 г. на
пазара могат да се пускат само поефективните кондензни газови котли. В комбинация със засиленото
търсене, това доведе до съществен
ръст на продажбите в този сегмент.
Пазарът на котли на твърдо гориво
традиционно беше доминиран от
пелетните решения, като и там се
забелязва умерен ръст. Като цяло
този пазар се ориентира към комплексни високоефективни решения. В унисон с тази тенденция, през миналата година Bosch представи пелетна
система с клас 4 на ефективност
съгласно EN303-5.
Пазарът на соларните системи остана на нивото от 2014 г., но клиенти-

те се обърнаха към цялостни системи и пакетни решения.
Какви са бъдещите тенденции на развитие – технологични и пазарни?
Като цяло пазарът в България е зависим от конюнктурата и промяната на цените на основните енергоизточници. В момента се наблюдава
едно силно намаление в цената на
природния газ, което за разлика от
други години го прави наистина конкурентен. Отделно, за новия регулаторен ценови период са подадени
заявки от енергоразпределителните
дружества за поскъпване на тока за
бита, в някои случаи и с двуцифрен
процент. Всичко това ще намери
отражение и в нагласите на потребителите, и в избора им на отоплителна система.
Относно технологиите се забелязва
повишен интерес към термопомпите,
като въпреки тенденцията в цената
на тока, очакваме и в бъдеще той да
се засилва. Това е и причината да
разширим гамата си и в този сегмент
с два типа термопомпа въздух/вода,
а именно COMPRES 6000 - моноблок и
COMPRES 3000 - сплит, с които покриваме мощности от 5 до 17 кВ.
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BELIMO Energy Valve сериозно
опростява инсталациите и
повишава енергийната
ефективност
Коментар на инж. Гергана Ангелова, управител на Белимо България

Последните иновативни решения на швейцарския производител на изпълнителни механизми за сградна автоматизация BELIMO целят рационализирано, изгодно и в
същото време максимално ефективно регулиране в системите за отопление, вентилация и климатизация.
Такъв един
пример е удостоеният с множество престижни
международни
награди за ефективност и иновации в автоматизацията - BELIMO
Energy Valve. Регулиращ вентил с
електронно задание на дебита,
предлагащ всички средства, които са необходими за оптимизиране на
консумацията на енергия на системата, за повишаване
на ефективността и за понижаване на експлоатационните разходи. Изделието обединява пет функции в едно
- измерване, управление, балансиране, спиране на потока и мониторинг на енергийната консумация. Благодарение на това той сериозно опростява инсталациите
и повишава енергийната ефективност.
Друга нова продуктова линия BELIMO Zone Tight включва компактни решения за стайно и зоново регулиране.
Продуктите от тази серия са предназначени за регулиране на вода и се отличават с изключително компактните си размери, повишено бързодействие, устойчивост, приспособимост, плътно затваряне с цел предотвратяване на енергийни загуби, както и несравнимо ниска ел. консумация на задвижващите механизми. Според
изчисленията на производителя само от намалената
ел.консумация и липсата на пропуски, цената на едно
такова изделие се изплаща в пъти по-бързо в сравнение със съществуващите продукти на пазара.

Друг иновативен продукт, който предстои тепърва
да намери приложение и на нашия пазар, е 6-пътният регулиращ вентил - новаторско системно решение, изключително подходящо за таванни охладители. Замества четири 2-пътни вентила.
В резултат на тези решения се спестяват средства
както при първоначалната инвестиция, така и в процеса на експлоатация.
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Апарати за откриване на
дъгови къси съединения
Във всяка сграда електрическата инсталация трябва да бъде
защитена срещу пожари, предизвикани от електрическия ток.
Дори и най-малкото късо съединение може да има сериозни
последици. Когато в някой електроуред или кабел се появи волтова дъга, става въпрос за дъгово късо съединение. Предизвикано обикновено от разхлабени контакти и клеми, или от повреди в изолацията на кабели, дъговото късо съединение не
винаги има сериозни последици, но може да предизвика пожар и
така да нанесе значителни щети на хора, оборудване и сгради.
Електрическите вериги обикновено са защитени чрез миниатюрни
прекъсвачи и автоматични прекъсвачи, задействани от остатъчен ток,
но тези устройства не са конструирани да откриват къси съединения,
при които се образува волтова дъга,
поради което не осигуряват подходяща защита срещу нея. Тук на помощ
идват апаратите за откриване на
дъгови къси съединения. Те запълват
доста голям пропуск в сигурността
на електрическата мрежа, която
съществуваше до скоро.
Дори потребителите да са достатъчно внимателни, кабелите да се
държат на безопасно разстояние и да
се използват само сертифицирани
адаптери и съединители, може да
възникнат условия за дъгово късо
съединение. Във всички домакинства
ползването на електроуредите не е
равномерно. Има периоди на върхово
натоварване, но и време, когато всички електроуреди са в режим на готовност и консумират много малко електроенергия. Подобни режими подлагат на критично натоварване кабелите и съединенията, а това ги разхлабва и износва изолацията им. В
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резултат, в електроинсталацията се
появяват слаби места, на които
възникват волтови дъги.

Характеристики на апаратите за
откриване на дъгови къси
съединения
Апаратите за откриване на дъгови къси съединения (Arc Fault Detection
Devices - AFDD) са конструирани специално за защита от такива. Те автоматично прекъсват електрическата верига, когато открият опасна
волтова дъга. AFDD успешно различават работна волтова дъга (например
при бормашините или прахосмукачките) от опасни къси съединения.
AFDD апаратите са компактни
модулни устройства, които лесно се
инсталират в електрическите табла наред с другото защитно оборудване. Всеки AFDD е конструиран за
защита на електрическата мрежа и
оборудване веднага след констатиране на опасна волтова дъга. Би трябвало AFDD да се инсталират на електрическите вериги, които са найизложени на риск – например на
външна електроинсталация, захранваща контакти.
AFDD постоянно анализират елек-

трическия ток и следят за поява на
вълнови модели, които са признак за
потенциално опасна волтова дъга.
Както вече бе споменато, апаратите за откриване на дъгови къси съединения са изключително чувствителни и са проектирани да откриват
потенциално опасни дъги и да реагират само на тях. Те използват специфичен алгоритъм за различаване на
опасни от работни волтови дъги например безопасните искри, които
се появяват, когато се изважда щепселът от контакта. Това е важно,
тъй като прекалено чувствителните
AFDD могат погрешно да изключват
вериги при поява на най-малката и на
практика безопасна волтова дъга.
Когато открие потенциално опасен вълнови модел, AFDD прекъсва веригата и по този начини изолира повредата. AFDD може да работи
съвместно с прекъсвач или автоматичен прекъсвач, задействан от остатъчен ток. AFDD може да има и
свои собствени защитни функции.
Апаратите за откриване на дъгови
къси съединения реагират много
бързо при най-малката промяна на
вълновите модели. В случая бързината е много важна, тъй като волтовата дъга може да се разрасне и да
подпали намиращите се наблизо леснозапалими материали.

Стандарти за AFDD
Апаратите за откриване на дъгови къси съединения не навсякъде са
задължително изискване. Те отдавна
се използват в авиационната промишленост, но съвсем отскоро привлякоха вниманието като оборудване за
защита на жилищни и обществени
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„нажежена точка“, където проводникът прегрява, а изолацията му в
съседство изгаря и се овъглява (карбонизира). Въглеродът е електрически проводник и позволява протичането на електрически ток, който е
прекалено силен на места. Тъй като
въглеродът в случая не е равномерно
разпределен, токовете, които преминават през него, създават волтови
дъги, за да „й проправят път“. След
това всяка волтова дъга усилва карбонизацията на изолационния материал. Така възникналата реакция
продължава, докато количеството
въглерод стане достатъчно, за да
може волтовата дъга спонтанно да
го запали.

Резистивно късо съединение
сгради. От 2013 г. насам международният стандарт IEC 62606 дефинира
Апаратите за откриване на дъгови
къси съединения, които откриват
наличието на опасни волтови дъги и
прекъсват електрозахранването на
веригата, за да предотвратят появата на пламъци. Самите AFDD трябва
да са съвместими с продуктовите
стандарти, а монтажът им се регулира от други правила.
В България стандарт „БДС EN
62606:2013 Общи изисквания за апарати за откриване на дъгово късо
съединение“ се отнася за апарати за
откриване на повреда с волтова дъга
за битови и подобни приложения в
променливотокови вериги.
Препоръчва се на следните места
да се вземат специални мерки за
защита от ефектите на дъговите
къси съединения в електрическите
мрежи: в спални помещения; в помещения от категория BE2, в които има
опасност от пожар поради естеството на обработваните или складираните в тях материали, например силози за зърно, цехове за дървообработка, хартиени фабрики; в сгради за
съхранение на запалими строителни
материали (от категория CA2 напр.
дървени сгради); в конструкции, способстващи разпространението на
пожари, напр. от категория CB2; в
помещения, в които се съхраняват
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незаменими стоки. В електрическите
мрежи с променлив ток използването
на AFDD в съответствие с БДС EN
62606:2013 е достатъчно за спазване на гореспоменатите препоръки.

Пожари, възникнали в резултат
на електрическата инсталация
Европейската противопожарна
академия е изчислила, че общият брой
от 2 250 000 пожара, които се случват в Европа ежегодно, предизвикват
над 4000 смъртни случая и 100 000
наранявания на хора. В над 80% от
случаите засегнатите от тези пожари сгради са жилищни. Най-често
основен причинител на тези пожари
е електрическата мрежа.
Пожарите, причинени от електрически инсталации, се дължат на претоварвания, къси съединения, утечки
към земя и блуждаещи токове, но също
така и на волтови дъги в електрически кабели и съединения. Когато един
кабел е локално повреден или някое
електрическо съединение се разхлаби, съществуват две явления, които
могат да предизвикат пожар вследствие на волтова дъга: карбонизация
и резистивно късо съединение.

Карбонизация
Когато даден проводник се повреди или някое съединение не е подходящо затегнато, се появява локална

Когато изолациите на два проводника под напрежение бъдат повредени, между тях може да възникне значителен електрически ток, който
обаче е твърде слаб, за да бъде отчетен като късо съединение от
прекъсвача. Освен това този ток е
неоткриваем от прекъсвачите, задействани от остатъчен ток, тъй като
не се заземява. Когато преминава
през двата изолационни материала,
тази токова утечка оптимизира пътя
си чрез генериране на волтова дъга,
която постепенно овъглява изолационните материали. Карбонизираните
по този начин изолации усилват токовата утечка между двата проводника. Така се развива нова верижна
реакция, която увеличава количеството на образуващия волтова дъга ток
и повишава карбонизацията, докато
накрая се появят пламъци. Общото на
тези две явления е възникването на
пожар вследствие на подпален от
волтова дъга въглерод. Ето защо
детекцията за наличие на волтови
дъги е един от начините да се предотврати превръщането им в бедствие. Тези явления могат да възникнат в следните случаи:
n При захранващ кабел, подложен на
прекомерен опън (поради местоположението на контакта и захранваното оборудване или заради
мебел).
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n Дефектен захранващ кабел вследствие на неподходящи огъвания.
Кабелите, прокарани през отворени прозорци или врати, при последващо затваряне могат да бъдат
прищипани по такъв начин, че да
се появи волтова дъга заради повредена изолация.
n Дефектна кабелна изолация, повредена от пирони или винтове. Твърде
затегнатите клеми могат също да
повредят изолацията на кабелите.
n Разхлабване на връзката на кабела; случайна повреда на кабел.
n Стенни контакти в лошо състояние. Опасни волтови дъги могат да
се появят в лошо монтирани контакти при техните клеми и скоби
за притягане. Волтови дъги могат
да бъдат предизвикани и от повредени кабели и хлабави клеми след
контакта, например в разклонител
или двойни или тройни контакти,
както и в друго оборудване, свързано към контакта.
n Остарели устройства за кабелна
защита; хлабави съединения.

n Кабели, повредени вследствие на
въздействие на околната среда. На
открито повредите на изолацията
най-често се дължат на ултравиолетовото излъчване на слънчевите
лъчи или могат да бъдат предизвикани от гризачи.

Технология на детекторите
на дъгови къси съединения
Технологията на детекция на дъгови къси съединения позволява откриването на опасни волтови дъги, което
позволява да бъдат защитени електрическите инсталации. Детекторът
на дъгови къси съединения следи в реално време различни електрически параметри на веригата, която защитава, с цел да открие информация, характерна за наличието на опасни волтови дъги. Например нарушението на
синусоидата на тока по време на пресичане на нулевата линия е характерен
белег за наличие на волтова дъга:
токът тече само след поява на волтовата дъга, която изисква минимално
напрежение, за да бъде създадена.

Инсталация на детектори
за откриване на дъгови
къси съединения
Апаратите за откриване на дъгови къси съединения са конструирани
с цел намаляване на рисковете от
пожар, предизвикани от наличието на
токове от дъгови къси съединения в
електрическите мрежи. Те се монтират в електрическите табла, предимно на веригите, захранващи контактите в спални или всекидневни на жилищни сгради. AFDD са особено препоръчителни в случаи на реконструкция на жилищни сгради.
Препоръчва се и AFDD да се монтират в сгради, в които има опасност от разпространение на пожар
(като например сгради с принудителна вентилация); в твърде плътно
населените сгради (кина и театри);
в сгради, в които евакуацията на
обитателите е затруднена; в сгради за съхранение на запалими или потенциално експлозивни материали
(като складове за дървен материал,
хартиени фабрики и др.).
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Филкаб АД предлага видеодомофония на Групата
Легранд, лидер в домофонните системи
Решение "Plug-and-play"
•Лесна инсталация, чрез адапторно захранване
•Директна връзка между външния и
вътрешния панел чрез един кабел
•Възможност за добавяне на до 2
допълнителни вътрешни панели
•Бутон за отключване и интерком
функция
•Приложими навсякъде, благодарение на 3 различни стандарта
щепсели

Световен пазарен лидер в домофонните системи, Групата Легранд
предлага разнообразни продуктови серии, за да ви помогне да изпълните вашите проекти и да изберете правилното решение.
От еднофамилни къщи до големи жилищни комплекси, Групата Легранд разполага с перфектното интерком решение, което ще пасне на
всеки проект и ще гарантира сигурност и комфорт.
ЕДНОФАМИЛНИ КЪЩИ
Комплекти, готови за инсталация
•Само един каталожен номер
•Наблюдение и отваряне на вратата
•Функция интерком
ОСНОВНИ АУДИО И ВИДЕО КОМПЛЕКТИ
•Решението предлага основни функции и адаптерно захранване
•Перфектни за еднофамилни къщи,
вили и др.
•Идеалното решение за замяна на
звънците с домофон.

Видеодомофони с 7" цветен
дисплей
•7" цветен дисплей
•Двойно отваряне (входна и дворна врата)
•Черен и бял цвят

АУДИО И ВИДЕО КОМПЛЕКТИ С
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ
НА СИСТЕМАТА
•Решенията предлагат подобрени
функции, с възможност за разширяване на системата
•Идеално за персонализирани решения или по-сложни инсталации (например двуфамилни къщи)
КЪЩИ, СГРАДИ И ЖИЛИЩНИ
КОМПЛЕКСИ
Гъвкави, модулни системи
•Дигитални решения с различни
възможни комбинации
•Ергономични и естетични продукти
•Решения съобразени с различни видове приложения
• Функции за сигурност и комфорт

• Пълна съвместимост, вътрешните панели могат да се комбинират както желаете
•Опция за коаксиална CCTV
камера

Двупроводна система
•Решения, лесни за инсталация и
спестяващи време, предлагащи
максимум гъвкавост
•Подходящи за ремонт
•Произведено в Италия

Видеодомофони с 7" и 10" цветен
сензорен дисплей

Видеодомофон с 4,3" цветен
дисплей

•7" и 10 "цветен сензорен дисплей
•Слот за SD карта
•MP3 мелодии
•Функция разпознаване на лицето
на посетителя
•Функция на дигитална фото
рамка
•Двойно отваряне (входна и дворна врата)
•Черен и бял цвят

•4,3" цветен дисплей
•Двойно отваряне (входна и дворна врата)
•Сребрист цвят
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4004 Пловдив
ул. „Коматевско шосе“ №92
тел.: (032) 277 171; факс: (032) 671 133
e-mail: office@filkab.com
www.filkab.com

Система D45
•Висококачествени решения с голям
обхват на действие и за оборудване на голям брой апартаменти
(до 4000)
•Интегрирани функции за сигурност
вътре в апартаментите и в общите части на сградите
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Надеждни и ефективни решения за
пожароизвестителни инсталации от ДМТех
ДМТех ЕООД стартира своята дейност през 2012 г. с научноизследователска и развойна дейност в областта на системите за пожароизвестяване. Във фирмата за период от две години се разработиха, внедриха и
сертифицираха широка гама от иновативни устройства. От 2015 г. ДМТех
предлага на пазара, надеждни решения за пожароизвестяване и пожарна безопасност. Пожароизвестителните системи са иновативни, изградени с
най-новите решения в областта на електрониката и технологиите. Екипът
ни е от висококвалифицирани инженери и дизайнери с дългогодишен опит в
разработването и производство на пожароизвестителна техника. При разработката на устройствата ние работим съвместно с едни от най-големите проектантски бюра и монтажни организации в България в областта
на пожароизвестяването. Обратната връзка и мнението на нашите клиентите ни е от особена важност за нашите технически решения.
Всички наши разработки и произвеждани продукти отговарят на изискванията на европейските и световни стандарти.Изделията ни са сертифицирани по продуктовия стандарт EN-54. Фирмата е сертифицирана по
стандарта за управление на качеството ISO 9001. Ние предлагаме пълната
гама от устройства за изграждане на надеждни и ефективни пожароизвестителни инсталации: пожароизвестителни централи, пожароизвестителни
датчици, повторители, токозахранващи блокове, сирени, изнесени индикатори, мрежови решения, контролери за изграждане на автоматизирани системи и др.
За една година продуктите ни вече се налагат на пазара както в България, така и в Португалия, Италия, Турция, Румъния, Сърбия, Македония, Азербайджан, Гърция.

Конвенционални системи:
Ние предлагаме конвенционалните системи за пожароизвестяване, включващи следните устройства.
1. Пожароизвестителни централи:
• FP9000-2 Пожароизвестителна централа с 2 линии
• FP9000-4 Пожароизвестителна централа с 4 линии
• FP9000-8 Пожароизвестителна централа с 8 линии
• FP9000-R Повторителен панел за изграждане на мережа до 8 централи FP9000-х
• FP9000-P Токозахранващо устройство с резервирано захранване
27,6V/3,5А

2. Пожароизвестители:
• D9000 SR Оптично-димен EN 54-7
• D9000 TA1R Термичен максимално-диференциален EN 54-5 клас A1R
• D9000 TA1S Термичен максимален EN 54-5 клас A1S
• D9000 MSR Комбиниран оптично-димен и термичен EN 54-5 клас
A1R и EN 54-7

3. Сирени:
• S9000 Сирена за вътрешно приложение, (9-30)V, 96dB / 24V
4. Пожарни аксесоари:
• B9000 Основа стандартна пожароизвестители D9000
• B9000R Основа релейна
• M9000R-4/8 Модул релеен за разширение с 4 и 8 релета на
панели FP9000
• M9000-485 Модул интерфейс RS 485
• S9000 Паралелен светодиоден сигнализатор за пожароизвестители

Адресни системи:
Съвсем скоро ще представим и нашите адресни системи. В момента вървят изпитванията по сертифицирането на адресните ни
централи и устройства. В началото на следващата година на пазара
ще пуснем две адресни системи с централи:
• FP9000А-1 един контур / 250 адресни устройства
• FP9000А-4 Модулна централа с два вградени контура и разширение до четири/до 1000 адресни устройства
Към централите ще предложим пълната гама от периферия:
• Пожароизвестител отптично-димен
• Пожароизвестител термичен
• Пожароизвестител комбиниран
• Сирена адресна
• Входно-изходни устройства
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Видео пожароизвестяване

В случай на пожар минималното забавяне преди откриването
му е от ключово значение за минимизирането на щетите и спасяването на животи. Проблемът при детекторите за дим в настоящия им вид е прекалено голямото време за подаване на сигнал към датчика при откриване на дим вследствие на пожар.
При използване на видеосистема за
детекция на дим, такова забавяне би
могло да няма. Също така, видеосистемата действа като датчик за
обем, а не като точков датчик. Точковият датчик наблюдава определена точка в пространството. Тази определена точка може да остане незасегната от огъня или дима, вследствие на което те могат да останат незабелязани. Датчикът за обем
има възможност за наблюдение на поголяма площ и дава много по-големи
предпоставки за успешно ранно откриване на дим или огън.
Видеосистемата за детекция на
дим е добър вариант за места, където димът не се разпространява по
обикновения начин, като например в
тунели, мини и други зони с принудителна вентилация, както и в зони с
ограничени количества въздух, като
например хангари, складове и други.
Видеосистемата е подходяща и за
големи, открити площи, като например дъскорезници, петролни рафинерии, горски масиви и др.

Видеосистемата за
детекция (VID)
като цяло се състои от аналитични
алгоритми, които използват камери
в модерните системи за пожароизвестяване и откриване на дим. Видео
изображението от аналогова или
дигитална камера се обработва от
специализиран софтуер и се опреде-
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ля дали се виждат дим или пламъци.
Алгоритмите за детекция използват
различни техники за откриване на
характеристики, специфични за
пламъци и дим, и са основани на спектрални, пространствени или времеви принципи; те анализират промените в яркостта, контраста, ъглите,
движението, честотни динамични
характеристики, както и сравняват
изображения и цветове.
Камерите за видеонаблюдение
имат широко приложение в сферата
на охранителните услуги. През последните години в света са инсталирани милиони камери. Но за операторите на охранителните камери е на
практика невъзможно постоянно да
следят всяка една камера. Определянето и отсяването на важната информация е към момента най-голямото предизвикателство за операторите на подобни системи за мониторинг.
Налице е реална необходимост от
интелигентен анализ на видеоматериалите, който да помогне на операторите за идентифициране на нежелани събития и необичайни дейности,
преди те да се случат. На практика,
въпреки широкото приложение на
видеонаблюдението, приложенията за
автоматичен компютърен анализ на
видеозаписа в реално време се използват само в системи за периметрова охрана, при наблюдение на движението по пътищата, както и в сис-

теми за преброяване на хора и за
детекция на движещи се предмети.
Това се дължи главно на факта, че е
изключително трудно да се възпроизведе човешката интелигентност.
Пожарът е една от най-големите
ежедневни опасности в световен
мащаб. Интелигентните техники за
видеоанализ и пожароизвестяване са
сравнително нови. За да се избегнат
мащабни поражения вследствие на
пожар и дим, точното и навременното им локализиране е жизненоважно.
Колкото по-рано бъде открит пожарът, толкова по-големи са шансовете за оцеляване. Също толкова
важно е да се знае точното местоположение на пожара и развитието
му. Първоначалното огнище на пожара, размерът му , посоката на разпространение на дим и нарастването на
огъня са важни параметри за това,
които играят важна роля както при
анализите на безопасността и потушаването на пожари, така и при оценката на риска от увеличаване мащаба на бедствието. Въпреки това, за
целта в момента масово се използват т. нар. точкови датчици, които
стартират звуково известяване. Те
са доста неефективни при определяне развитието на пожара и не дават
информация за обстоятелствата,
довели до възникването му.
Наскоро разработените

системи за видео
пожароизвестяване (Video Fire
Detection - VFD)
са добра алтернатива или попълнение
към вече установените техники за
откриване на пожари, доказвайки качествата си при решаване на някои
проблеми при боравенето с традиционните датчици. Конвенционалните
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датчици обикновено се използват в
затворени пространства и не могат
да се приложат за големи, открити
пространства, като търговски центрове, летища, паркинги и горски
масиви. За да сработят, е необходимо да бъдат близо до огъня, като
повечето от тях не могат да предоставят допълнителна информация за
местоположението на пожара, размера му и др.
Едно от най-големите ограничения
на предлаганите системи за пожароизвестяване е фактът, че може да
мине много време докато въглеродните частици и димът активират
точковия датчик. Това се нарича „забавяне при предаването“. Но видеоанализът може да се използва в условия, в които конвенционалните методи са безсилни. VFD има потенциала
да открива пожар в големи открити
пространства от дистанция, защото камерите са в състояние да следят количества. В резултат на това,
при VFD системите няма „забавяне
при предаването“, което е главен
недостатък на конвенционалните
датчици. Веднага щом някоя от камерите заснеме поява на дим или пламъци, пожарът може да бъде мигновено
локализиран. Хората могат да открият бушуващ пожар с помощта на
зрението си и видеосистемите, но
сами по себе си видеосистемите не
могат да имитират човешката интелигентност.
Наличните към момента

VFD алгоритми
са насочени главно към откриването
и анализа на дим и пламъци в последователни видео изображения - порано, основната цел беше откриването на пожара. Понастоящем детекцията на дим също е на дневен ред.
Причината за това се крие във факта, че димът се разстила по-бързо и
в повечето случаи ще се появи доста по-бързо от пламъка в обсега на
камерите. В случаи на горски пожари, може дори да не е възможно дълго
време да се видят пламъци. По-голя-

мата част от модерните техники за
откриване на пожари се съсредоточават както върху характеристики
на цвета и формата, така и върху
развитието на дима и огъня във времето. По тази причина обаче, поради
многообразието на форми, движения,
прозрачност, цветове и видове дим
и пламъци, много от съществуващите VFD методи все още реагират на
фалшиви аларми. С оглед наличието
на т. нар. шум в картината, сенки,
промени в осветеността и други
визуални аспекти в записаните видео-
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кадри, разработването на надеждна
система за детекция си остава предизвикателство за занимаващите се
с компютърна обработка на кадри и
видеоматериали.
В съвременните технологии не е
възможно да има изцяло надеждна VFD
система, която да не се управлява от
човек. Настоящите системи за наблюдение са извънредно важни за
операторите. Комбинирането на
мултимодулна видео информация, използваща технологии във видимия и
инфрачервения (IR) спектър, може да
доведе до по-висока точност на детекция. Всеки вид датчик има специфични ограничения, които могат да
бъдат компенсирани от други видове датчици. Въпреки това, по-предпочитаният вариант би бил да се създаде система за детекция на пожари,
която да може да работи със съществуващото оборудване за видеонаблюдение (CCTV), без това да води до
допълнителни разходи. Но дори и от
ценова гледна точка, използването на
различни видео датчици не може да
обори предимствата на мултимодулния анализ на пожари. Производителите на инфрачервени камери обещават намаляване цените на датчиците в близко бъдеще, което още повече открива фронт за работа с мултимодулен видеоанализ. VFD камерите могат да се използват и при съби-
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рането на полезна информация,
свързана с пожара, като например
присъствие на хора, засегнати от
пламъците, големина на пожара, нарастване на огъня, посока на дима и
др.
Системите за видео пожароизвестяване могат да се подредят в
множество подкатегории съгласно
спектралния обхват на използваната
камера, целта й (детекция на огън или
дим) или обхвата на самата система. Между тези категории има припокривания.

Видео пожароизвестяване във
видимия спектър
През последните години, в литературата за компютърното зрение се
появяват все по-голям брой публикации за видео пожароизвестяване. Това
е така, защото този сравнително нов
аспект във видеонаблюдението прогресира с бързи темпове и вече дава
обещаващи резултати. Проблемът
обаче не е решен изцяло, по подобие
на повечето проблеми от сходно естество. Състоянието на дима и
пламъците при неконтролиран пожар
се променя в зависимост от далечината и осветеността. Също така,
камерите не са устройства за измерване на цветове и спектър. Те имат
различни датчици и различни алгоритми за баланс на цвят и осветеност.

Поради вътрешните им настройки и
алгоритмите им, те могат да представят различни кадри и видео от
една и съща сцена.
Детекцията по цвят е една от
първите техники, използвани при VFD,
която все още се използва почти във
всички методи за детекция. По-голямата част от цветовата детекция
при VFD ползва RGB цветовия модел,
понякога в комбинация с HSI/HSV наситеност.
Детекцията на движещи се обекти също намира широко приложение
във VFD, защото димът и огънят са
движещи се обекти. Необходими са
допълнителни анализи на движещите
се обекти във видеозаписа, за да се
определи дали движението се извършва от дима или от друг движещ
се обект.
За различаване на обикновени
обекти от огън, във видеозаписа
може да се използва детектор на
трептения. Тези методи са насочени към бързо изменящото се състояние на пламъците и дима. В резултат на това по ръбовете на бушуващите пламъци се появяват и изчезват пиксели с цвета на огън. Честотата на проблясъците при бушуващи пламъци е около 10 Hz и това не
се влияе особено от горящия материал и източника на огън. За предпочитане е да се ползва честотен
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анализ за различаване на пламъците
от други движещи се обекти.

Видео пожароизвестяване в
инфрачервения (IR) спектър
Когато видимата светлина липсва или е прекалено слаба, или цветът
на обекта е сходен с този на фона,
системите в инфрачервения сектор
предлагат решение на проблема. Найшироко разпространените камери на
пазара са инфрачервените с дълги
вълни (с обхват 8-12 микрона). Инфрачервената светлина с дълги вълни
(LWIR) минава през дим, което улеснява детекцията на дим с LWIR системи.
Важно е да се спомене, че IR изображението също има определени ограничения, като например отразяването на топлина, блокирането на IR
и отдалеченост от източника на
температурата. В някои ситуации IR
детекцията може да сработи по-добре от видео пожароизвестяването
във видимия/визуалния спектър, но при
други обстоятелства е обратното.
Това се дължи на факта, че при неконтролирани пожари димът обикновено
се появява по-рано и се вижда от
далечни разстояния. Възможно е
пламъците и горящите обекти да не
попаднат в обхвата на инфрачервената камера. При дадените обстоятелства, по-висока успеваемост на
детекция с по-малко фалшиви аларми
може да се постигне посредством
комбиниране на мултиспектърна видео информация.

Предизвикателства
Въпреки всички усилия, които изследователите полагат, за да подобрят работата на видеосистемите
за детекция на дим, следните технически предизвикателства още са на
дневен ред:
n Сравняването на начините на разпространение на дим е труден
проблем, защото тези начини са
най-различни. Например, димът на
открити пространства без вятър
изглежда по начин, който значително се отличава от вида на дим
на открито пространство, при
осезаем вятър; кълбетата дим,
движещи се нагоре, също изглеждат различно от хоризонтално
стелещия се дим, или димът, кой-

то се движи надолу.
n Изображенията на дим рядко предават с точност условията на
осветеност, гъстотата на дима
и фона, като така системите, базирани на детекция при определен
праг, се компрометират и могат
да известят за пожар погрешно.
n Липсва и стандартна тестова
база данни за оценка и сравняване
на работата. За разлика от системите за разпознаване на гласове или лица, които оперират със
стандартни бази данни като TIMIT
или FERET, видеодетекцията на
дим се тества винаги с различни
бази данни, по усмотрение на тестващите я.
n Освен неуредените технически
въпроси, на дневен ред са и следните промишлени проблеми:
n Намаляването на цената на мултиспектърната система. Комбинацията от детекция на дим във
видимия спектър и детекция за пожари в инфрачервения спектър
може да подобри работата на системата, но комбинираните цени
са прекалено високи, за да се наложат за общо ползване като видео
пожароизвестяване.
n Внедряването на мултимодулна
машина, на която модулът за предупреждение използва системи за
детекция на дим, а потвърждава-

щият модул е детекторът за анализ на частици.
n Затруднението на операторите да
използват видеосистема за детекция на дим, която генерира прекалено много фалшиви аларми, в сравнение с традиционните и лесни за
използване детектори за дим, при
които няма взаимодействие човеккомпютър.
В ерата на все по-глобалната употреба на видео за наблюдение и охрана,
потенциалът на използването на видеокадрите за различни цели носи
редица предимства. Развитието на
VID технология за откриване на огън
и дим печели от все по-голямата нужда от видео и представлява стъпка
напред в защитата от пожари. VID
технологията има предимства в много други сфери на прилагане, където
обикновените системи за противопожарно сигнализиране не са съвсем
ефективни. Освен наличните на пазара VID системи, много производители
разработват и обследват различни системи. С все по-широкото навлизане,
използване и включване на технологията в различни стандарти и нормативни документи, инженерите, разработващи пожарозащити, трябва да предвидят възможните предимства на използването на VID системи за дим и
огън при създаването на нови противопожарни системи.
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Пестене на вода
в обществени сгради

Обществените сгради могат да бъдат разделени на следните категории: офис сгради, болници, хотели и общежития,
административни, спортни комплекси и търговски сгради.
Един от най-добрите подходи за определяне на подходящи
мерки за пестене на вода в тях е да се състави план и да се
създаде еталон, спрямо който мерките да се оценяват и приоритизират. Преди да се изготви и внедри планът, трябва
добре да се проучи къде в сградата има потребление на вода.
Мерките за пестене на вода зависят от вида и предназначението на
сградата. Докато болниците и офис
сградите изискват големи количества вода за механични системи, в хотелите и ресторантите също има голямо потребление на вода, но за пране и приготвяне на храна. В спортните комплекси с големи игрища и
съблекални потреблението на вода
зависи най-вече от големите обществени тоалетни и от напоителната система на игрището. Идентифицирането на най-големите консуматори на вода е от критично значение
за въвеждането на приоритети и за
определянето на обща цел и бюджет,
на база на които да се разработи
планът за пестене на вода.

Възможности за пестене на вода
В областта на водоснабдителните системи за сгради са направени
редица иновации и открития, които
са довели до смяната на големите,
консумиращи много вода водопроводни инсталации с такива с по-малък
дебит. Аераторите за смесителните батерии, душовете с намален
дебит и високоефективните промив-
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ни кранове за тоалетни изискват
първоначални инвестиции, които обаче се изплащат за по-малко от година, особено когато съоръженията се
използват често. Водопроводните
инсталации с нисък дебит сами по
себе си не са решение, тъй като те
не водят до пестене на вода, когато
става въпрос за дейности, за които
се изисква определен обем. Те обаче
спестяват значителни количества
вода, когато броят ползвания се поддържа постоянен.
Употребата на нискодебитни водопроводни инсталации има един основен недостатък – те ефективно
пренасят твърдите замърсители във
водата на големи разстояния в хоризонталните тръбопроводни клонове.
По време на процеса на проектиране
трябва да се обърне специално внимание на предотвратяване отлагането на твърди замърсители в тръбите, вследствие на нисък дебит. Това
е от особена важност при монтаж на
такива инсталации в съществуващи
водоснабдителни мрежи с тръби с
грапава вътрешна повърхност. Друг
проблем е, че когато се използват
нискодебитни смесителни батерии,

по тръбите протича по-малко топла
вода, в резултат на което се получават загуби на вода заради по-дългото време за изчакване топлата вода
да потече след отварянето на крана.

Пречистване на сива вода
Идеята за възстановяване на сивата вода има за цел нейното максимално използване чрез повторната й
употреба. От дълго време водите,
консумирани в обществени сгради, се
разглеждат като входящ поток чиста питейна вода и изходящ поток
битово-фекални води. Сивата вода се
дефинира като нещо средно между
тези два потока. Според повечето определения, сивата вода е питейна
вода, замърсена вследствие на употребата й в перални машини, вани, душове и мивки. Тази вода не е чиста,
но за разлика от битово-фекалните
води, тя не е токсична и не носи
заразни болести.
В обществени сгради, в които се
генерират отпадъчни води от бани,
съдомиялни и перални машини, без да
се смятат отпадъчните води от
тоалетни, повторното използване на
тези води след пречистване може да
осигури приемлива възвръщаемост на
инвестициите. Процесът на третиране на сива вода включва следните
етапи: сепарация на твърдите вещества; биологично пречистване; дезинфекция с ултравиолетови лъчи. За
целта битовата сива вода от цялата сграда се събира в едно главно
канализационно отклонение, след което преминава през пясъчни филтри,
съоръжения за аерация, електрофлотация и филтриране под налягане.
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Накрая пречистените води се съхраняват в надземни или подземни резервоари. След процеса на пречистване,
водата от тези резервоари може да
се използва за промиване на тоалетни, за кондензатори или напояване.
Системите за пречистване на сива
вода не са одобрени и предназначени
за снабдяване с питейна вода. За да
се намали до минимум възможността
за кръстосано замърсяване, тези
системи трябва да са свързани с
отделна канализационна система и да
бъдат обозначени ясно като източник на условно чиста (непитейна)
вода. Пречистените битови води
обаче може да се окажат проблемни
за растителността и за кондензаторите в инсталациите за отопление,
вентилация и климатизация, тъй като
за пречистването им може да са
използвани вредни химикали.
Пречиствателните системи за
сива вода изискват значителни инвестиции за проектиране и първоначални капиталови разходи. Те носят риск
от замърсяване в случай на лошо
управление на цикъла на пречистване. Експлоатационните и производствени разходи на такива системи
обикновено са високи, като възвръщането им обикновено отнема много
години. Поддръжката и мониторингът на системата също са важни фактори за избора на метод за
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пестене на вода. Системите за пречистване на сива вода се внедряват
трудно, но при правилното им приложение те могат да реализират своя
потенциал. Тези инсталации са найикономически ефективни в хотели и
други подобни сгради, в които се
отделят големи водни количества от
биологично незамърсени води. Пречиствателните системи за сива вода
не са рентабилни, когато количеството на битовите отпадъчни води не
съответства на потреблението на
пречистени такива. В този случай
първоначалните капиталови разходи
може да се окажат толкова високи,
че спестената вода да не осигурява
нужната възвръщаемост на инвестициите.

Събиране на дъждовни води
Комерсиалните системи за събиране и оползотворяване на дъждовни
води могат да се окажат приложима
алтернатива за сгради с големи покривни площи, в които има голямо
потребление на непитейна вода.
Събирането, отвеждането и съхранението на дъждовна вода е лесен и
ефективен начин за пестене и оползотворяване на вода, характеризиращ
се с надежден период на възвръщаемост на инвестициите. Очевидно в
райони, където дъждовете преобладават, улавянето на дъждовна вода

в количества, достатъчни за задоволяване на потребността от нея е
лесно. В тези случаи се гарантира
възвръщаемост на инвестициите в
много по-кратки срокове, отколкото
в райони, където има по-малко валежи. Тъй като проектирането, компонентите и експлоатацията на инсталацията за събиране на дъждовни води
са по-прости и не изискват високи
капиталови инвестиции, тези системи са атрактивен вариант за пестене на вода в обществени сгради. Чрез
определяне на годишното количество
валежи и изчисляване на спестената
питейна вода на базата на цената й
и първоначалните капиталови разходи може да се направи проучване за
възвръщаемост на инвестицията.
Инсталациите за събиране на
дъждовна вода са необходимост при
наличие на напоителни системи за
зелени площи и/или на охладителни
кули за оборотно водоснабдяване,
където има нужда от добавка на вода
поради изпарения, утечки и т. н. Това
са основните фактори за внедряване
на този метод за пестене на вода.
Ето защо, изискванията и техническите характеристики на съоръженията за съхранение на дъждовни води
трябва да бъдат определени така, че
да отговарят на целевото натоварване. Други възможни приложения на
събраната и съхранена дъждовна вода
са за перални машини, промиване на
тоалетни, миене на коли и за фонтани.

Понижаване на налягането
В много високи обществени сгради често са необходими помпено-хидрофорни инсталации за преодоляване
напорните загуби и осигуряване на
минималното налягане до по-високите етажи, както и за поддържане на
необходимото водно количество и
напор при охладителните кули и резервоарите за питейна вода, разположени на покривите на сградите. При
тези високи напори водата изтича от
водочерпните прибори с по-голям
дебит, надвишаващ техните номинални капацитети. Тази допълнително изтичаща вода се губи, тъй като
не задоволява допълнителна потребност. Повечето норми за проектиране на сградни водопроводни инсталации изискват монтирането на клапани за понижаване на напора (редуцир-
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вентили) при системи с налягане над
6 атмосфери. Освен това, по-високите налягания могат да предизвикат
повреди на тръбите и на водочерпните прибори, което съответно би
довело до още по-големи загуби в
сградната водоснабдителна система.

Топлоизолация на тръбите
За една водоснабдителна система
за гореща вода е по-добре (а сега вече
е изискване на нормите за пестене
на енергия) всички тръби за топла и
циркулационна вода, водонагревателни уреди и резервоари, да бъдат топлоизолирани. В много съществуващи
обществени сгради тръбопроводите
за топла или циркулационна вода или
не са топлоизолирани, или имат изолация, но тя не е подходяща и достатъчна. В резултат, когато има
нужда от топла вода, потребителят
изчаква от смесителните батерии и
душовете да потече гореща вода, а
това води до значителна загуба на
такава. Подходящото изолиране на
тръбопроводите за циркулационна
вода също гарантира, че неизползваната, вече недостатъчно топла вода,
ще се върне обратно във водонагревателния уред, което понижава потреблението на енергия за подгряване. Чрез подходящо изолиране на
тръбите за гореща вода загубите на
топлина могат да бъдат намалени, а
температурата на водата, която
започва да тече от водочерпните
прибори след пускането им, ще бъде
повишена без допълнителни разходи
на енергия. Когато горещата вода
потича от смесителните батерии и
душовете веднага, потребителят ще
губи много по-малко вода.

Откриване и отстраняване
на течове
Течовете в тръбите могат да
останат незабелязани, понякога с
години. Тръбите за водоснабдяване се
монтират във всевъзможни кътчета,
инсталационни шахти и пролуки, често пъти недостъпни. Тръбите са
скрити и не се виждат, поради което в повечето случаи евентуални
течове не се откриват, докато повредите, предизвикани от тях, не
станат видими по петната по тавани и стени. Количествата загуби от
течове зависят от вида и мащаба на

теча. Капещите водни кранове и
течовете от промивни казанчета на
тоалетни могат да причинят загуби
на вода, измерващи се в литри на ден.
Необходимо е да се вземат превантивни мерки за поддръжка, както и
бързи поправки, за да се пести вода.
Но тези мерки могат да бъдат взети единствено преди пускането на
водоснабдителната инсталация в
действие. На този етап следва да
бъдат определени местата на
възможни бъдещи утечки, за да могат
неизбежните повреди в бъдеще да
бъдат откривани по-лесно.
Мерките, които могат да намалят
течовете или да улеснят откриването им, включват проверка на потреблението на вода чрез замервания и
подзамервания. Системи за детекция
на течове, свързани с компанията за
поддръжка на сградите, биха уведомявали своевременно звеното за експлоатация и поддръжка за наличие на
теч. Така то ще може да вземе бързи
мерки, преди да бъдат нанесени необратими повреди на стените и таваните на сградите, както и на оборудването в тях. Отделните водопроводни клонове към зони с високо потребление на вода гарантират, че
необходимият напор при водочерпните прибори ще бъде поддържан непрекъснато. Разделянето на водоснабдителната система в сградата

на зони също дава възможност на
крайния потребител да спира водата
в една зона, в която има теч, без да
се прекъсва водоснабдяването в сградата като цяло. Основната идея тук
е да се улесни експлоатацията и
поддръжката. Течовете са неизбежни, но при внедряването на подходящи методи и процедури и осигуряване на нужните първоначални капиталови инвестиции, повредите и загубите на вода могат да бъдат сведени до минимум.

Сензор за дъжд за напоителни
системи
Един от най-бързите и най-простите методи за пестене на вода от
една напоителна система е с нея да
бъде свързан сензор за дъжд. Сензорите за дъжд са предназначени да
установяват наличието на валеж и да
изключват контролера, така че той
да не стартира програмата за напояване, когато няма нужда от такова.
След като дъждът спре, сензорът се
занулява автоматично, което позволява на контролера да възобнови своя
график на действие без загуба на
каквато и да било програмна информация.

Добавка на вода към охладителни
кули
Охладителните кули отнемат
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топлината от климатичните инсталации в сградите, като изпаряват
част от кондензираната вода. Тъй
като във всички охладителни кули
постоянно се губи вода в резултат
на изпарение, капене и промивки, те
имат нужда от добавка от чиста
вода, която може да съставлява значителен процент от общото водопотребление на сградата. Охладителните кули, които са в добро
състояние, работят ефективно и са
добре поддържани, позволяват на
чилърите да работят с максимален
коефициент на полезно действие. При
някои охладителни кули за водна добавка може да се използва рециклирана сива или дъждовна вода, стига
процентът на концентрация да се
поддържа достатъчно нисък. Водата
от промивки също може да се използва повторно.
Когато предприема мерки за намаляване на потреблението на чиста
вода за охладителни кули, проектантът следва да насочи вниманието си към два фактора, които могат да бъдат контролирани: издуханите капки вода, отнесени от охладителната кула заедно с отработения въздух и продухванията (премахването на циркулационна вода, за да
може концентрацията на разтворените твърди вещества и други замърсители да се поддържа на приемливо ниво, определено от електропроводимостта на водата). Изпарението е неотделим елемент, определящ
производителността на охладител-
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ната кула, и не може да бъде намалено без приемливо съпътстващо намаление на производителността.
Свеждането на промивките до минимално ниво, съвместимо с добрите
практики за експлоатация на охладителните кули, може да спести
значителни количества вода. Пречистването на кондензата с химикали
обикновено води до намаляване загубата на вода. Монтирането на уреди за измерване на водната електропроводимост на тръбите за промивка спомага за намаляване на водопотреблението по време на циклите на експлоатация и промивка. Отнасянето на водни капки вследствие
на издухване може да се намали с помощта на жалузи и отражателни
щитове. Тези устройства не само
намаляват загубата на вода в системата, но с действието си задържат химикалите за пречистване в
нея, което повишава ефективността и намалява замърсяването на
околната среда.
Тези подобрения и модификации на
системата за кондензатна вода
трябва да бъдат внедрени още по
време на етапа на проектиране, за да
може в бъдеще да бъдат спестени
значителни количества вода и да бъде
изградена ефективна система. Свеждането до минимум на загубите на
кондензатна вода, гарантирането на
нужната концентрация на химикалите и постоянната поддръжка и обслужване на системата ще спестят
ценни водни количества.

Промивка на парни котли
Промивката на парния котел представлява източване на водата от
него за извършване на контрол на
състоянието му и проверка дали параметрите на водата в него са в
предварително предписаните граници. Тези мерки имат за цел свеждане
до минимум на образуването на котлен камък, корозията и други специфични проблеми. Промивката е нужна и за отстраняване на суспендираните вещества, които се натрупват
в системата. Колкото по-ниско е
качеството на добавъчната вода,
толкова по-често ще трябва да се
извършват промивки.
Типична стратегия, която се прилага за намаляване на необходимостта от промивки, е използването на
автоматизирани контролни уреди и
пречистването на водата. Вода може
да бъде спестена чрез ограничаване
на водните количества, загубени
вследствие на излишни промивки.
Съвременното контролно оборудване
предотвратява големите флуктуации
при промивките, а това от своя страна води до намаляване на загубите на
вода и на енергия, използвана за нейното подгряване. Честотата на необходимите промивки зависи от характеристиките на подаваната вода
в котела, от експлоатационното
натоварване на котела и от ограниченията с механичен характер. Промените на тези фактори водят до
промяна на честотата на необходимите промивки.
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BACnet комуникационен
стандарт за сградна
автоматизация и контрол
BACnet е отворен комуникационен протокол, създаден специално
за работа със средства за сградна автоматизация и контролни
мрежи. Разработен под егидата на Американското общество на
инженерите по отоплението, хладилната техника и климатизацията (ASHRAE), BACnet е един от най-популярните глобални
стандарти в областта.
Той е одобрен от Американския
национален институт за стандарти
ANSI и Международната организация
за стандартизация ISO, като е дефиниран в ISO 16484-5 (Сградна автоматизация и системи за управление
(BACS). BACnet е национален стандарт в САЩ и повече от 30 държави
в Европа и по света.

Какво представлява BACnet?
Основната функция на BACnet е да
опосредства комуникацията между
платформите за сградна автоматизация и контролните системи в приложения като отопление, вентилация
и климатизация, осветление, контрол
на достъпа, пожарна безопасност и
др., както и свързаното с тях оборудване. Протоколът осигурява механизми, чрез които автоматизираните
устройства и системи в една сграда
да обменят информация помежду си,
независимо от конкретната роля,
която изпълняват.
В основата на концепцията на
BACnet е заложена идеята за оптимална оперативна съвместимост.
Целта е протоколът да може да оперира със системи и устройства от
различни производители. Именно това
е причината този стандарт да е
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изключително широко разпространен
днес при комплексните системи за
сградна автоматизация. Ето защо
все повече големи съвременни компании в бранша разработват и налагат
на пазара BACnet решения.
Протоколът BACnet дефинира набор от услуги, които се използват за
комуникация между различните сградни устройства и системи. Той обхваща физически слоеве или слоеве за
пренос на данни като ARCNET,
Ethernet, BACnet/IP, Point-To-Point с
комуникация чрез RS-232, MasterSlave/Token-Passing чрез RS-485 и
LonTalk и осигурява надеждна комуникация както на ниво устройство,
така и на ниво управление на мрежата.

История на стандарта
Протоколът BACnet се разработва от 1987 г. насам, като през 1995
г. за първи път е публикуван от
ASHRAE/ANSI, а през 2003 г. и от Международната организация за стандартизация в ISO 16484-5. През същата
година като BSR/ASHRAE Стандарт
135.1 е публикуван метод за проверка на съответствие с BACnet протокола. Консолидирани версии на BACnet
стандарта се публикуват на всеки

няколко години от тогава насам, като
днес стотици хиляди сградни инсталации по света отговарят на спецификациите на този протокол.
Още след първото си официално
публикуване, стандартът изиграва
сериозна роля в еволюцията на ОВК
индустрията. Големите глобални производители на технологии за сградна автоматизация, и по-специално
разработчиците на ОВК контролери,
започват да предлагат обширни гами
от BACnet-съвместими продукти и
решения – от малки VAV контролери
(за домашни системи с променлив
обем на въздуха) до комплексни контролни станции за големи публични
и индустриални обекти.

Предимства на BACnet при
интелигентните сгради
Оперативната съвместимост
между отделните технологии за
сградна автоматизация може да спомогне за реализирането на значителни ползи по отношение на жизнения
цикъл на една BAS (Building Automation
System) платформа. Изграждането на
BACnet-базирани архитектури осигурява стабилна основа на топологията, позволяваща лесно, гъвкаво и
мащабно бъдещо разширяване. Основна идея при покриването на изискванията на този протокол е сградите
да бъдат „подготвяни за бъдещето“,
за постепенното им превръщане в
интелигентни обекти. Така, каквото
и оборудване да бъде внедрено в
сградните системи в бъдеще, оперативната съвместимост, заложена в
BACnet, ще подсигури възможности-
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те за свързване и пренос на данни
помежду им. Проектирането на интелигентни сгради и осигуряването на
оперативна съвместимост между
различните технологии в тях цели пониски разходи за инсталацията и експлоатацията на отделните системи – осветление, ОВК, асансьори, системи за сигурност, пожароизвестяване и др. Допълнителни ползи са улеснените мониторинг и поддръжка. Протоколът BACnet създава възможности и за отдалечен контрол и наблюдение на оперативно съвместимата
платформа за сградна автоматизация, включително от мобилни устройства или чрез уеб-базиран софтуер.

Ключови ползи от отворения
стандарт
Оперативната съвместимост при
BACnet осигурява на потребителите
по-адекватен достъп до информация
за сградните системи и услуги. Така
сградните мениджъри са в състояние
да вземат по-информирани и ефикасни бизнес решения и да подобряват
цялостните си стратегии за управление на даден жилищен, обществен,
офис или индустриален обект. Благодарение на отворения протокол на
BACnet могат да бъдат разработени
нови стратегии за мониторинг и
контрол на средствата за сградна
автоматизация, чрез които да се
реализират ключови цели като намалена консумация на енергия, по-екологосъобразна експлоатация на сградите, по-гъвкаво управление на сградните системи, базирано на моментната заетост на помещенията, както и централизиран контрол и улеснена поддръжка. В резултат от внедряването на BACnet стандарта в
системите за сградна автоматизация се постигат много по-ниски общи
разходи по време на целия жизнен
цикъл на сградите, подобрена системна гъвкавост и по-нисък риск от
непредвидени разходи за потребителите, доставчиците и системните
интегратори. В допълнение към финансовите ползи, отвореният стандарт BACnet позволява и значителни
икономии на време и усилия. При него
информацията за сградните системи е достъпна до повече потребители, което може в пъти да увеличи производителността им и да ускори и
улесни обслужването им.

Нива на оперативна
съвместимост
Оперативната съвместимост при
отворения стандарт BACnet функционира на няколко различни нива. Найниското ниво е интеграцията на OEM
BACnet контролери в сградно оборудване като котли, чилъри, честотни
задвижвания и др. Следващата степен на интеграция е осигуряването на
оперативна съвместимост между
различни сградни системи като ОВК
контролери, осветление, системи за
сигурност и т. н. Най-висшето ниво
на интеграция чрез протокола BACnet
е комуникацията между комплексни
платформи за сградна автоматизация от различни, конкурентни производители. Обикновено при оборудването на съвременните сгради се закупуват технологии от един и същи
производител, включително софтуер
и полеви устройства. Това е най-лесният, икономичен и „безопасен“ по
отношение на риска от непредвидени бъдещи разходи вариант. Този
сценарий обаче невинаги е възможен,
тъй като много от големите производствени компании се фокусират
само върху отделни продуктови сегменти и не предлагат всички градивни елементи, необходими за изграждането на цялостна и функционална
платформа за сградна автоматизация.
В други случаи тези платформи се
конструират на различни етапи, по

силата на различни договори за изпълнение, при различни собственици
и т. н. Така единственият целесъобразен вариант по отношение на време, усилия и разходи се оказва комуникацията чрез отворен протокол
като BACnet.

Същински BACnet системи
Когато става дума за технологии,
базирани на протокола BACnet, често
се говори за „същински“ („true“ или
„native“) системи. Такива са системите, които използват BACnet като
свой стандартен комуникационен
език, език по подразбиране. Тези устройства типично не използват други
протоколи, но все пак могат да осъществят комуникация с технологии,
базирани на различен стандарт. Тази
гъвкавост при свързването става все
по-важна с нарастването на мащаба
на системата или изкачването в йерархията й. За повечето сградни инсталации е важно да могат да се
свързват чрез Ethernet или BACnet I/
P, така че да е възможна безпроблемна междусистемна комуникация.
„Същинските“ BACnet системи
осигуряват важна практическа полза. В тях е заложена опцията системният интегратор или техникът по
поддръжка автоматично да „намира“
отделните същински устройства в
мрежата и безпроблемно да борави с
тях посредством фабрично инсталираните им контролери, без да е не-
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проектирането, инсталирането и
интегрирането на мултифункционални системи за стаен контрол, включващи възможности за централизирано и комбинирано управление чрез
обща платформа на ОВК оборудване,
осветление, щори, системи за контрол на достъпа и сигурност, пожарна безопасност и др. Всички тези
функции могат да бъдат конфигурирани посредством общия интерфейс
на BACnet-базирана система, без да
са необходими допълнителни помощни средства за осъществяване на
комуникация между отделните контролни технологии на различните
услуги. Тази синергия позволява реализиране на

оптимални ползи в сферата на
енергийната ефективност
обходимо да търси помощта на доставчика на оборудването или да прибягва до средства, които да „превеждат“ комуникацията между различните технологии.

Ролята на гейтуеите
Гейтуеите (gateways) са важни
средства в процеса на интеграция
между различните устройства, базирани на затворени (фирмени) стандарти, и отворения протокол на
BACnet платформите. Гейтуеите
типично не разполагат с широките
възможности за оперативна съвместимост на същинските BACnet системи. Те вземат данни от един тип
мрежа и ги маршрутизират към друга мрежа. В контекста на сградната
автоматизация такива технологии
най-често се използват за пренос на
данни между устройства със затворен код към отворени BACnet топологии.
Гейтуеите имат две сериозни ограничения – скоростта и сложността им на конфигуриране. Тези средства за интеграция не могат да постигнат особено високи скорости
при пренос на данни, като, в допълнение, са необходими и доста време и
усилия по посока инженеринг или програмиране, за да бъдат настроени
така, че да работят безпроблемно.
Необходими са относително сложни
функции, за да бъде „преведен“ един
комуникационен протокол в друг. Дори
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използването на гейтуеи понякога да
е задължително, постепенното внедряване на все повече BACnet технологии в дадена мрежа позволява свеждането до минимум на ефектите от
горните две ограничения. Същинските BACnet системи не изискват наличието на гейтуей за „превод“ на
протоколите. Самите същински
BACnet устройства могат да бъдат
директно свързани към отворената
BACnet платформа.

BACnet при интегрираните
решения за стаен контрол
Все повече производители на технологии за сградна автоматизация залагат на комплексните интегрирани
системи за стаен контрол. Чрез тях
може да бъде постигнато много повисоко ниво на комфорт за обитателите, както и да бъдат реализирани
значителни икономии на експлоатационни разходи, време за инсталация,
материали и средства за изграждане на платформата, а не на последно
място – и намаляване на енергийното потребление. Повечето съвременни интегрирани решения за стаен
контрол са модулни и се проектират
така, че чрез тях да бъдат изграждани персонализирани системи, отговарящи в най-голяма степен на потребностите на съответния обект,
например офис, хотелска стая, болнична стая и др.
Модулната концепция улеснява

Те се постигат благодарение на
комплексни контролни стратегии,
базирани на моментната заетост на
помещенията и нуждата от услуги
като осветление, отопление, климатизация и вентилация в стаи, в които има един и повече обитатели и
незаети такива. Тези стратегии се
осъществяват посредством сензори
за присъствие, движение, температура, измерване концентрацията на
въглероден диоксид, както и чрез за
energy harvesting технологии (самозахранващи се безжични сензорни мрежи).
Друго основно предимство на интегрираните BACnet-базирани решения за стаен контрол са ниските инсталационни разходи. Модулите за
контрол на осветлението и щорите,
например, могат да бъдат свързани
към модул за ОВК контрол на ниво
подмрежа и лесно да бъдат инсталирани в близост до оборудването, което управляват. Така се намаляват
необходимите средства, време и усилия за инсталация и окабеляване. В
допълнение, разширителните модули
не изискват допълнителни възли в
BACnet мрежите. Информацията от
сензорите се доставя до контролерите на всички модули, като така се
осигурява оптимално комбинирано
управление на отделните системи за
максимален комфорт.
На базата на BACnet протокола
могат да бъдат изградени гъвкави и
ефективни решения за интегриран
стаен контрол, при които са налице
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и разширени възможности за цялостен и отдалечен мониторинг, детайлна визуализация, бързо и лесно дистанционно откриване и отстраняване на проблеми в системата. Контролът и наблюдението на отделните
модули, компоненти или устройства
в интегрираната BACnet платформа
за сградна автоматизация и стаен
контрол се осъществява посредством софтуер, позволяващ фино
конфигуриране и персонализиране на
услугите чрез мобилно приложение
или базиран на браузър клиент.

Възможности и
предизвикателства пред BACnet
Стандартът BACnet притежава
потенциала да се превърне в двигател на истинска революция на пазара на технологии в областта на
сградната автоматизация. Той осигурява на потребителите свободата
да използват и комбинират свободно
устройства и системи от различни
доставчици, дава им възможността
да интегрират в обща платформа
множество отделни сградни услуги
или инсталации и налага концепцията за оперативна съвместимост
между различните продукти на пазара.
Реализирането на тези ползи обаче може да бъде възпрепятствано от
редица пречки, свързани с процеса по
внедряване на BACnet технологиите
в системите за сградна автоматизация и контролните мрежи. На първо
място, това са проблемите при имплементирането на стандарта на
ниво производство. Не всички производители на сградно оборудване успяват напълно или коректно да покрият изискванията на BACnet.
Сериозни проблеми при инсталацията на BACnet контролери може да
причини и липсата на достатъчно
добре обучени техници. Сред потенциалните проблеми в тази посока са
и отказът на дадени производители
да осигурят BACnet съвместимост на
продуктите си поради желанието им
да интегрират специфични фирмени
функции, защитени с патент.
Пречки пред реализирането на
оперативна съвместимост в дадена
мрежа може да създаде и неефективното мрежово управление, както и
остарялото оборудване и несъвместимостта на дадени компоненти на

топологията с най-новите BACnet
технологии.
За да подсигурят успешното реализиране на оперативна съвместимост в мрежата за сградна автоматизация, сградните мениджъри е препоръчително да закупуват устройства и системи, сертифицирани от
тестовите лаборатории BACnet
Testing Laboratories (BTL) и включени
в официалния им списък. Тези продукти покриват всички необходими изисквания, заложени в съответния стандарт на ASHRAE.

Сигурност на сградната
автоматизация с BACnet
Колко сигурна, безопасна и достъпна е сградната автоматизация до
голяма степен зависи от наличието
на оперативна съвместимост между
отделните системи в платформата,
както и от възможностите за бърза
и адекватна реакция на потребителските команди. Независимо дали става въпрос за офис сграда, хотел, болница, производствено съоръжение,
център за данни или друг обект,
достъпът до услуги като осветление,
отопление, вентилация, климатизация, сигурност и т. н. може да се окаже жизненоважен за сигурността и
безопасността на обитателите и
материалните активи. С евентуален
срив в работата на системата за автоматизация са свързани не само
преките разходи за подмяна на дефек-

тирало оборудване например, но и косвените такива, свързани с пропуснати ползи, прекъсвания на производството, накърняване на фирмения
имидж и др.
Ето защо основен приоритет за
фасилити мениджърите при изграждане на платформа за сградна автоматизация е нейната сигурност и
надеждност. Своеобразната прозрачност в работата на сградните системи, която се постига чрез отворени комуникационни стандарти като
BACnet, е добър подход към осигуряването на сигурна сградна автоматизация. В този смисъл, бързото и
ефикасно локализиране и отстраняване на проблеми в сградните инсталации е задължително условие за ефективността на платформата за контрол и мониторинг.
Протоколът BACnet, дефиниран в
стандарта ISO 16484, гарантира
успешна и безпроблемна комуникация
между отделните устройства в системите за управление, както и между отделните системи в сградната
платформа. Пълното съответствие
на такива платформи със спецификациите на BACnet спомага за оптимална достъпност на услугите, по-ниски инсталационни и експлоатационни разходи и, не на последно място –
позволява гъвкавост и мащабируемост чрез възможности за лесно и
бързо модулно разширяване на хардуерната архитектура.
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