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Нова серия компактни конектори от WAGO

Немският производител WAGO представи

нова серия клеми 221, съобщиха от предста-

вителството у нас. „Конекторите от серия-

та са с 40% по-малки в сравнение с предишни

модели, което значително намалява мястото

в съединителната кутия. Компактните клеми

са подходящи за всички видове проводници.

Предлагат се с напълно прозрачен корпус за

максимална сигурност и надеждност на инста-

лацията“, заявиха от компанията.

„Новата серия конектори се предлага във

версии за сплайсване на 2, 3 и 5 проводника,

като осигурява бързо, лесно и безопасно

свързване на фино усукани проводници, вари-

ращи в размер от 0,14 до 4 mm2, както и еди-

нични и многожични проводници от 0,2 до 4

mm2. Тази гъвкавост е особено полезна при

едновременно използване на проводници с

различни типове и размери.

Сертифицирани от ENEC, UL, PSE/JET, CQC

и GOST-R, компактните сплайсинг конекто-

ри са съвместими с електрическите мрежи

във всички точки на света“, добавиха от

WAGO.

Международна конференция Balkan Light 2015 в Атина

Шесто издание на балканската конференция за осветление Balkan

Light 2015 ще се проведе между 16 и 19 септември т. г. в гръцката

столица Атина. Организаторите на събитието са гръцкото Министер-

ство на културата, образованието и религиозните въпроси, Нацио-

налният технически университет в Атина и Гръцката асоциация по

осветление. Конференцията се провежда през три години (за първи път

през 1999 г. във Варна) и среща инженери, проектанти и други пред-

ставители на сектора, на научни организации и университети, общи-

ни и други институции, които имат интерес в разработката и про-

ектирането на осветление.
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КОВАС обяви кампания с подаръци за лоялни клиенти

През летните месеци юни и юли КОВАС -

като водещ дистрибутор на осветителни

продукти Philips за България, прави специални

предложения за своите лоялни клиенти, съоб-

щиха от компанията.

В промоционалната кампания „Philips от-

крива сезона на светлите идеи“ са включени

LED лампи и тръби и подбрани осветителни

LED тела с широко приложение. Закупилите

светодиодни осветителни продукти от кам-

панията могат да получат различни награди,

както и професионални съвети от специали-

стите на КОВАС, за да направят своя прави-

лен избор според конкретните потребности

от осветление.

Допълнителна информация за кампанията

може да намерите в електронния магазин

http://shop.kovas.bg.

Siemens с две нови серии системи за детекция на токсични и взривоопасни газове
детекторни системи с две нови серии -

Siedepar и Siedegas. „Siedepar е модулна сис-

тема, позволяваща едновременното откри-

ване на СО и NO2, която е в състояние да

управлява до 64 детектора (16 детектора

за модул). Siedegas поддържа технологията

„plug and play“, като определя автоматично

броя и вида на включените детектори, как-

то и на различните устройства, свързани

към всяка модулна линия. Новата газдетек-

торна система разполага с възможност за

програмиране на до 2 групи и позволява из-

пълнението на различни функции при откри-

ване на различни газове или действия в от-

делни сектори, когато се регистрира нали-

чието на един и същи газ. Освен четиримо-

дулната версия Siemens предлага и опростен

модел - Siedepar Mini, който е със същите

характеристики, но е с един модул (до 16

детектора) и не може да бъде разширяван“,

поясниха от компанията.

„Контролните панели Siedegas са проек-

тирани да откриват до 4 различни газа за

всяка модулна линия. Системата позволява

автоматично конфигуриране на диапазони-

те, избиране на необходимите степени на

аларма и вентилация за всеки отделен слу-

чай, определяне на вида на газа, привеждане

в съответствие с повечето прагови гранич-

ни норми и действащи стандарти. Всеки

модул позволява програмиране на 4 групи при

една скорост на вентилация или на две гру-

пи с две скорости на вентилация“, допълни-

ха от Siemens.

Направление Сградни технологии на

Siemens разшири своето портфолио от газ-

Винербергер отбеляза 10 години успешно присъствие на българския пазар

хотел Арена ди Сердика представители на

компанията разказаха накратко за истори-

ята на австрийския производител и дейно-

стта на компанията у нас. Мартин Каза,

ръководител направление "Керамични стро-

ителни материали за Европа" в централата

на Винербергер в Австрия, представи акту-

ална информация за групата, обединяваща

производства на керамични блокове, кереми-

ди, павета и тръбни системи. Той изтъкна

положителния отпечатък на дейността на

компанията в социален, екологичен и иконо-

мически аспект. Антонина Андреева, техни-

чески директор на българското подразделе-

ние, сподели информация относно екологич-

ността на производството и как то позво-

лява на компанията да води отговорна към

природата политика. Г-жа Андреева предста-

ви и концепцията на Винербергер "Керамич-

на къща е4" - сграда с почти нулево потреб-

ление на енергия, която предстои да бъде

реализирана в София.

На 28 май т. г. Винербергер чества своя

10-годишен юбилей в България. На специално

организирана по повода пресконференция в

Zhaga публикува нов документ със спецификации за LED компоненти

новидни LED модули и отделен LED драйвер. Де-

финираните LED модули са малки по размер, с

проста конструкция и височина едва 4 мили-

метра. Светлинният им поток е в границите

от няколко стотици до няколко хиляди лумена.

Тези характеристики означават, че светоди-

одните осветителни системи, изработени

според спецификацията в Book 9, са много под-

ходящи за прилагане в LED осветителни тела

за масово потребление като малки прожекто-

ри; осветителни тела, монтирани на дълги

носачи (track lighting) и други компактни реше-

ния. „Zhaga се развива, за да отговори на нуж-

дите на пазара на осветителните тела“, зая-

ви Муса Унмехопа, генерален секретар на Zhaga

Consortium. „В сравнение с предишните докумен-

ти, които бяха насочени към професионалните

системи за светодиодно осветление, Book 9 е

насочена предимно към потребителския сек-

тор“, добави той.

Zhaga Consortium публикува книга 9 с най-

новите си спецификации за LED компоненти.

Book 9 е предназначена за светодиодни освети-

телни системи, които се състоят от пръсте-
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Специализираният международен търговски панаир за ОВК техно-

логии и санитарна арматура Aqua-Therm Warsaw ще се проведе от 16

до 18 септември т. г. във Варшава, съобщиха организаторите от

полската панаирна компания Lentewenc LLC.

Ежегодният изложбен форум за пореден път ще представи ново-

стите в областта на отоплението, вентилацията и климатизация-

та, както и на санитарната арматура и техника, и ще даде платфор-

ма за срещи и създаване на бизнес контакти между глобални предста-

вители на индустрията, локални доставчици и контрактори.

Изложението е насочено към производители, дистрибутори, крайни

клиенти, архитекти, проектанти, строителни компании, разработчи-

ци на ОВК решения, сградни мениджъри, ОВК техници и експерти и др.

Мащабно изложение за ОВК решения
през септември във Варшава

ВИВА представи новия си продуктов каталог за 2015 г. съобщиха

за сп. ТД Инсталации от компанията. "Портфолиото на VIVALUX се

развива и оптимизира непрекъснато. И при нас фокусът е върху LED

осветлението. През последните години пазарът на LED продукти е

твърде динамичен, в кратки срокове излизат много нови видове. По-

ложително е, че новите продукти са все по-разнообразни, актуални и

ефективни, с много нови възможности и приложения. Планираме да

доразвием гамата светлинни източници (лампи) с интересни предло-

жения. Предстои да въведем нови LED осветителни тела", допълниха

от ВИВА.

ВИВА представи новия си
продуктов каталог за 2015 г.

Декамекс представи нови
енергоспестяващи бойлери

Наскоро пловдивската

фирма Декамекс предста-

ви нови модели енергоспе-

стяващи бойлери и акуму-

лиращи съдове, съобщиха

от компанията. „Бойле-

рите притежават въз-

можност за подгряване на

вода от слънчеви, котел-

ни, хладилни или термо-

помпени инсталации. Но-

вите модели успешно уча-

стват в програмите за

енергийноефективно об-

новление на домовете и

клиентите на Декамекс

получават субсидия в раз-

мер на 20% от стойността на доставените и монтирани газови котли

и слънчеви панели“, заявиха от компанията.

„Декамекс e утвърден производител на неръждаеми бойлери, хид-

рофори, смесителни системи за ВиК инсталации, изработени от хром-

никелови стомани, сертифицирани за питейна вода и хранително-вку-

совата промишленост с над 22-годишен опит в областта. Ние сме и

първата фирма, която дава 10-годишна гаранция на произвежданите

изделия. Към настоящия момент тази гаранция се обслужва корект-

но, а процентът на рекламации не надвишава 0,5% от годишния обо-

рот на фирмата“, допълниха от компанията.
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От 15 до 18 юни т. г. Шнайдер

Електрик представи концепцията

Smart табла в градовете София, Плов-

див, Варна и Бургас, съобщиха от

компанията. „Чрез умните електро-

разпределителни табла се насърча-

ват устойчивите енергийни спестя-

вания в малки до средни по размер

сгради като обществени и админис-

тративни сгради, търговски площи,

хотели и болници.

Основани на принципа измерване-

комуникация-оптимизация, Smart таб-

лата са лесно за внедряване решение,

което се справя с неотложната нуж-

да от намаляване на енергийните

разходи и отговаря на регулациите за

зелените сгради“, поясниха от Шнай-

дер Електрик.

„Smart таблата автоматизирано

изчисляват консумираната енергия

Шнайдер Електрик представи
новите Smart табла в страната

при потребителя. Това не само спо-

мага ежедневните дейности по под-

дръжка и експлоатация, но също така

елиминира традиционно склонната

към грешки ръчна система за събира-

не на данните. На втория етап –

„Комуникация“, умните табла изпол-

зват надеждни, лесни за инсталира-

не и използване дисплеи, както и

Ethernet и Modbus, интерфейси на ко-

муникационната система Enerlin’X.

За енергийни анализи при изпълне-

нието на третия етап – „Оптимиза-

ция“, Шнайдер Електрик препоръчва

мониторинга и контрола на място и в

реално време (на дисплея на сензорния

екран, свързан към Ethernet или върху

PC дисплей с традиционен браузър) и

онлайн услугите за енергиен ме-

ниджмънт (StruXureWareEnergy

Operation) като лесни за използване ре-

шения, които помагат за спестяване-

то на енергия и определят области за

непрекъсната енергийна ефектив-

ност. Energy Operation, Cloud-базирано-

то решение тип Софтуер-като-услу-

га (SaaS), е рентабилно и дава на по-

требителите достъп до предварител-

но дефинирани отчети от всяка точ-

ка и по всяко време, позволявайки ин-

формирани действия за осъществява-

не на енергийните цели“, допълниха от

компанията.

Шнайдер Електрик представи
новите Smart табла в страната

Торстен Тюрлинг поема поста гла-

вен изпълнителен директор на Идеал

Стандарт Интернешънъл от 1 сеп-

тември т. г., съобщиха за ТД Инста-

лации от компанията. Г-н Тюрлинг е

утвърден директор с повече от 18

години опит на висши ръководни по-

зиции в глобални компании с търгов-

ски марки на световно ниво в секто-

рите на индустриалното потребле-

ние и автомобилостроенето. После-

дната позиция на г-н Тюрлинг е гла-

вен изпълнителен директор на

Frigoglass S.A.I.C., водещ световен

производител на хладилни витрини за

напитки, опериращ в 19 държави и с

производствени бази в 9 държави.

Преди това той е бил главен изпълни-

телен директор на Franke Kitchen

Systems Group, световен лидер в об-

ластта си, с производства в 19

държави на четири континента.

Г-н Тюрлинг ще бъде базиран в цен-

тралата на компанията в Брюксел,

Белгия и ще рапортува директно на на-

Идеал Стандарт с нов главен
изпълнителен директор

стоящия Съвет на директорите, пред-

ставляван от членове на Бейн Кепитъл

и Анкоридж Кепитъл Груп. Той ще ръко-

води Изпълнителния управленски екип,

като всички настоящи преки подчине-

ни остават на позициите си.

„През февруари Идеал Стандарт

обяви, че Дейвид Хамил ще преуста-

нови изпълнението на отговорности-

те си като председател и главен из-

пълнителен директор. Г-н Хамил ще

остане на позицията си като главен

изпълнителен директор по време на

междинния период. Той ще остане

свързан с компанията като съветник

и председател на IS MENA, бизнеса на

компанията в Близкия Изток и Афри-

ка. Съветът на директорите би ис-

кал да благодари на г-н Хамил за не-

говия изключителен принос и много-

бройни постижения по време на рабо-

тата му за Идеал Стандарт Интер-

нешънъл. Той направляваше компани-

ята през финансовата криза, изгра-

ди новия бизнес IS MENA и позициони-

ра компанията до отправна точка за

растеж в следващите години“, зая-

виха от компанията.

„ Идеал Стандарт има ясна и сил-

на стратегия за бъдещето и ще

продължи да следва мисията си да

бъде предпочитан доставчик на ре-

шения за баня за потребители и

търговски партньори, предлагайки

значими иновации, дизайн и бизнес

решения на конкурентни цени“, допъ-

лниха от дружеството.

Идеал Стандарт с нов главен
изпълнителен директор
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В началото на форума бе предста-

вена системата за гласова евакуация

PLENA от Bosch, състояща се от

контролер и микрофонен пулт и с

възможности за разширяване с до 19

рутера, усилватели на мощност и с

до 7 допълнителни пулта. „PLENA е

най-добрата в класа си EN 54 систе-

ма за гласова евакуация. Тя е интег-

рирано решение за малки до средни

приложения, изискващи гласова ева-

куация и публично оповестяване. Си-

стемата е с 1 или 2 канала за съоб-

щения и фонова музика, отправяни към

до 120 зони (направления) с до 16 нива

на приоритет. Тя разполага с инту-

итивен потребителски интерфейс,

възможности за удобно конфигурира-

не и надежден системен самоконт-

рол“, поясниха от Динакорд България.

PLENA осигурява възможност за ди-

ректна връзка с пожароизвестител-

ни централи Bosch FPA.

В рамките на първата част на

събитието бе представена и върхова-

та система за оповестяване и озву-

чаване PRAESIDEO от Bosch, подходя-

ща за мащабни проекти с гласова

евакуация и публично оповестяване.

„Системата позволява управление на

28 цифрови аудиоканала, автоматич-

но регулиране на нивото, цифрова

звукообработка, до 4 едновременно

предавани записани съобщения към

общо до 244 зони. Тя разполага с ин-

туитивен потребителски интерфейс

и възможности за централизирано и

децентрализирано разпределение на

свързаните в оптичен кръг системни

компоненти“, стана ясно от предста-

вянето на решението.

Динакорд България представи
актуални решения за гласово
оповестяване от Bosch

Сред презентираните системи ос-

новно внимание бе отделено на сис-

темата за гласова евакуация и про-

фесионално озвучаване PROMATRIX

8000 от Dynacord, която позволява

свързване, контрол и управление на до

1000 (500 A/B) линии с високоговори-

тели към един контролер, както и

свързване на до 10 контролера в една

система. „В PROMATRIX могат да

бъдат свързани с CAN шина до 100 си-

стемни устройства.  PROMATRIX при-

тежава разширени възможности за

цифрова обработка на звука. Систе-

мата разполага с интегриран систе-

мен часовник, опции за синхронизация

на време (напр. DCF77) и контрол на

подчинени часовници“, информираха

от Динакорд България. Лекторите за-

познаха гостите с предимствата на

PROMATRIX 8000, включително макси-

малната гъвкавост на системата,

модулността в конфигурирането как-

то на централния контролер, така и

на подчинената цифрова система за

контрол DCS, допълнително разширя-

ваща възможностите на системата

Promatrix 8000. Представени бяха

възможностите за свързване на мно-

жество контролери в мрежа,  включи-

телно с отдалечен достъп за конт-

рол и управление.

Сред представените на семинара

решения бе и най-новата системата

за гласова евакуация на Bosch – Paviro,

подходяща за малки до средни обек-

ти, като: спортни и многофункционал-

ни зали; стадиони; офисни и индуст-

риални сгради; хотели; малки и сред-

ни летища; транспортни и търговс-

ки комплекси; търговски вериги; учеб-

ни заведения и др. „Paviro се отлича-

ва с 4-канална аудиоматрица, ниска

консумирана мощност и висококаче-

ствено аудио възпроизвеждане. Сис-

темата позволява гъвкаво преконфи-

гуриране във всеки етап на проекта

и се отличава с минимален брой сис-

темни компоненти. Paviro позволява

изграждане на системи с до 492 зони,

с обща мощност до 20 000 W“, под-

чертаха от фирмата. Лекторите

уточниха, че всички критични компо-

ненти на представените системи са

сертифицирани съгласно стандарти-

те EN 54-16 и EN 54-4.

Вторият модул на семинара беше

посветен на проектирането на сис-

темите и спецификите на високого-

ворителите,  използвани за оповестя-

ване. От фирмата обясниха, че спо-

ред конструкцията си високоговори-

телите са налични във версии за:

окачен таван; сферични; за повърхно-

стен монтаж; стенни; прожекторни

или рупорни. Лекторите представи-

ха и предлаганите от Динакорд Бълга-

рия високоговорители на немските

компании Elko Schmid и Bosch. Осно-

вен акцент беше поставен върху

високоговорителите, предназначени

за работа с две линии A/B. Бяха даде-

ни ценни указания и съвети за избор

на високоговорители, оптималното

им разпределение и зониране.

Специално внимание бе отделено

и на указанията за проектиране на

системи за гласово оповестяване по

БДС EN60849. Лекторите разказаха

и за интересни специфични системи,

които вече са изградили или са в

процес на изграждане.

Присъстващите гости получиха

обстойни отговори на всички зададе-

ни въпроси, както и специално пригот-

вени за семинара печатни материа-

ли с подробни указания за проектира-

не на системи за гласово евакуаци-

онно оповестяване.

Динакорд България представи
актуални решения за гласово
оповестяване от Bosch
На 11 май т. г. Динакорд България организира специализиран тех-

нически семинар на тема „Системи за гласово евакуационно

оповестяване по БДС EN60849“. В рамките на събитието фир-

мата представи актуалните решения в областта от Dynacord,

Electro-Voice, Elko Schmid, Honeywell и Bosch.
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Еволинк дейта център София 2
осигурява цялостно IT решение
на своите клиенти
Еволинк дейта център София 2

оперира от септември 2013 г. Напра-

вената инвестиция е около 4 млн. лв.

Центърът за данни предлага услуги

на широк кръг бизнес клиенти от най-

различни браншове - български и меж-

дународни компании, а също и държав-

ни институции.

Основните услуги, предлагани от

Еволинк, са:

n колокация на телекомуникационно

оборудване и сървъри;

n интернет достъп;

n виртуални частни мрежи;

n облачни услуги;

n архивиране и възстановяване на

данни;

n мрежова сигурност и др.

При реализацията на дейта центъ-

ра е използвано оборудване от след-

ните доставчици:

n системи за резервирано електро-

захранване - Emerson Network Power;

n системи за прецизна климатизация

- Emerson Network Power;

n комуникационни шкафове - Rittal;

n мрежово оборудване - Cisco

Systems;

n системи за наблюдение и контрол

– Siemens;

n дизел генератори - Green Power

SRL;

n системи за пожароизвестяване и

пожарогасене - Siemens.

„Разполагаме със собствен екип за

наблюдение и поддръжка на нашите

услуги и инфраструктура, който опе-

рира в режим 24/7 на място в дейта

центъра. В допълнение имаме догово-

ри за абонаментна поддръжка на всич-

ки внедрени системи с доставчици-

те на отделните решения“, разказ-

ват от центъра за данни.

Еволинк дейта център София 2 е

проектиран и реализиран така, че да

осигурява най-високо ниво на надеж-

Инсталации в центрове за
данни в България
Списание ТД Инсталации представя редакционен материал, посветен на решения, намиращи приложение в

реализацията на дейта центрове. Материалът стартира с описание на два от действащите центрове за

данни в България. Във втората част на прегледа водещи производители и доставчици представят своите

актуални продукти и реализации.

дност, сигурност и максимална ефек-

тивност. „Предимство за нашите

клиенти е възможността да получат

всички необходими им IT и телекому-

никационни услуги от един доставчик.

Еволинк осигурява и гарантира всич-

ки компоненти от IT екосистемата -

дейта център, комуникационни мре-

жи, облачна инфраструктура и дено-

нощна поддръжка.

Българският бизнес гледа все по-

положително на предлаганите от

българските компании облачни и дей-

та център услуги. Отчитаме посто-

янно растяща тенденция на изнасяне

на IT инфраструктурата в специали-

зирани центрове за данни, което на

практика осигурява на бизнеса по-

висока надеждност, по-висока ефек-

тивност и дори по-висока сигурност.

Дейта центровете вече са центро-

ве за правене на успешен бизнес и са

естественият дом на дигиталната

бизнес култура“, споделят от Ево-

линк.

Телепоинт дейта център има
над 500 местни и международни
клиента
Проектът за изграждане на Теле-

поинт дейта център стартира през

2008 г. с финансова подкрепа от ев-

ропейски инвестиционен фонд със

стратегически интерес в телеко-

муникационния сектор P&S East

Growth Luxembourg Sicar. Направена-

та инвестиция е в размер на 5 млн.

евро.

През януари 2009 г. дейта

центърът отваря врати за първи-

те си клиенти. „Когато Телепоинт

стартира, в България няма друг по-

добен център“, споделят от компа-

нията. "Опитът на нашите инжене-

ри тогава произтича от това, че са

работили за най-големите телеко-

муникационни компании и имат зна-

нията и наблюденията как функци-

онират съвременните дейта цент-

рове.

Дейта центърът e от клас Tier 3

(напълно резервиран) - има възмож-

ност да поддържа работата си без

достъп до националната електричес-

ка мрежа. Телепоинт е първият в

България независим колокейшън

център, което означава, че не сме

обвързани с нито един от телекоми-

те както у нас, така и в междунаро-

ден план. Ние даваме еднакви възмож-

ности за свързване на всичките си

клиенти. Също така сме първият

център за данни в страната, серти-

фициран по ISO 9001:2008 стандарт

за управление на качеството и ISO

27001:2013 стандарт за информаци-

онна сигурност.

Нашата основна услуга е колока-

цията - място със специфична сре-

да, контрол на достъп и инженерна

поддръжка, където позиционираме

сървъри или друго клиентско оборуд-

ване. Разполагайки оборудване в на-

шия дейта център, клиентите ни

получават гаранция за непрекъсвае-

мост на електрозахранването, под-

държане на оптимални условия: тем-

пература на помещението, ниво на

влажност, ниво на запрашеност и др.

Комуникационното оборудване се

Инсталации в центрове за
данни в България
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монтира съгласно световните стан-

дарти в 19-инчови шкафове, оборуд-

вани с датчици за измерване на влаж-

ността и температурата в реално

време. Предоставяме и ползването

на отдалечен съпорт – рестартира-

не на устройства, превключване на

кабели, изключване/включване от

захранване, измерване на пач-корда,

проверка на светлинни индикации и

други", допълват те.

До момента в дейта центъра има

обособени 8 колокационни зали, a

девета е в процес на изграждане.

Центърът за данни на Телепоинт е с

5500 кв. м РЗП.

Друга услуга, която Телепоинт

предлага, е крос-конект (cross-

connect) – свободна, неограничена и

директна свързаност на трети стра-

ни в центъра за колокация. При тях

са представени над 95% от ISP-та в

България и над 30 интернационални

доставчика.

От началото на т. г. Телепоинт

предлага на своите клиенти специа-

лизирано решение, което осигурява

99.99% защита от DDoS атаките на

мрежово ниво, споделят от компани-

ята. "Radware Defense Pro е последно

поколение оборудване и софтуер, ко-

ито гарантират гладката и безпроб-

лемна работа на бизнеса на нашите

клиенти. Представлява не само най-

високият клас от този вид оборудва-

не, но и предлага функционалности, по

които конкурентите му значително

отстъпват.

В момента имаме над 500 клиенти

– хостинг компании, медийни групи,

телекоми, финансови институции, со-

фтуерни компании, малки и големи

фирми от различни сфери на бизнеса.

Можем да се похвалим с много на брой

международни клиенти от Европа,

Северна и Южна Америка, Близкия

изток и други. Най-големите между-

народни доставчици от клас Tier 1 са

колокирани в Телепоинт и клиентите

ни могат да купуват международна

свързаност директно от тях. Сред

доставчиците са TeliaSonera, Level 3,

GTT (TINET SpA), NTT, Interoute, Cognet,

TI Sparkle, Turk Telekom International,

Hurricane Electric.

Поддръжката на дейта центъра се

гарантира от 24х7х365 on-site съпорт

инженери. По заявка на клиентите ни

предоставяме и услугата отдалечен

достъп (Remote Hands & Eyes Service).

При нас работят над 25 висококвали-

фицирани инженери, които извършват

постоянен мониторинг на услугите за

клиентите и хардуерен екип, отгово-

рен за съоръженията.

Извършват се ежедневни провер-

ки и профилактики на всички услуги и

съоръжения. Всяка седмица, тримесе-

чие, година се извършва профилакти-

ка и диагностика от фирмите дос-

тавчици, по изисквания на производи-

теля, на всички съоръжения, дизелге-

нератори, UPS системи, климатици

и др.

Предимствата от техническа

гледна точка са:

n клас А основно електрическо зах-

ранване;

n 4 бр. алтернативни дизел генера-

тори;

n над 70 т. UPS батерии;

n отдалечени входове на кабелните

трасета в дейта центъра (за оп-

тични и захранващи кабели);

n дублирани зали за взаимно свързва-

не;

n резервирани вътрешни оптични

трасета по различни пътища;

n увеличена сигурност чрез заключ-

ващи се шкафове, клетки или ин-

дивидуални зали;

n напълно независими (N+1) A, B, C,

D, E и F UPS 220 V AC токови кръго-

ве;

n напълно независими (N+1) A, B, C и

D 48 V DC токови кръгове;

n VESDA система за ранна индикация

на дим;

n пожарогасителна система с газ

FM200 и IG55;

n резервирана (N+1) климатизация с

конфигурация от топли и студени

редове;

n индивидуални електромери за AC и

DC с 24х7 online мониторинг сис-

тема за наблюдение;

n сигурност на достъпа с контрол-

но-пропускателен пункт и видео-

наблюдение;

n  24x7x365 on-site център за наблю-

дение и поддръжка (MSC);

n  24x7x365 достъп за клиенти;

n  24x7х365 услуги за отдалечен

съпорт;

n  24х7х365 физическа охрана.

Резервираността на дейта центъ-

ра и внедрената система за инфор-

мационна сигурност дават възмож-

ност за 99.999% непрекъснатост на

услугите. Управляваме над 94% от

всички идентифицирани рискове, като

сме взели необходимите мерки за

защита, осигуряване на достъпност

и поверителност. За нас най-важно-

то постижение безспорно е фактът,

че досега не се е случвала авария или

проблем, който да застраши непрекъ-

снатото функциониране на инстала-

циите на клиентите ни.

За изграждането на инсталаци-

ите в дейта центъра Телепоинт

разчита изцяло на водещи достав-

чици в света. Инсталациите при нас

са изградени на принципа N+1, кое-

то означава, че когато е необходим

даден брой от определен вид уст-

ройства, ние добавяме още едно за

сигурност.

Всички компоненти в 8-те зали на

дейта центъра и двете зали за вза-

имно свързване (MeetMe Room) са

направени от негорими материали.

Захранващите кабели следват тра-

сета в двойния под, а комуникацион-

ните (медни и оптични) – скари под

окачения таван. Системата VESDA

за мониторинг на въздуха, система-

та за откриване на течове, пожаро-

известителната и пожарогасител-

ната системи са на фирмата

Siemens.

Електрическото захранване е оси-

гурено от 2 независими трафопоста,

които се подсигуряват в реално вре-

ме и от (N+1) A, B, C, D, E и F online

UPS 220V AC електроподдържащи

системи на фирмите Emerson и

Socomec, които, от своя страна, са

подсигурени от 4 взаимно припокри-

ващи се A, B, C и D алтернативни

дизел генератора TEKSAN и MTU.

Свръхмощната резервирана

EMERSON (N+1) климатична система

с конфигурация от топли и студени

редове осигурява непрестанна тем-

пература в колокейшън центъра от

20±2 °C, и влажност от 50±10%. Чи-

стотата на въздуха е осигурена от

мощни филтри, вградени в климатич-

ните шкафове“, разказват от Теле-

поинт.
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Двойните подове са подходящо решение за дейта
центрове и сървърни помещения
Фирма Вайд-Бул ЕООД е пионерът в сферата на дос-

тавка и монтаж на двойни подове в България. За първи

път представихме това решение в далечната 1991 годи-

на. Двойният под е решение, при което се създава празно

пространство. В него се полагат инсталации на различ-

ни комуникации (електроинсталации, ВиК мрежи, ОВК

системи) в едно пространство без негативни взаимни

влияния. Тази структура се използва предимно в админи-

стративни и промишлени сгради с цел улесняване при из-

граждането на инсталации. Използването на двоен под

има редица предимства.

Поради улесняването на процеси като окабеляване

и прокарване на въздуховоди, двойният под може да на-

мали общите разходи при строителство с над 10%. На-

малява времето за монтиране с над 15% в сравнение с

конвенционални подови настилки и елиминира нуждата

от коригиране неравностите на стоманобетонните по-

дови плочи. Двойният под позволява много по-ефектив-

ни инсталационни връзки, лесен достъп, безпроблемна

преконфигурация и изолация на въздуховоди, тръбопро-

води и кабели, водейки до подобрена енергийна ефек-

тивност и по-ниски строително-монтажни и ремонт-

ни разходи. Двойният под дава възможност вътрешни-

те пространства на сградите да бъдат адаптирани

по-лесно и по-бързо по време на строежа и в бъдеще,

когато има нужди от реконструкция и технологични

промени.

Двойният под се използва предимно в информационни

зали, дейта центрове, сървърни помещения, командни зали

в промишлеността, АЕЦ, ВЕЦ, ТЕЦ, ФЕЦ, офис сгради,

диспечерски помещения (летища - РВД, ТДУ), телекому-

никационни / мобилни операторни зали, банки, казина и

други помещения.

Доставчици на решения за
дейта центрове
Доставчици на решения за
дейта центрове
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До този момент имаме над 200 реализирани обекта

в цяла България и над 75 000 m2 инсталиран двоен под,

което е гаранция за нашия професионализъм. Изделия-

та, предлагани от нас, са с изключително високо каче-

ство и са произведени от белгийската фирма JANSEN

PRODUCTS, която е един от световните лидери в обла-

стта на двойния под.

Йордан Павлевски,

Вайд-Бул ЕООД

Разполагаме със солиден опит в реализацията на
информационни и комуникационни центрове
ДЕН електрик ЕООД има повече от десет години опит

в електромонтажните дейности в промишлени предпри-

ятия и информационни и комуникационни центрове. Спе-

циализирани сме в електрозахранвания на критични кон-

суматори. Това изисква високо качество на изпълнение и

ние се стремим ежедневно да сме на висотата на изис-

кванията на нашите клиенти и максимално да отговорим

на техните очаквания.

Компанията разработва, асемблира и монтира елект-

рически табла за разпределение и автоматика, защита

на генератори, табла за собствени нужди в цялата гама

напрежения и токови натоварвания. Нашите табла се

отличават с високи експлоатационни характеристики и

много добър и естетичен вид. Използваме основно еле-

менти и апаратура на водещия в световен мащаб произ-

водител ABB, което ни гарантира високото качество на

изделията.

Друг аспект на нашата дейност е разработката,

доставката и монтажът на системи за сигурност на елек-

трозахранванията. Работим с утвърдени производители

на токоизправители и акумулатори за собствени нужди.

Имаме сериозен опит в доставката и монтажа на дизел-

генератори в цялата гама от мощности и условия за

монтаж. Доставяме и монтираме системи за непрекъс-

нато захранване (UPS). Не на последно място, в тази сфера

са таблата за включване на резервното захранване (АВР).

Предлагаме решения, базирани на различни изпълнителни

механизми като прекъсвачи с моторно задвижване, мо-

торизирани превключватели и контактори. Управление-

то може да се базира на релейна схема или специализи-

ран контролер.

Разработваме и изпълняваме системи за измерва-

не, контрол и мониторинг. Компанията предлага ком-

плексни решения в зависимост от спецификата на

обекта и желанията на клиента. Изпълняваме доставки

на електроапаратура на ABB, на които сме партньо-

ри.

В сферата на дейта центровете ние сме изпълнители

на София дейта център на Нетера и дейта центъра на

Телесити груп България (бивш 3DC). На тези обекти ние

сме проектанти, доставчици на електрооборудване и

изпълнители на инсталациите.

Младен Расташки,

управител на ДЕН електрик
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Редица проекти в страната са с решения
на Кондекс
От 1998 г. досега фирма Кондекс е партньор на Мо-

билтел, оборудвали сме с климатици хиляди базови стан-

ции, центровете им за данни, телефонните централи. Пак

през 1998 г. станахме партньор и на немската компания

Stulz, специализирана в техниката за климатизация на

сървърни помещения и телеком зали. Техниката на Stulz

осигурява прецизен контрол на редица параметри в та-

кива обекти, включително температура и влажност.

След Мтел, банките също започнаха да правят свои

ЦОД, както и застрахователните компании. През 2000 г.

климатизирахме центъра за данни на застрахователна

компания Алианц, както и на много фирми, работещи в ИТ

бранша, които също създадоха собствени центрове за

обработка на данни (ЦОД).

Освен Мобилтел, основни клиенти на Кондекс в теле-

комуникационния бранш са БТК, Макстелеком, ITD Network,

Новател и Нетера. „Работим много добре и със Siemens

България, с Ericsson България, с Rittal България, Актавис,

Телелинк, Булгакам и Интраком. Независимият център за

данни 3DC (вече част от британската Telecity Group) също

разчита на наши системи, като при последното разши-

ряване на центъра беше предпочетено техническото

решение на Кондекс пред това на британска фирма. Наши

клиенти са Банка ДСК, Уникредит Булбанк, поддържаме

ЦОД на Първа инвестиционна банка.

Центърът за данни на Министерството на финанси-

те също е реализиран от Кондекс, която го поддържа и

в момента, както и този на Сметната палата. В Ръко-

водство въздушно движение с прецизна техника компа-

нията е климатизирала доста помещения, инсталирала е

климатични системи и в ЦОД на EVN.

Досега в България Кондекс е инсталирала на 11 мега-

вата в центрове за данни и сървърни зали. Само в цен-

търа 3DC (Telecity Group) инсталираната мощност е над

2 мегавата, в ЦОД на Мтел мощностите също надхвърлят

1 мегават.

Освен гаранционна и следгаранционна поддръжка на

техниката, предлагаме и 24-часов сервиз на клиенти, ко-

ито имат потребност от такава услуга. Т. е. по всяко време

те могат да звъннат в Кондекс и ако се налага, наш спе-

циалист отива и на място за отстраняване на проблем.

Спирането на климатика в ЦОД вoди до критична си-

туация. Има случаи, в които за 1 минута температура

скача с 5 градуса, а след петата минута цялото оборуд-

ване може да излезе от строя. Хора, които досега са се

отказвали от такъв дистанционен контрол и аларми, вече

усещат и разбират необходимостта от подобен мони-

торинг и своевременно алармиране за наличие на проблем.

инж. Любомир Петков, управител на Кондекс

ОБО Беттерманн участва в реализацията на
множество дейта центрове в страната
Най-актуалните решения на предлаганите от нас про-

дукти, намиращи приложение в реализацията на дейта цен-

трове, са кабелните скари и канали, произведени от раз-

лични материали. Чрез тях са изработени основните то-

ководещи линии, укрепени на таван, на стена и дори по-

ставени в двоен под. За различните обекти са използвани

различни скари и канали – перфорирани, телени, плътни. По-

лезни за полагане на кабелите са и предлаганите укрепва-

щи елементи – носачи, шини и всички видове дребни кре-

пежни елементи. ОБО Беттерманн предлага и специални

канали от

стъклофазерен

материал поли-

фенил оксид

(PPO) с жълт

цвят, специално

предназначени за

полагане в дейта

центрове. Те

осигуряват не-

обходимия ради-

ус на завиване на

кабелите, сис-

темата е по-

гъвкава и по-си-

гурна от обикно-

вените метални

кабелни скари. В

новата система

няма метални елементи и са изцяло безхалогенни. Тези ка-

белни скари отговарят на всички изисквания за изработ-

ването на едно трасе от оптични кабелни линии.

За последните няколко години с материалите на фир-

ма ОБО Беттерманн бяха изградени и се изграждат

редица дейта центрове в цялата страна. На всички обек-

ти се използват всички видове кабелни скари според изис-

кванията за добра проветримост, температурна устой-

чивост, негоримост, осигуряване на пътища за евакуа-

ция, влагооттичане, цветова маркировка, разделяне на ин-

формационни и/или тоководещи линии.

ОБО Беттерманн България
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Протех осъществи проект за комплексно оборудване
на дейта център
Предвид очакваното увеличение в строителството

на дейта центрове, нашите партньори непрекъснато

разработват и пускат на пазара нови технологии, ком-

плексни решения и услуги, специално за този сегмент.

Ще спомена само няколко от по-значителните. Разра-

ботена бе цялостна концепция за сигурност на дейта

центрове, съчетаваща системи за сигурност (видеонаб-

людение, контрол на достъп и др.), пожароизвестяване

и пожарогасене.

На пазара е и нов софтуер, позволяващ пълна функци-

онална и информационна интеграция на системите за

сигурност и системите за управление на климата в сгра-

дата - информацията за състоянието на всички системи

се вижда лесно на един монитор.

Предлага се и нова серия пожароизвестителни детек-

тори, позволяващи ранно предупреждение за опасност при

пълно елиминиране на фалшивите сработвания – ранно-

то включване на пожарогасителните инсталации предот-

вратява напълно необходимостта от изключване на обо-

рудването на дейта центъра.

Каталогът на партньорите ни включва и нови аспира-

ционни пожароизвестителни системи, които освен пода-

ването на изключително ранно предупреждение за опас-

ност от пожар, подават и информация за нивото на зап-

рашеност в помещението.

За дейта центрове е предназначена и нова технология

при пожарогасенето, приложима специално в помещения

с дискови масиви и сървъри – без пикови колебания в на-

лягането и с понижено ниво на шум при изпускане на га-

сителния агент, което предпазва дисковете от повреда

и позволява редуциране на размера на клапите за свръхна-

лягане с до 60%.

Фирма Протех има реализиран подобен проект, който

съчетава пожароизвестяване и пожарогасене с химичес-

ки агент, система за оповестяване и евакуация, систе-

ми за сигурност - контрол на достъп и видеонаблюдение,

управление на осветление и ел. захранване.

Георги Дамянов, технически директор

на фирма Протех

R&M разработва надеждна комуникационна
инфраструктура за ЦОД
Комуникационната инфраструктура на центровете за

обработка на данни (ЦОД) често е един от подценявани-

те елементи при изграждането им. Това е така, защото

тя се оценява на едва от 2% до 4% от стойността на

цялата инвестиция. От друга страна, далновидните ин-

веститори трябва да обърнат внимание и на един по-

различен аспект – 59% от проблемите по мрежата се

дължат на грешки във физическия слой (изследване на

Garter Group). С други думи, лошото окабеляване в ЦОД

може да доведе до редица загуби, включително и спиране

на работата му.

Именно затова

R&M фокусира

вниманието си

върху разработ-

ване на надеждна

комуникационна

инфраструктура

за ЦОД в няколко

основни направле-

ния.

На първо мяс-

то, спестяване-

то на простран-

ство чрез пости-

гане на по-висока

плътност е мега

тенденция днес,

особено при цен-

тровете за данни. Колкото по-компактно е окабеляване-

то, толкова по-ефективни са вентилацията и климати-

зацията, енергийната ефективност е по-голяма, а сами-

ят дейта център е по-доходоносен. Решенията на R&M

за по-висока плътност включват HD Patch Panel, който

надеждно и удобно уплътнява 48 порта в 1U и HD MPO

Module и компоненти, които позволяват бърза, гъвкава и

качествена инсталация.

Второ, една комуникационна инфраструктура е неефек-

тивна инвестиция, ако тя не отговаря както на днешни-

те, така и на утрешните изисквания – 10, 40 и 100GBASE-

T. Чрез рекордно 40G предаване на сигнал по оптичен кабел

на разстояние от 550 м, R&M доказа, че върховото каче-

ство има значително влияние върху производителност-

та на мрежата. От друга страна, по отношение на мед-

та, 10GBASE-T решенията на R&M са най-гъвкавата 10G

технология с най-ниска цена, а благодарение на RJ45

модула Cat.6A те са обратно съвместими със съществу-

ващите Gigabit Ethernet мрежи.

Трето, претерминираните медни и оптични кабели на

R&M са заводски произведени и тествани според най-

високите фирмени стандарти. Те позволяват бърза ин-

сталация с гарантирано ниво на качество. Освен това,

претерминираните решения редуцират замърсяването в

ЦОД и допълнително спомагат за спестяване на простран-

ство.

Четвърто, R&M Raceway System е интелигентната

система от канали за водене и полагане на кабели. Тя е

иновативно решение на модулен принцип. Капацитетът

на мрежата може да бъде разширен лесно и по всяко време

– например от 150 до 5900 оптични влакна. R&M Raceway

намалява разходите за инсталация и поддръжка до 50%.

Пето, R&MinteliPhy е система за интелигентно и

напълно автоматично управление и контрол на физичес-

ката инфраструктура чрез използване на RFID техноло-

гия. Базирана е на модулен принцип и може да бъде над-

граждана към мрежовата среда на R&M без специални
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свързващи кабели или панели. Решението предоставя

висока степен на сигурност и добавена стойност чрез

пълен контрол върху всички портове, мониторинг в реал-

но време и автоматични аларми.

Последно, развитието на всяко едно от решенията на

R&M, насочени към допълнителни ползи и защита на из-

вестията в комуникационната инфраструктура на ЦОД,

са изцяло съобразени както с глобалните тенденции в

този специфичен сегмент, така и с изискванията на

силните европейски пазари на компанията.

Радостин Чугреев,

мениджър „Маркетинг и бизнес развитие“

в R&M България

Комуникационни шкафове "TS IT" гарантират
съществени икономии по отношение на монтаж и
експлоатация
С новата серия ракове Rittal представя една напредни-

чава модулна и гъвкава концепция за комуникационни

шкафове. С внедряването на „TS IT“ серията, планиране-

то, монтажът и оперативната дейност в ИТ сферата

става много по-лесно, отколкото с предходни серии шка-

фове. Доскоро, когато потребителите избираха нов рак

за инсталиране на сървърно или мрежово оборудване, пла-

нирането отнемаше доста време поради по-големия брой

аксесоари и повечето възможни комбинации с тях. Слож-

ното асемблиране в последствие отнемаше време и се

осъществява едва след като всички компоненти се дос-

тавят. Сега вече с новата „TS IT“ модулна система,

компаниите могат да направят съществени икономии по

отношение на монтажа и експлоатацията.

Стандартно окомплектования комуникационен шкаф

включва подвижни 482.6 mm (19") профили, които се фик-

сират на необходимата дълбочина само с помощта на

клипсове за бързо освобождаване. Същите позволяват сво-

бодно избиране на различни инсталационни широчини 21,

23 и дори 24 инча при 800 mm широчина на шкафа, само

с помощта на отвертка.

Новата серия се предлага стандартно както с предна

прозрачна и задна метална врата в комуникационен тип

шкафове, така и с метални перфорирани врати в сървърни-

те ракове. При сървърния вариант предната врата е с

перфорация от 85% спрямо цялата й площ, което гаран-

тира по-добро охлаждане в помещения тип "студен кори-

дор". За този тип охлаждане е разработен вариант LCP

Inline, с помощта на който не е необходимо да се използва

двоен под за студения въздух. Тази модификация е особе-

но полезна там, където архитектурата на помещение-

то няма или не позволява достатъчно дълбок двоен под

за студения въздух. При Liquid Cooling Package или LCP,

която представлява отделен охлаждащ шкаф на принци-

па вода/въздух, позволяващ охлаждане до 60 kW на рак –

ефикасно и надеждно решение, което също чрез модулна-

та си концепция е с редундантност n+1. При използване-

то на тази система реализираните икономии могат да

надхвърлят 50% от разходите за климатизация за стра-

ните в Северното полукълбо.

Сигурност, мониторинг и отдалечено управление се

осигурява от система за отдалечено управление и наблю-

дение CMC-ТС. Чрез комбинирането на устройства, дат-

чици и KVM switch се осигурява възможността от дистан-

ционно следене, контрол на достъпа и управление на

системите и параметрите, свързани с нормалната ра-

бота на устройствата. Има възможност да алармира и

чрез изпращане на автоматични текстови съобщения

"СМС" на предварително зададени номера на произволен

мобилен оператор в България.
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Има възможност раковете и LCP модулите да бъдат

разположени в Security room – защитени стаи, констру-

ирани от високоустойчиви плоскости на модулен принцип,

чрез които се осигурява физическа защита срещу пожар,

неоторизиран достъп, природни бедствия като земетре-

сение, наводнение, срутване и др.

За по-малки изчислителни центрове или като алтер-

натива раковете и LCP-то могат да се разположат в

модулни сейфове. Те са сертифицирани за пожар F 90 към

EN 1363 и DIN 4102; за проникване с взлом RC 2 по EN 1630;

изгорели газове по EN 1634 и защита срещу прах и влага

IP 56 по IEC 60 529.

За безотказната дейност на един изчислителен център

е жизнено важно да бъде осигурена адекватна защита

както срещу аварии, така и срещу природни бедствия и

злонамерени действия. В противен случай при срив на

предлаганите услуги ще има непредвидими загуби на съот-

ветната компания, от които тя може и никога да не се

възстанови.

Явор Панайотов, продуктов мениджър,

Ритал ООД

Siemens предлага широка гама решения за дейта
центрове
Съвременният бизнес е немислим без IT технологиите

и евентуални проблеми в това отношение могат да до-

ведат до сериозни загуби или пропуснати ползи. Това

извежда на преден план необходимостта от модерни

решения за подсигуряване на безпроблемното функциони-

ране на дейта центровете.

Siemens е един от големите вендори на интегрирани

решения и системи за дейта центрове в света. Компа-

нията разполага със специален компетентен център,

посветен на дейта центровете. Портфолиото за таки-

ва обекти обхваща както решенията на направление

Сградни технологии, така и на Енергиен мениджмънт.

Компанията доставя  цялостна гама системи за центро-

ве за данни, включително сградна автоматизация, сис-

теми за сигурност и пожаробезопасност, системи за елек-

трозахранване (СН/НН) и др. Предложенията включват и

специализиран софтуер за Data center infrastructure

management (DCIM) - Datacenter Clarity LC.

Сред специализираните решения за пожарозащита на

дейта центрове са: технологията за безшумно пожаро-

гасене Sinorix Silent Extinguishing, Ex пожароизвестители

за зони с риск от експлозии и аспирационни димни детек-

тори за зони, които стандартните детектори не могат

да защитават адекватно. Акценти в портфолиото про-

дукти за такива обекти са и разнообразните решения за

пожароизвестяване от серията Cerberus Pro, която включ-

ва пожарни централи и интелигентни детектори за всички

приложения. Благодарение на протоколите  BACnet, OPC

и ModBus, продуктите от гамата на Ceberus Pro могат

да бъдат интегрирани с платформи за управление на

системите за сигурност или системи за сградна авто-

матизация, включително и от трети производители.

Гамата решения за защита на помещения и критично

оборудване включва и сигнално-охранителни системи,

система за контрол на достъп и видеонаблюдение, при-

ложими в банки и центрове за данни. Системите разпо-

лагат с функции за отдалечен контрол чрез вграден WEB-

сървър и чрез приложения за смартфони и таблети.

Сред актуалните предложения за дейта центрове в

портфолиото на направление Сградни технологии на

Siemens са и интелигентните решения за пожарогасене

Sinorix. Те позволяват бързо и надеждно гасене на възник-

нали пожари, осигурявайки максимална защита за служи-

телите и критичното оборудване в центровете за дан-

ни. Гамата Sinorix обхваща системи за пожарозащита на

помещения и отделни съоръжения и включва решения с

естествени или химически гасителни агенти, комбини-

рани агенти „газ-вода“, както и системи с водна мъгла.

За да помогне на бизнеса да гарантира оптималното

функциониране на дейта центровете, Siemens предоставя

съвременно решение „всичко в едно“. Новото поколение

система за сградна автоматизация Desigo CC позволява

пълна интеграция на всички системи в дейта центрове

и широк спектър от приложения и функционалности под

един покрив. В допълнение към обединяващия подход за

управление на ОВК, пожарна безопасност, сигурност,

осветление и електрозахранване, Desigo CC предлага по-

големи възможности за интеграция, отколкото повече-

то BMS системи, както и специализирани инструменти

за управление на центрове за данни. Освен това систе-

мата намалява разходите за инсталация и експлоатация.

Тя дава възможност за разширение и надграждане, тъй

като допълнителни системи могат да бъдат добавяни към

станцията за управление след първоначалното й въвеж-

дане в експлоатация. Едно от предимствата на ползва-

телите на информация е намаляването на времето на

прекъсване. Desigo CC осигурява по-висока степен на ав-

томатизация, отколкото стандартните BMS системи,

като изисква по-малко човешко взаимодействие. Резул-

татът е по-малко грешки, по-високи гаранции, надежд-

ност и сигурност за информацията.

През последните години все повече компании в Бълга-

рия се доверяват на технологиите на Siemens за своите
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дейта центрове. Системи за пожарогасене и известява-

не на компанията бяха доставени тази година за дейта

център на Виваком. Най-големият от трите центрове

за данни на компанията Еволинк у нас – „Еволинк дейта

център София 2“ също е оборудван със системи за по-

жарна безопасност и сигурност на Siemens, включител-

но система за автоматично пожарогасене Sinorix 1230,по-

жароизвестителна система от серията Cerberus PRO,

система за видеонаблюдение,система за контрол на

достъпа SiPass Integrated. Всички системи за сигурност

и пожарна безопасност в центъра за данни са интегри-

рани в софтуера за визуализация и управление на Siemens

- MM8000.

Siemens

Синхрон-С има множество успешно реализирани
проекти в дейта центрове у нас
Защитата от пожар на дейта центъра е от критично

значение за дейността на всяка организация. Появата на

пожар в такива обекти би довела до прекъсване на ра-

ботния процес, а често и до невъзможност за възстано-

вяването им. Адекватна стратегия за защита е пожарът

да бъде контролиран без да се нарушава работният про-

цес. Най-удачният вариант е интегрираният подход,

включващ комбинирано взаимодействие от система за

много ранна детекция и система за пожарогасене.

Ефективно решение, което Синхрон-С често прилага,

е аспирационна пожароизвестителна система, съчета-

на с гасителна система, използваща газови агенти FM-

200, Sinorix 227, 3М Novec 1230 или инертни газове азот

и аргон. Аспирационната система е активна система за

детекция на дим, която предлага възможно най-ранното

предупреждение за потенциален пожар и е приложима в

силно вентилирани среди, каквито са дейта центрове-

те. Състои се от тръбна мрежа и аспирационни устрой-

ства, които насочват въздуха от помещението към пре-

цизен високочувствителен детектор. Технологията се

базира на прецизен анализ на въздуха с помощта на дву-

степенно филтриране и лазерен източник на светлина.

Благодарение на това детекцията на дима и продукти-

те, отделени при горенето, е възможна, дори когато те

са в много ниска концентрация. Така локализирането на

пожара става на много ранен етап. Комбинирането на

този метод с гасителна система осигурява оптимална

степен на защита, която в случай на пожар спира горе-

нето в рамките на секунди. През цялото време оборудва-

нето в дейта центъра не спира да работи.

Най-важните изисквания към гасителните агенти,

приложими в дейта центрове, са безопасността на пер-

сонала, защитата на оборудването и ефективността им

за гасене. Характерно за гореспоменатите газови сис-

теми е изключителната им ефективност. Те потушават

пожара в критичните няколко секунди преди разраства-

нето му. Подходящи са за затворени пространства, къде-

то локализирането и потушаването на пожара трябва да

стане бързо, чисто и безопасно. Гасителните агенти не

оставят следи и замърсявания след изпускане, безвредни

са за околната среда и оборудването и са безопасни за

хората.

Независимо каква стратегия и техническа реализация

ще бъдат избрани за противопожарната защита на дей-

та центъра, много важно за ефективността й е профе-

сионалното изпълнение и взаимодействието на всеки един

етап от реализирането й. Задълбоченият анализ на про-

ектните изисквания, правилната концепция за пожарна

защита, качественото проектиране, монтиране и под-

държане на системите са критично важни за правилно-

то действие на системите.

Следвайки този метод на работа, Синхрон-С има ус-

пешно реализирани проекти в дейта центровете на МТел,

Нетера, Телепоинт, Близу и др. Решенията са базирани

на иновативни технологии и оборудване от световно

признати производители като Siemens и LPG.

Синхрон-С

Schneider Electric предлага решения за охлаждане
и резервно захранване на критично оборудване
в дейта центрове
Schneider Electric, глобален специалист в енергийния

мениджмънт, предлага широка гама решения за дейта

центрове. Сред тях е второто поколение на охлаждане-

то на ниво рак - InRow RC – най-новото попълнение към

InRow продуктовата линия на Schneider. По този начин

компанията разширява богатото си портфолио от сис-

теми за прецизна климатизация, за да отговори на нуж-

дите на променящата се среда на центровете за данни.

Тази система от второ поколение въвежда два нови

модела, които значително подобряват ефективността

на охлаждането чрез намаляване на консумацията на

енергия, като същевременно увеличават капацитета му.

При модела с висока входна температура, проектиран за

оптимално отвеждане на топлината, по-високата тем-

пературата на охлаждащия флуид и съответно по-висо-

ката външна температура на околния въздух, увеличават

ефективността на охлаждане, като по този начин се
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максимизират часовете на free cooling.

Като част от InfraStruXure-решенията на Schneider

Electric, InRow RC намалява разстоянието между източ-

ника на топлина и отвеждането на топлина, премахвай-

ки смесването на топли и студени въздушни потоци. По

този начин може по-добре да се предвиди цялостното

охлаждане. Вентилаторите с променлива скорост нама-

ляват потреблението на енергия по време на периоди на

охлаждане извън пиковите или когато дата центърът е

частично натоварен. Това води до намаляване на консу-

мацията на енергия на центъра за данни и има значител-

но отражение върху общите разходи за дейността му.

С лесен за употреба дизайн, InRow RC се отличава с

интуитивен 4,3-инчов цветен сензорен дисплей, осигуря-

ващ бърз и лесен достъп до данните. Сред допълнител-

ните ключови характеристики на системата са: повишен

капацитет на охлаждане; подобрена енергийна ефектив-

ност; система за управление на конденза; интелигентен

контрол и др. InRow RC е напълно съвместим с EcoAisle и

Active Flow Controller.

Наскоро Schneider Electric лансира на пазара и най-но-

вата си UPS технология – Galaxy VM. Това е трифазна

система за непрекъсваемо токозахранване, базирана на

последните достижения на компанията в областта на

енергийната ефективност, която позволява пълна интег-

рация с фирмените платформи за управление на енерги-

ята. Galaxy VM е ключов компонент от цялостното ни

решение за енергиен мениджмънт на дейта центрове и

индустриални приложения. Сред предимствата на Galaxy

VM са компактните й размери, които улесняват инста-

лацията и пестят ценно място в центрове за данни и

сървърни помещения.

Galaxy VM увеличава икономиите на енергия чрез ин-

телигентния режим ECOnversion, който е с 99% ефектив-

ност. Той включва корекция на входните хармоници, като

същевременно комбинира предимствата на двойното

онлайн преобразуване с подобрени екологични характери-

стики и способства за оптимална ефективност без опас-

ност за критичните товари в различни съоръжения, на-

пример дейта центрове. Операторите на центрове за

данни и на критични индустриални съоръжения са прину-

дени постоянно да търсят оптимален баланс между нуж-

дата от висока енергийна ефективност и максималната

достъпност и непрекъсваема работа на оборудването.

Ето защо Galaxy VM е изключително подходящо решение

за такива приложения.

Петър Николов, вицепрезидент ИТ на

Schneider Electric за България

Решения за окабеляване на центрове за данни
от Шрак Техник
В областта на окабеляване на центрове за данни Шрак

Техник предлага високопроизводителна гама предварител-

но подготвени медни перманент линк кабели Led Link Line.

Продуктите се асемблират в заводска среда и се те-

стват със сертификационен тестер, като генерирани-

ят тестови протокол съпровожда продукта до момента

на непосредствена инсталация.

Реализирани са с Cat.7 1000 MHz инсталационен ка-

бел и контактни блокове за жакове Cat.6A, и притежа-

ват уникална функционалност за светлинна идентифи-

кация на кабела с помощта на детектор. Полагането

на кабелите е лесно и бързо, благодарение на контакт-
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ните блокове на конектора, които са обезопасени с

"чорап" за изтегляне на кабела. Кабелът се полага в

кабелното трасе, а след това контактният блок се по-

ставя в жака. Не се налага свързване (терминиране,

кримпване) на кабела. Свързването по схема е вече

факт. Операцията трае няколко секунди. Дори не се

налага надписване на кабелите с работна номерация и

не се губи допълнително време в процеса на инстала-

ция. На финалния етап можете точно и бързо да иден-

тифицирате със светлинна индикация двустранно ин-

сталирания кабел без грешки.

За работната област на шкафовете, пач панели и

активно оборудване, там където се налага често и ди-

намично преконфигуриране, Шрак Техник предлага пач

кабели (свързващи кабели) Led Link Linie, Cat.6A S/FTP

10Gbit. Те също притежават идентификация с помощта

на вградени диоди в конекторите на пач кабела. Иденти-

фикацията се реализира с помощта на пач файндър иден-

тификатор, без прекъсване на работата, точно и без-

погрешно. Така не се налага изключване на пач кабела, ко-

ето често е и нежелателно. Също така, няма риск да

извадите неправилния пач кабел и да спрете интернета

на ваш клиент.

За изграждането на оптичната инфраструктура пред-

лагаме универсални лус тюб инсталационни кабели. Га-

мата включва многомодови (ОМ1, 0М2, ОМ3 и ОМ4) и

едномодови (OS2), както и ODF-и (оптични разпредели-

телни панели) OM или OS с капаците 4, 8, 12, 16 и 24 влакна.

Конекторите са във вариант LC, SC, ST и FC. Предлагат

се и свързващи пач кабели LC, SC, ST и FC конектори

вариант хибридни кабели PC и APC.

Портфолиото на Шрак Техник включва шкафове с мак-

симално натоварване при равномерно разпределение до

1300 кг с богата гама аксесоари. Шкафовете притежа-

ват възможност за разнообразни конфигурации, според

персоналните нужди, както и за климатизиране. Гамата

включва и 19" рамки - единични и двойни за лаборатории.

За защита и безопасност на оборудването в комуни-

кационните шкафове предлагаме IT Meter Line: интелиген-

тна система захранващи блокове с възможност за ме-

ниджмънт. Притежават опции за настройка на алармени

стойности за напрежение, ток и фазово отместване,

както и възможност за свързване на датчик за влажност

и температура. Блоковете са достъпни и наблюдаеми по

Ethernet.

От серия USV Genio Dual Midi Клас Online 19" монтаж

компанията предлага UPS-и от 1000 до 3000 VA. Отлича-

ват се с възможност за добавяне на допълнителни бате-

рии за удължаване на автономната работа и възможност

за мониторинг по SNMP.

От серия USV Genio Dual Maxi Клас Online 19" монтаж

предлагаме устройства от 3000 до 10 000 VA, които също

имат възможност за добавяне на допълнителни батерии

за удължаване на автономната работа и са наблюдаеми

по SNMP.

Георги Ташев, продуктов мениджър,

Шрак Техник ЕООД
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D-Link представи партньорската програма Smart

Installer, създадена да помогне на инсталаторите на сис-

теми за сигурност да се възползват от нарастващите

възможности на пазара. Заедно с платформата за пар-

тньорство, компанията лансира и новата гама камери

за видеонаблюдение Vigilance, която позволява на систем-

ните интегратори да предложат на клиентите си дос-

тъпно и практично решение. На пазара вече са и сери-

ята интелигентни суичове DXS-1210, осигуряващи ви-

сока енергийна ефективност.

Партньорска програма за повече възможности
Търсенето на камери за видеонаблюдение с подобре-

но качество на записа постоянно нараства. Инстала-

торите на системи за сигурност се стремят да отго-

ворят на тези потребности с гъвкави и надеждни тех-

нологии. D-Link Smart Installer Program позволява на сис-

темните интегратори да увеличат печалбите си чрез

подобрена функционалност и множество ползи, включи-

Ново поколение интелигентни
решения от D-Link

телно конкурентни цени, регистрирани сделки, разши-

рени инструменти, обучение и специализираната подк-

репа в продажбите.

Инсталаторите, партньори на D-Link по програмата

Smart Installer, могат да се възползват от редица въз-

можности чрез ексклузивен достъп до специализиран он-

лайн портал и да получат подкрепата на опитния екип

на компанията при ценообразуването и по отношение

на техническите детайли.

Vigilance - най-актуалната технология във видеонаб-
людението
Партньорите на D-Link в платформата Smart Installer

получават конкурентно предимство и благодарение на

новата гама камери за видеонаблюдение Vigilance. Пор-

тфолиото включва 5 нови модела, разработени както за

приложения на открито, така и на закрито. Сред тях

има универсални решения и камери с висока резолюция

за критични и рискови приложения. Камерите Vigilance

могат да бъдат инсталирани в домове, търговски обек-

ти, фабрики, професионални кухни, офиси и ресторанти.

Те са съвместими с всички стандартни формати и мо-

гат да бъдат свързвани с вече съществуващи системи.

DXS-1210 - Суичове с интелигентно управление
Част от новите предложения на D-Link е и серията

10-гигабитови Ethernet суичове с интелигентно управ-

ление DXS-1210. Те са разходно ефективно решение, под-

ходящо за широк набор от мрежови приложения в разно-

образни сфери на бизнеса. Моделите от серията гаран-

тират висока гъвкавост, позволявайки по-лесна мрежо-

ва интеграция от всякога. Благодарение на високата си

ефективност и ниска латентност DXS-1210-10TS/12TC

покриват изискванията на приложения, свързани с вир-

туализация, облачни услуги и сървър-към-сървър комуни-

кация, което ги прави отлично решение за малки и сред-

ни компании.

Енергоспестяване
Базирани на патентованата Green technology на D-Link,

суичовете от серията гарантират значително енергос-

пестяване без компромис с ефективността и функцио-

налността. Те включват вградени вентилатори за ин-

телигентно охлаждане посредством платформата за ме-

ниджмънт, вътрешни сензори за прегряване и монито-

ринг на температурните промени. Моделите разпола-

гат с възможности за настройка на скоростта на вен-

тилаторите спрямо температурата. При по-ниски тем-

ператури те работят по-бавно, намалявайки консуми-

раната енергия и шума.

Ново поколение интелигентни
решения от D-Link
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Интегрираните решения за конт-

рол на сградните инсталации могат

да работят в минимален режим при

незаета стая и с пълен капацитет

при наличие на обитатели. Най-висо-

котехнологичните BMS платформи

включват усъвършенствани системи

за сигурност, както и решения за

управление на настаняването и на

финансите на хотела, за да позволят

максимално лесна и безпроблемна

експлоатация.

Интегрирани системи за
управление
Съвременните интегрирани сис-

теми за сграден мениджмънт на прак-

тика са подходящи за всеки хотел,

независимо от размера, условията и

местоположението му. BMS платфор-

мите типично позволяват мащабира-

не на системата от контрол и мони-

торинг само на основните услуги

(осветление, ОВК, наблюдение и др.)

до цялостно управление на сградата

и прилежащите й зони – помещение

по помещение с индивидуални стай-

ни контролери, както и взаимодей-

ствие с други системи, използвани в

хотела или в други хотели от вери-

гата.

С внедряването на интелигентни

Решения за сграден
мениджмънт на хотели

контролери във всяко отделно поме-

щение мениджърите на хотела могат

да контролират параметрите на

микроклимата, осветлението и дру-

гите услуги в стаите, създавайки

персонални „сценарии“ в зависимост

от предпочитанията на госта и га-

рантирайки му оптимален комфорт и

отлично преживяване.

В допълнение, интегрираната

платформа за сграден мениджмънт

ще сигнализира централния контро-

лен пулт, ако някоя от интегрирани-

те системи в помещенията бъде

настроена от гостите да работи на

екстремни нива, когато това създа-

ва риск за здравето и безопасност-

та на останалите обитатели и слу-

жители на хотела.

Най-високо е нивото на обслуж-

ването, ако са налице възможности

за персонално конфигуриране на ус-

лугите за всяка отделна стая при

настаняване, а незаетите помеще-

ния са в режим „готовност“,

твърдят специалистите. Това по-

зволява значително енергоспестя-

ване, както и намаляване на вред-

Управлението на хотели е свързано със значителни оперативни разходи независимо от това

дали стаите са заети, или не. Обслужването на помещенията е непрекъснат процес, който

тече, дори когато хотелът е празен. Мениджърите постоянно търсят начини да минимизи-

рат разходите за незаетите стаи, но помещенията да са в готовност, в случай че бъдат на-

станени гости. Системите за сграден мениджмънт (BMS) помагат да се балансират потреб-

ностите от обслужване на помещенията и управлението на разходите. Повечето съвременни

решения за мениджмънт на сградни системи са базирани на отворен стандарт и позволяват

безпроблемна работа включително и на устройства от различни производители.

Решения за сграден
мениджмънт на хотели
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ното въздействие на хотела върху

околната среда. Сред предимства-

та на интегрираните BMS систе-

ми са още възможностите за пла-

ниране и иницииране на проекти за

модернизация или разширение, орга-

низиране на събития и др.

Съображения по отношение
на сигурността
Един от най-важните въпроси в

туристическия бизнес е сигурност-

та – на гостите, персонала и всички

посетители на хотелите. Мерките за

осигуряване на безопасността им

обаче не бива да са самоцелни, на-

трапчиви и прекалени, тъй като мо-

гат да отблъснат желаещите да се

настанят в хотела. Най-ефективна би

била система за сигурност, която

обхваща всички аспекти на безопас-

ността на хората и активите (по-

жарна безопасност, защита на лич-

ните вещи, заключващи системи,

контрол на достъпа, видеонаблюде-

ние и др.), работи безпроблемно и не

възпрепятства приятния престой на

гостите.

Специалистите препоръчват сис-

темата за сигурност да бъде интег-

рирана в платформата за сграден

мениджмънт и да включва: сензори/

аларми за влизане с взлом; камери за

видеонаблюдение на сградата и всич-

ки прилежащи зони (паркинги, гаражи

и др.); системи за контрол на достъ-

па в различните помещения, както и

системи за пожароизвестяване и

пожарогасене.

Интеграцията на всички тези ре-

шения в една платформа позволява

на собствениците и мениджърите

на хотела да осъществяват цент-

рализирано управление и да предпри-

емат мерки незабавно при потенци-

ален или реален риск. Обслужващи-

ят персонал може бързо да разбере

защо се е задействала дадена алар-

ма, прецизно да идентифицира лока-

цията и причината, и да реагира

мигновено.

Голяма част от съвременните

BMS решения са проектирани за ин-

теграция на системи за сигурност

и предимствата от това са много.

Платформите типично са базирани

на отворен стандарт и собствени-

ците на хотели могат да инстали-

рат системи за контрол на достъ-

па и други системи за сигурност от

различни производители, без да се

налага подмяна на цялата платфор-

ма за сградна автоматизация, кое-

то пести значителни разходи. При

интегрираните решения е по-лесна

и поддръжката, тъй като може да се

извършва поетапно, без нужда от

спиране на дейността на хотела и

ангажиране на различни техници за

обслужване на отделните системи.

Комфорт за обитателите
Комфортът на гостите в хотели-

те е от първостепенно значение.

Когато се настанят, те обичат из-

цяло да контролират условията в

стаите, сякаш са в собствения си

дом, споделят специалистите от

бранша. В същото време мениджъри-

те се стараят да управляват разум-

но консумацията на енергия, а разхо-

дите за климатизация на въздуха са

едно от най-големите пера от бюд-

жета на хотелите, особено през лет-

ните месеци. С внедряването на

платформа за сграден мениджмънт е

възможно да се осигури максимална

икономия на енергия без компромис с

комфорта на гостите. Така собстве-

ниците биха могли да задават грани-

ци, в които посетителите да управ-

ляват услугите, но да запазят гене-

ралния контрол върху сградата.

Интегрираните системи за авто-

матизация типично разполагат с

решения за мониторинг на натовар-

ването на ОВК инсталациите и

възможности за автоматично из-

ключване при достигането на опре-

делен праг. Те позволяват контроли-

рана вентилация – само в помещени-

ята, в които има нужда, както и за-

даване на персонализирани програми

за температурен контрол.

Възможности за
енергоспестяване
Икономиите на енергия в хотели-

те често са трудно постижими и

изискват комплексна и целенасоче-

на стратегия от страна на собстве-

ниците, мениджърите и обслужващия

персонал. Тази задача се усложнява

от непредсказуемото поведение на

гостите и специфичните им предпо-

читания и потребности, а понякога

и от невниманието им, което обик-

новено води до работещи напразно

или забравени лампи, ОВК инстала-

ции и др.

Съвременните контролни техно-

логии разполагат с разходно ефек-

тивни методи за предотвратяване

на такива загуби. BMS платформи-

те спомагат за значително намаля-

ване на консумацията на енергия,

като позволяват паралелно индиви-
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дуален стаен контрол и централизи-

рано управление на услугите и оси-

гуряват възможности за т. нар. по-

требление „on demand“ (или само при

необходимост). Когато бъде наста-

нен гост в дадена стая и тази ин-

формация бъде въведена в платфор-

мата, тя автоматично настройва

системите и параметрите на мик-

роклимата в нормален режим за оби-

таване, а при освобождаването на

стаята ги връща в минимални гра-

ници.

Усъвършенстваните BMS плат-

форми разполагат и с т. нар. функция

Дневник (Diary), която позволява

съхраняване на типични за дадена

група гости или за конкретно поме-

щение сценарии или режими с опре-

делени температурни граници, ниво

на осветеност и др. Могат да бъдат

запаметени и автоматично старти-

рани например програми за семейство

с деца, за конферентни зали и т.н.

Обработка на данни
Непрекъснатият мониторинг на

помещенията и прилежащите зони на

хотела чрез система за сграден ме-

ниджмънт е от съществено значение

за безпроблемното и ефективното му

функциониране и управление. Данни-

те за работата на ОВК системите,

например, могат да послужат за база

при планирането на поддръжката им.

При сигнал за повреда в някоя от

инсталациите платформата автома-

тично сигнализира отговорното лице

или външна фирма за обслужване.

Архивираните данни от мониторин-

га на системите могат да покажат

имало ли е периоди на свръхнатовар-

ване и евентуалната причина за

възникване на повредата.

В зависимост от интерфейса и

модела на системата за сграден

мениджмънт са различни и инстру-

ментите за задаване на настройки

и обработка на данни от мониторин-

га на процесите и услугите в хоте-

ла. Сред най-често използваните ин-

терфейсни решения са уеб браузъри-

те, а напоследък и приложенията за

мобилни устройства. В платформа-

та могат да бъдат създавани раз-

лични потребителски акаунти за

достъп с различни правомощия за

контрол според йерархичното ниво

на персонала – за мениджъри, порти-

ери, рецепционисти, обслужващ пер-

сонал, техници, хигиенисти и др.

Типично те изпълняват различни

задачи чрез платформата за сграден

мениджмънт и се нуждаят от разли-

чен тип информация. Благодарение на

системите за сграден мениджмънт

работата им е координирана и е

елиминиран рискът от възникване на

недоразумения при разпределение на

отговорностите и извършване на не-

обходимите дейности.

Често срещано решение е и интег-

рирането на BMS системата в IT

платформата на хотела, достъпна

през персоналните компютри на всич-

ки ангажирани служители. Към тази

система могат да бъдат добавени и

услуги за гостите, например за авто-

матична настройка на ОВК системи-

те през браузъра на платформата,

заявка на рум сървиз, споделяне на

препоръки към обслужващия персонал

или отзиви за хотела.

Разнообразие от
решения
Достъпната на пазара днес гама

от контролери за BMS платформи на

хотели покрива голяма част от по-

требностите на туристическия сек-

тор. Предлагат се продукти, проек-

тирани за контрол и мониторинг на

инсталациите и системите в основ-

ната сграда на хотела (котли и дру-

ги отоплителни системи, климатич-

ни камери, охладителни и вентилаци-

онни съоръжения, осветление и т.н),

както и в прилежащите му зони (пар-

кинги, игрища, рекреационни зони и

др.). Налице са контролни решения за

управление на услугите както на ниво

помещение, така и на ниво система

или в цялата сграда. Възможен е пре-

цизен контрол на микроклимата и

комфорта в отделните помещения

както от страна на гостите, така и

от обслужващия персонал на хотела.

Гамата контролери включва конвен-

ционални решения и интелигентни

съвременни системи за стаен конт-

рол като смарт термостати, управ-

лявани чрез приложения за мобилни

устройства и др.

Модулният характер на платфор-

мите за сграден мениджмънт на хо-

тели позволява при отказ или повре-

да на даден компонент (контролер,

сензор и т. н.) да бъде подменен само

той, без нужда от смяна на цялата

система. Това позволява и лесно и раз-

ходно ефективно осъществяване на

ремонти, модернизации и разширения,

при които всички компоненти на си-

стемата продължават да работят с

изключение на елементите в ремон-

тираните зони.
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Проектирането на инсталациите

в днешните сгради изисква високо-

технологични инженерни инструмен-

ти, които едновременно да осигурят

комфорт на обитателите и да опти-

мизират потреблението на енергия.

Голяма част от предлаганите у нас

софтуерни платформи не са специа-

лизирани, а предоставят възможнос-

ти за проектиране на всички сгради

инсталации. Други са разработени

единствено с цел подпомагане рабо-

тата на електропроектантите.

Основни функционални
характеристики
Повечето софтуерни продукти за

електропроектиране дават възмож-

ност за проектиране на електричес-

ки инсталации и табла, генериране на

спецификации, генериране на фасади

и табла, проектиране на структур-

ни кабелни системи, онлайн преглед

на каталози и чертежи, както и за

наличност и поръчка на продуктите.

Използвайки ги, инженерите могат

бързо и ефективно да създават, мо-

дифицират и документират сградни-

те електроинсталации. С тяхна по-

мощ могат да се оразмеряват и из-

бират кабели, кабелни канали и други

елементи от вградени библиотеки,

или чрез ползване на библиотеки на

производители на електротехничес-

ко оборудване. Готовите елементи

често са триизмерни изображения с

голяма детайлност и реални размери.

Някои от решенията предлагат ди-

ректна връзка с онлайн магазина на

дадена компания, като генерираният

проект дори може автоматично да

бъде прехвърлен за остойностяване

Платформи за проектиране
на електроинсталации

или поръчка през интернет. Софту-

ерните продукти също така осигуря-

ват

интелигентно присъединяване
на елементите
от веригата, дефиниране на кон-

суматори и проверки на системата

като: изчисляване размера на кабели-

те, извеждане на информация за

кръговете, проверка на товарите,

генериране на отчети за отделните

кръгове, извеждане на елементи и

присъединени обекти. Освен тези

възможности те могат да задават и

свойствата на материалите и пред-

почитани маршрути за полагане на

системите. Продуктите предлагат

възможности за енергийни анализи на

помещения, редактиране на елемен-

ти, въздушни терминали и освети-

телни тела, както и дефиниране и

преместване на точките на анализа

в помещението. Обикновено заложе-

ните в софтуерите решения за изчис-

ляване и оразмеряване на електричес-

ки инсталации са съобразени с дей-

стващите у нас актуални норми и

стандарти, като по този начин спе-

стяват време и усилия, и предоста-

вят на проектантите по-голяма си-

гурност.

Автоматизирани инструменти
Сред функционалните характерис-

тики на платформите са още авто-

матичното изчисление на дължината

на използваните кабели и проводници

в потребителския проект, възмож-

ност за задаване на вертикални от-

клонения, закръгления, както и сепари-

ране на кабелните трасета. Използ-

ването на схеми за осветление и елек-

трическото захранване позволява да

се проследят натоварванията, за да

се контролират свързаните устрой-

Платформи за проектиране
на електроинсталации
Функционални характеристики на съвременните софтуерни
системи
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ства и да се проверяват дължините

на веригите. Дефинират се видът на

проводниците, обхватите на напреже-

ние, системите за разпределение и

коефициентите за натоварване, за да

се предотврати претоварването на

системата. Изчисляват се точно

проектните натоварвания върху зах-

ранващите кабели и панели, с което

се постига бързо и ефективно ораз-

меряване на оборудването. Автомати-

зираните инструменти за окабелява-

не предоставят различни варианти на

трасета, от които се прави избор на

подходящия маршрут. Също така, с

помощта на филтри и инструменти

лесно се избират подходящите апара-

ти, кабели и механични аксесоари от

съществуващи библиотеки, като про-

грамата сама прочита размерите на

елементите и те лесно могат да бъде

разположени на подходящо място. Сред

най-удобните за проектантите фун-

кции е изготвянето на количествени

сметки, включително определяне броя

на символите по чертежа, както и

необходимия метраж на използваните

кабели. Програмите също позволяват

генериране на автоматични рапорти,

които могат да бъдат включени като

таблица в самия проект или да бъдат

експортирани във формати *.xls, *. txt,

*.xml. Обикновено документите са

динамични и автоматично се обновя-

ват при нанесена промяна на схема-

тичните страници.

Ефективно сътрудничество
в реално време
Ясната комуникация между ОВК,

електро- и ВиК инженерите и техни-

те екипи е въпрос от първостепенна

важност. Някои от предлаганите

решения разполагат със специални

инструменти, които дават възмож-

ност на членовете на екипа да полу-

чават обратна връзка за своите

проекти в реално време. Така се по-

стига оптимизация на работните

процеси, подобряване на сътрудниче-

ството и координацията между архи-

тектите и различните специалности

по един проект.

Онлайн обмен на файлове
и функции с облака
Процесът на проектиране може

значително да се оптимизира с по-

мощта на онлайн обмен на файлове,

функции за преглед и редактиране,

които свързват използвания софту-

ер за електропроектиране директ-

но в облака. Това позволява автома-

тично синхронизиране на чертежи и

настройки и достъп до най-актуал-

ните файлове и профилни настройки

от произволен компютър. Освен

това електропроектанта може лес-

но да споделя проекти с членовете

на екипа, като им позволи да разглеж-

дат, редактират и принтират чер-

тежи дори от своите мобилни уст-

ройства като таблети и смартфо-

ни.
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Уважаеми доц. Велинов, каква е ролята на Националния комитет
по осветление за българската осветителна индустрия днес?

Дружеството „Национален комитет по осветление“ (НКО)

е създадено преди половин век. Това е организация, обе-

диняваща усилията на специалисти, работещи в област-

та на осветителната техника. Комитетът си е поста-

вил следните цели: да съдейства на своите членове при

решаване на актуални проблеми на осветителната тех-

ника и свързаната с нея нормативна уредба; да публикува

доклади и други материали по въпросите на науката,

технологията и изкуството в областта на осветител-

ната техника; да допринася за обективното информира-

не на техническата общност в областта на осветлени-

ето; да организира и провежда международни дискусион-

ни форуми по проблемите на науката, технологията и из-

куството в областта на осветителната техника и да

Отбелязването на IYL2015
включва множество
тематични събития
доц. д-р инж. Красимир Велинов, председател на Българския
национален комитет по осветление, пред сп. ТД Инсталации

осъществява обмен на информация между страните.

През 2014 г. Националният комитет по осветление от-

беляза половинвековен юбилей. Събитието бе отбеляза-

но на XV Национална конференция по осветление с меж-

дународно участие „BulLight 2014“, която се проведе от

10 до 13 юни 2014 г. в гр. Созопол. В началото на същата

година дружеството направи съдебна регистрация като

сдружение с идеална цел в обществена полза под името

„Български национален комитет по осветление“. В момен-

та в регистъра на сдружението фигурират 174 физичес-

ки и няколко юридически лица.

2015-а бе обявена Международната година на светлината и
светлинните технологии. Какво е значението на тази иници-
атива за българската осветителна индустрия?

По инициатива на ЮНЕСКО и ООН 2015-а година е обяве-

на за Международна година на светлината и светлинни-

те технологии (International Year of Light and Light-based

Technologies - IYL2015). Стремежът е да се изясни значе-

нието на светлината и светлинните технологии за ус-

тойчивото развитие и намиране на решения за глобални-

те предизвикателства пред енергетиката, осветление-

то, стопанството, образованието, здравето.

По повод IYL2015 в България е формиран Национален орга-

низационен комитет и е съставена Национална програ-

ма с две подпрограми: подпрограма „Оптиката и науката

за светлината в годината на светлината“, включваща

20 събития, и подпрограма „Светлинни технологии и

приложна светотехника“, включваща 16 събития.

Сред основните цели на програмата са: подобряване на

публичното разбиране за ролята на светлината за каче-

ството на живота; стимулиране на развитието на българ-

ската светотехническа индустрия и увеличението на

трудовата заетост в бранша; подобряване на качество-

то и ефективността на осветлението в страната.

Програмата цели и: изграждане на възпитателен капа-

цитет чрез активности, насочени към младите хора;

изявяване ролята на научните изследвания в областта

на светлината и осветлението; повишаване на светло-

техническата и енергийната култура на населението.

Пълен списък на събитията по повод годината на свет-

лината може да се види на сайта на Българския национа-

лен комитет по осветление.

Какви мероприятия се провеждат в рамките на Международ-
ната година на светлината и светлинните технологии 2015 в
България?

До този момент бяха осъществени редица събития. На 20

януари т. г. в Големия салон на БАН се проведе официално

Отбелязването на IYL2015
включва множество
тематични събития
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откриване на годината на светлина-

та съвместно със съюза на физиците

и под патронажа на президента на Ре-

публика България Росен Плевнелиев. На

22 май в Български институт по мет-

рология се състоя традиционната кон-

ференция за измерване на светлината.

Регионален семинар на тема „Свето-

диодното осветление – нови възмож-

ности и проблеми“ се състоя на 5 юни

в Търговско-промишлената палата в гр.

Враца. Той беше организиран от реги-

оналния отговорник на Националния

комитет по осветление за гр. Враца

инж. Мирослава Йорданова със съдей-

ствието на Камарата на инженерите

в инвестиционното проектиране - ре-

гионална колегия Враца и фирма Лайтъ-

нинг Протекшън Груп1. Като голямо

събитие се очаква провеждането от

24-26 юни в международния дом на

учените Ф. Ж. Кюри на Енергиен фо-

рум с международно участие.

Кои бяха акцентите и изводите от На-
ционалната кръгла маса за светодиод-
ни технологии, която се състоя през
април като част от програмата на ини-
циативата?

На 1 април се проведе Национална

кръгла маса на тема „Въздействие

на светодиодната технология върху

енергетиката, икономиката и окол-

ната среда на Република България“.

Тя се състоя със съдействието и

подкрепата на Българската акаде-

мия на науките (БАН), Българския на-

ционален комитет по осветление

(БНКО), Съюза на физиците в Бълга-

рия (СФБ), Камарата на инженерите

в инвестиционното проектиране

(КИИП) и Научно-техническия съюз на

енергетиците в България (НТСЕБ).

На това събитие бяха обсъдени про-

блеми в обществените поръчки за из-

граждане на осветителни уредби.

Бяха дадени предложения за премах-

ване на вредните практики в

тръжните книжа. Участниците от-

белязаха, че чрез използване на све-

тодиодни осветители за улично ос-

ветление в малки населени места,

инсталираната мощност може да се

намали 4-5 пъти в сравнение със

съществуващото с натриеви лампи.

При единична мощност на осветите-

ля 15-20 W се обезсмисля прилагане-

то на система за управление и ди-

миране на осветителите за тези

населени места. За големите градо-

ве прилагането на система за инди-

видуално управление на уличните

осветители не се оправдава, защо-

то обикновено те се управляват

групово. Направени бяха предложения

какви да бъдат техническите изис-

квания към осветителите, описани

в тръжните документи.

Разкажете повече за провелия се на 15
май семинар в МГУ. Кои бяха водещите
теми в програмата на събитието?

На 15 май т. г. в аула „Максима“ на

Минно-геоложки университет (МГУ)

„Св. Иван Рилски“ се проведе нацио-

нален семинар на тема „Битово и

офисно осветление“. Същият ден

беше определен от международната

комисия по осветление за ден на

отворените врати на НИЛ „Освети-

телна техника“ при МГУ с посеще-

ние в помещенията на лаборатори-

ята. Бяха демонстрирани съвремен-

ни постижения на светлинни източ-

ници и предимствата на светодиод-

ните осветители. Особено се откро-

яват постиженията на българските

производители на светодиодни осве-

тители, където като стандарт е

възприета ефективност на освети-

теля над 100 lm/W, като за улични ос-

ветители се достига ефективност

на излъчения светлинен поток от 125

до 150 lm/W. Подобни събития се

проведоха и в други висши учебни

заведения в страната -  дни на наука-

та и техниката на 15 май в ТУ-Русе,

дни на отворени врати в лаборато-

риите на ТУ-Габрово, ТУ-София и ТУ-

Варна и др.

Какви са отговорностите на НКО на
фона на половинвековния юбилей и вну-
шителния ви опит? С какви амбиции и
цели продължавате дейността си от
тук нататък?

Основната дейност на НКО е пред-

ставяне на най-новите постижения в

областта на осветителната техни-

ка. До края на годината ще се прове-

дат семинари в различни градове на

страната: София, Пловдив, Русе, Вар-

на, Бургас, Стара Загора.

Като важно постижение в тази на-

сока Българският национален коми-

тет по осветление, съвместно с Ка-

марата за светодиодни технологии

и осветление, отчита дискутиране-

то на предимствата на светодиод-

ното осветление и доказването, че

то е икономически изгодно при експ-

лоатация. Вследствие на това голям

брой проекти за осветление на раз-

лични обекти бяха преобразувани за

използване на светодиодни освети-

тели вместо на конвенционални.
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Новите системи за онлайн
мониторинг на сърдечната дейност

Системата за онлайн мониторинг на сърдечната дей-

ност е предназначена да подпомогне профилактиката, ди-

агностиката и лечението на заболявания на сърцето, ка-

то  аритмии, инфарктни състояния и сърдечна недоста-

тъчност, които са сред най-социално значимите в наци-

онален и световен мащаб. Целта на такава система е да

следи за състоянието на пациента и при наличие на ин-

дикации за проблем - да улесни и ускори достъпа до ква-

лифицирана медицинска помощ.

Изследванията, проведени от ЕТ "МАТ - Ивелин Ива-

нов" по проект, финансиран по ОП "Конкурентоспособ-

ност", постигнаха резултати, чрез които се решават ос-

новни проблеми на системите за онлайн мониторинг на

сърдечната дейност, а именно:

Брой на компонентите насистемите за мониторинг
Обикновено системата се състои от три ключови ком-

понента:

•Индивидуален модул за мониторинг -  регистрира по-

казателите на сърдечната дейност и ги предава на

модула за комуникации, като пациентът носи посто-

янно или поставя датчиците на индивидуалния модул

за мониторинг за определен от лекаря период от вре-

ме;

•Модул за комуникации - в зависимост от настройки-

те, периодично изгражда криптиран канал за връзка с

центъра за съхранение и обработка и изпраща записа-

ните до този момент данни;

•Център за съхранение и обработка - получените данни

се съхраняват в база данни. Те  подлежат на автома-

тизиран анализ за наличието на промяна спрямо пре-

дишни регистрирани показатели и за наличие на най-

разпространените сърдечни аномалии. В зависимост

от резултатите се преценява необходимостта от

действия за осигуряване на съответната медицинска

помощ. Същевременно центърът за съхранение и об-

работка осигурява достъп до данните на пациенти на

лекуващите или други лекари, съответстващ на ниво-

то им на достъп.

Най-слабото звено на този тип  системи е модула за

комуникации. Всеки проблем с него води до нарушена ус-

луга или нейната липса. При разработката на ЕТ "МАТ"

бяха анализирани проблемите с цел намиране на решения

за обединяване на двете устройства, които носи паци-

ентът, в едно, т.е. реализиране на двукомпонентна сис-

тема, както и  решения за осигуряване на ниска консума-

ция, ведно с удължаване на работата на устройството

без необходимост от спиране за зареждане - използване

на термоелектрически генератор, безжично зареждане

на батерията.

Метод за комуникация
Известните системи използват клетъчните мрежи на

мобилните оператори като комуникационен канал за об-

мен на данни. Единственото предимство на този вари-

ант е, че не е необходимо изграждане на комуникационна

мрежа, когато пациентът е на домашен режим. В клинич-

ни условия обаче предполага по-високи разходи. По време

на изследването беше разработен комуникационен канал

за връзка между индивидуалния монитор и центъра за об-

работка. В случая се използва свободен честотен канал,

но вариантът функционира и при дедикиран платен ка-

нал, което гарантира използването му единствено от сис-

темата, за която е предназначен. В зависимост от лан-

дшафта покритието може да се гарантира в радиус 1-

5км.

Брой и начин на поставяне на електродите
Тук най-важна е възможността за самообслужване. Кла-

сическият метод е  използване на еднократни електро-

ди, които се поставят от специалист,но това създава

дискомфорт на пациента. Като развитие на стандарт-

ните холтери в системите се използват класическите

3 или 12 отвеждания.В хода на работата на ЕТ"МАТ" бяха

изследвани варианти на поставяне на три електрода за

установяване на висока разпознаваемост на нарушения в

сърдечната дейност и възможността за предоставяне

на ефективен вариант за самообслужване, като елект-

родите се вграждат в подходящ аксесоар.

Адаптивност на алгоритъма
При използване на стандартни отвеждания алгорит-

мите за обработка на ЕКГ сигналите се основават на

предварително известни характеристики на конкрет-

ното отвеждане като например положителна P-вълна

или отрицателен Q-зъбец. Създаден е алгоритъм за оп-

ределяне на параметрите на сърдечния сигнал, който

се адаптира към текущото разположение на електро-

дите и с минимални корекции от специалист повишава

своята точност.

В резултат на разработката са подобрени решения на

проблеми в системите за онлайн мониторинг на сърдеч-

ната дейност, чрез иновативни варианти, повишаващи

тяхната надеждност и приложимост.



ÑÒÐ. 313*2015

> ôèðìåíà ñòàòèÿ

HeartMony - системa за онлайн
мониторинг на сърдечната дейност
HeartMony - системa за онлайн
мониторинг на сърдечната дейност

Системата за онлайн мониторинг

на сърдечната дейност HeartMony,

разработена от ЕТ "МАТ - Ивелин Ива-

нов", е моделирана като двукомпонен-

тна система, която се състои от

сензор на ЕКГ сигнали и център за

съхранение и обработка. Сензорът

регистрира ЕКГ сигнал от пациента

и го транспортира до центъра за съх-

ранение и обработка. В центъра за

съхранение и обработка на данни, ЕКГ

данните на пациентите се обработ-

ват за разпознаване на нарушения на

сърдечния ритъм, съхраняват се в ба-

за данни и се презентират на потре-

бители в зала за мониторинг или през

интернет на общо-практикуващия ле-

кар (ОПЛ), водещ кардиолог или кон-

султант.

Сензорът на ЕКГ сигнали включва

модули за усилване и филтриране на

сигналите, както и цифровото им пре-

образуване в изолирана среда. Инова-

тивен елемент в модела на сензора

е възможността за комуникация по

различни канали - клетъчни мрежи по

GPRS или фиксирани индустриални

честоти за елиминиране на "трета-

та страна", обикновено държавно ре-

гулирана чрез заплащане на годишна

такса. Последният гарантира на

здравното заведение надеждно изпол-

зване на системата.

Центърът за съхранение и обработ-

ка на данни се състои от няколко клю-

чови модула, основно свързани с обез-

печаване сигурността на данни и дос-

тъпа до тях, при което се прилагат

различни методи за криптиране/дек-

риптиране,  и особено декомпозиране-

то на ЕКГ сигнали и разпознаването

на нарушения на сърдечната дейност.

За целта е разработен "адаптивен ал-

горитъм за анализ на ЕКГ сигнали" -

адаптивен, защото е приложим към

всяко отвеждане (начин на разполага-

не на електродите) и не зависи от па-

тологията. Този алгоритъм е подхо-

дящ за изпълнение и от сензора. Адап-

тивният алгоритъм обработва ЕКГ

сигнали през следните фази:

1. Определяне на изоелектричната

линия.

2. Определяне на параметри на ЕКГ

сигнала

3. Определяне на сърдечната чес-

тота

4. Натрупване на данни

5. Сравнителен анализ

6. Премини към фаза 2.

За всяка една фаза са приложени

подходящи решения, като са отчете-

ни световните достижения в област-

та и са приложени нови иновативни

методи за постигане на основната

цел на системата - след първоначал-

но опознаване на текущите парамет-

ри на ЕКГ сигнала да мониторира за

изменения, да анализира и генерира не-

обходимите алармени сигнали при

достигане на определени показате-

ли за това. Такива са например опре-

деляне на сърдечната честота от-

делно на база R-R интервал и P-P ин-

тервал, площ на отделните компонен-

ти, тип (форма) на компонентите.

При сравнителния анализ се търси

повторение в един или няколко цикъ-

ла за установяване на "шаблон", кой-

то да се използва като референтен

за сравнение със следващите регис-

трирани цикли.

В процеса на изпълнение на проек-

та от ЕТ "МАТ - Ивелин Иванов", фи-

нансиран по оперативна програма

"Конкурентоспособност", се изследва-

ха ключови проблеми на системите за

онлайн мониторинг на сърдечната

дейност. В резултат на направените

изследвания, проучвания и анализи, се

създаде нов и иновативен модел на

система за онлайн мониторинг на сър-

дечната дейност. Адаптивният алго-

ритъм беше изпитан при 50 пациен-

та с три различни от стандартни-

те отвеждания. Резултатите показ-

ват ефективност на приложение на

системата при над 97% от случаите.

Специализирано изследване беше на-

сочено към уязвимостите, модели на

атаки и схеми на защита относно

системите за онлайн мониторинг на

сърдечната дейност. Друго изследва-

не бе проведено за анализ на изиск-

ванията към медицински системи

включващи мобилни устройства, как-

то и на специфичните изискванията

към разработването на софтуер за

медицински системи. Анализирани са

три варианта на изпълнение чрез дис-

кретни или специализирани аналог-

фронтенд електронни схеми.

Представената система за онлайн

мониторинг на сърдечната дейност

HeartMony продължава достиженията

в областта, като развива иноватив-

ни  решения и притежава потенциал

за приложение в множество вариации,

които зависят от специфичните

изисквания на потребителите - лека-

ри и пациенти.
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Systemair представи DVU-HP - нов модул за

климатичните си камери модел Danvent DV и

TIME-ЕС, включващ интегрирана реверсивна

термопомпа за отопление и охлаждане и ро-

тационен регенератор за ефективно възста-

новяване на топлина. Комбинацията от тер-

мопомпа и ротационен топлообменник осигу-

рява компактни размери и забележителна ико-

номия в отоплителен и охладителен режим.

DVU-HP разполага с един или два спирал-

ни компресора с безстъпален контрол на

мощността между  5-100% за оптимален

комфорт и минимална електроконсумация.

Хладилният агент е R-410A.

DVU-HP  преимущества:
• Напълно интегрирана DX реверсивна

термопомпена система за отопление и

охлаждане

• Интегриран ротационен регенератор

• Безстъпален контрол на мощността за

оптимален вътрешен климат и минимал-

но енергопотребление

• Високоефективна, EER стойности до 9,6

• Капацитет, съобразен с всеки европейс-

ки климат. Охлаждане с температура на

DVU-HP

приточния въздух до +15 °C

• Лесни за избор и наличие на пълна тех-

ническа документация

• Конфигуриране и фабрично тестване

Програма за избор
SystemairCAD е името на  програмата

за избор на секционни и компактни клима-

тични камери. Програмата е лесна за пол-

зване и е достъпна на фирмената интер-

нет страница.

Най-важните входни данни са пре-конфи-

гурирани, но могат лесно да се променят

за всеки конкретен проект.

SystemairCAD предоставя и бърз прег-

лед на мощностите и нивата на енер-

гопотребление.

SystemairCAD автоматично изпълнява

всички изчисления и предоставя пълната

техническа документация, която трябва да

присъства във всеки професионален проект.

Система за управление
DVU-HP се доставя с вградена система за

управление за пълен контрол на действието

на термопомпата и защитните и функции.

Собствената интелигентна авто-

матична система на  DVU- HP комуни-

кира с тази на секционната камера, за

да осигури желаният отоплителен и

студов капацитет по всяко време. Ако

се регистрира необходимост от отоп-

ление или охлаждане, компресорът на

термопомпата се включва и капаците-

тът се регулира чрез модулиращата му

дигитална функция. Интегрираната

система за управление осигурява също

така работа на компресора и свърза-

ните части винаги в позволените мин/

макс граници, което означава, че се из-

бягва претоварване.

Дебитът на въздуха и температурата

се управляват от системата за автома-

тичен контрол на секционната камера.

Монтаж и поддръжка
Монтажът е лесен, тъй като DVU- HP

е асемблирана и предварително тествана

във фабриката. Сервизът и поддръжката

са  по-лесни, в сравнение с традиционните

системи, тъй като всички компоненти са

събрани в една секция.

Модулни климатични камери с интегрирана реверсивна термопомпена система
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Климатичните камери обикновено

се свързват към въздуховодите на

вентилационна система, която раз-

пределя кондиционирания въздух в

сградата и връща отработения об-

ратно в камерата. В някои конфигу-

рации камерата директно изпуска и

всмуква въздух от помещението без

да е свързана към въздуховоди. При

съвременните решения в областта се

търси оптимална ефективност и се

интегрират технологии за рекупера-

ция на топлина от отработения

въздух, който се извежда от систе-

мата. Тази енергия се използва за кон-

дициониране на новия въздух преди

подаването му към помещението.

Съществуват и системи с двойна

рекуперация, при която въздухът се

обработва веднъж в топлообменни-

ка и втори път допълнително чрез ин-

тегриран в камерата термопомпен

модул.

Принцип на работа
Климатичните камери всмукват

въздух от помещенията и го смесват

с въздуха, който циркулира в систе-

мата и се връща в камерата. Въздуш-

ната смес се охлажда или затопля с

Климатични камери
с рекуперация на въздух

помощта на топлообменник и топло-

носител (вода, въздух, фреон) в зави-

симост от функцията и режима на

системата и се насочва към помеще-

нието или сградата чрез системата

от въздуховоди или директно. Клима-

тични камери широко се използват за

климатизация на обществени,

търговски и индустриални обекти.

Конфигурациите, съставени от от-

делни функционални модули или сек-

ции, се наричат секционни климатич-

ни камери, като всяка секция изпълня-

ва отделна функция и позволява по-

стигане на дадено качество на кон-

диционирания въздух. Индустриални-

те системи обикновено са с дебит до

20 000 m3/h и повече. Климатичните

камери могат да бъдат монтирани на

покрива на сградата или в специални

помещения, като някои от тях разпо-

лагат с т. нар. економайзер, който

позволява прецизен контрол на коли-

чеството всмукван и подаван въздух.

Въздухът в климатичните камери

се подлага на термична, влажностна

и качествена обработка, т. е. проме-

нят се температурата, влажността

и качеството му (очиства се от

замърсители). За различните прило-

жения и помещения – офиси, учебни

заведения, лаборатории, фабрики и

др., са необходими различни парамет-

ри на микроклимата, съответно –

въздух с дадено качество и парамет-

ри. Следователно климатичната ка-

мера се окомплектова с желаните

секции така, че да филтрира, овлаж-

нява, изсушава, затопля или охлажда

въздуха според конкретните потреб-

ности.

В зависимост от функциите и

приложението си климатичните ка-

мери могат да бъдат за скрит и

открит монтаж, компактни, модулни/

секционни, битови, с изсушител,  с  DX

технология за обработка на въздуха,

нископрофилни (таванни), херметизи-

рани, rooftop (за покривен монтаж) и

др. По-малките климатични камери,

предназначени за локални битови

приложения, могат да съдържат само

въздушен филтър, топлообменник и

вентилатор и се наричат вентила-

торни конвектори.

Конструкция
Конструкцията на климатичните

камери включва корпус, съставен от

рамка и изолационни сандвич панели.

Климатични камери
с рекуперация на въздух

Климатичните камери (Air handling units, AHU)

са устройства, използвани за кондиционира-

не (очистване, охлаждане, нагряване и т. н.)

и циркулиране на въздуха в системи за ото-

пление, вентилация или климатизация, както

и в комбинирани ОВК приложения. Типичната

конструкция на тези камери включва мета-

лен корпус, съдържащ вентилатори, компо-

ненти за отопление или охлаждане, топлооб-

менници, филтърни секции, шумозаглушите-

ли и устройства за гасене на вибрациите.
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Рамката типично е изработена от

галванизирана стомана, алуминий или

сплав от алуминий и цинк. От таки-

ва материали обикновено са израбо-

тени и външните стени на сандвич

панелите, които оформят корпуса на

камерата. При камерите хигиенно

изпълнение вътрешността е бояди-

сана с допълнително финишно покри-

тие.

В повечето случаи вътрешността

на сандвич панелите е направена от

минерална (каменна) вата или поли-

уретан. В зависимост от пълнежа си,

панелите осигуряват в различна сте-

пен топло- и шумоизолация, механич-

на здравина и др. Използваните мате-

риали определят и цената.

В корпуса на камерата са монти-

рани всички функционални компонен-

ти.

Компоненти
За да бъде считана една конфигу-

рация за климатична камера, тя тряб-

ва да съдържа минимум следните

компоненти: една филтърна секция,

един вентилатор за придвижване/

транспортиране на кондиционирания

въздух и минимум един компонент за

трансфер на топлина (намотка, топ-

лообменник или система за рекупера-

ция). Климатичните камери типично

включват повече компоненти в зави-

симост от сложността на система-

та и потребностите на приложени-

ето или сградата/помещението. Из-

ползваните вентилатори могат да

бъдат: центробежни, единично или

двойно засмукващи, аксиални и др. В

такива съоръжения се прилагат раз-

лични видове филтри според нуждите,

например панелни, ръкавни, зиг-заг,

карбонови, компактни, джобни, висо-

коефективни и високодебитни (EPA,

HEPA и ULPA) и др. Сред другите

компоненти на климатичните каме-

ри са топлообменници (ротационни

или пластинчати), системи за реку-

перация, овлажнители или изсушите-

ли, компоненти за отопление или ох-

лаждане на въздуха (с топлоносител

вода, пара, електрически или газови).

Овлажнителите могат да са адиа-

батни, с изпаряваща се подложка, с

вода или пара под налягане и др. Из-

сушителите са със серпентина с

непосредствено охлаждане (DX), де-

сикант и т. н. В някои климатични

камери се използват лампи за ултра-

виолетова дезинфекция на въздуха,

както и системи за въздухоочиства-

не с фотокаталитично окисление.

Сред типично използваните в клима-

тичните камери компоненти са и шу-

мозаглушителите, амортисьорите и

системите за улавяне/елиминиране

на конденз.

Параметри на микроклимата
Съществено предимство на клима-

тичните камери в сравнение с други

решения за кондициониране на възду-

ха е възможността за прецизен кон-

трол на параметрите на микроклима-

та и поддържането им в тесни, пред-

варително зададени граници. Така се

осигурява не само високо качество на

обработвания въздух, но и оптимален

комфорт за обитателите. Микрокли-

матът в помещенията се влияе от

множество фактори, които са различ-

ни в зависимост от помещението и

неговото предназначение. Основно

правило е необходимостта от регу-

лярно подаване на достатъчно коли-

чество чист и пресен въздух. Тази



ÑÒÐ. 36 3*2015

> ÎÂÊ îáîðóäâàíå

задача се изпълнява от климатични-

те камери след предварителна на-

стройка на интервалите на работ-

ните цикли. Камерите ще осигурят и

необходимата влажност и темпера-

тура на въздуха според зададените

параметри.

В дадени приложения е необходи-

мо единствено въздухът да циркули-

ра, за да се извършва изхвърляне на

мръсния и подаване на свеж въздух.

Тогава климатичните камери могат

да са с опростен дизайн и да рабо-

тят единствено в режим „вентила-

ция“. В други случаи е необходима по-

сложна обработка на въздуха в от-

делните секции или модули до пости-

гането на желаната чистота, влаж-

ност и температура. Модулната

концепция на секционните климатич-

ни камери позволява гъвкаво адапти-

ране към изискванията на различни-

те приложения и висока ефектив-

ност на работата. Традиционно, с

най-висока ефективност се отлича-

ват климатичните камери с рекупе-

рация на въздух.

Рекуперация на въздух
Системата за рекуперация на

въздух се интегрира в климатичната

камера между входния и изходния по-

ток на въздуха и осигурява икономии

на енергия, същевременно увеличавай-

ки капацитета и ефективността на

камерата. Тези системи типично са

базирани на:

Плосък рекуператор или пластин-

чат топлообменник – устройство със

специален сандвич дизайн, състоящо

се от външни панели (типично на

разстояние 4 до 6 мм един от друг) и

въздушни коридори по средата. Топ-
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лината се извлича от въздушния по-

ток, докато той преминава от входа

на рекуператора към изхода му по

специалните канали. Освен за извли-

чане на топлина, тази технология

може да бъде използвана и за студ.

Ефективността на рекуперацията е

до 70%.

Барабанен рекуператор или рота-

ционен топлообменник – Бавно

въртяща се барабанна матрица от

метални пластини (ламели) с фино

гофрирана повърхност, които се

въртят спрямо посоката на въздуш-

ния поток. Когато климатичната

камера е в режим „отопление“, се

рекуперира топлина от отработения

въздух докато той преминава през

матрицата в рамките на половин

оборот на барабана. По време на

втората половина на оборота уло-

вената топлина се отдава на свежия

въздух, който се подава към възду-

ховодите или помещението. Този

процес е непрекъснат.

Когато камерата е в режим „ох-

лаждане“, протича обратният про-

цес. Ефективността на рекупераци-

ята при този тип окомплектовка е до

85%. Достъпни са и барабанни реку-

ператори с хигроскопично покритие,

които осигуряват пренос на топли-

на, комбиниран с изсушаване или ов-

лажняване на въздушния поток.

Топлобменни намотки – При тази

конфигурация е налице система от

две топлообменни намотки тип

„въздух-към-флуид“ за двата въздуш-

ни потока, които са подвързани към

циркулационна помпа и използват

вода или друг технологичен флуид

като топлоносител. Това устрой-

ство позволява рекуперация при мно-

жество (а понякога и отдалечени един

от друг) входни и изходни въздушни

потоци. Ефективността на техноло-

гията е до 50%.

Топлинна тръба – Тук се използва

система със затворен цикъл и цирку-

лация на хладилен агент. Топлинната

(термо) тръба е с множество разкло-

нения под формата на серпентина с

ребра с цел по-добър топлообмен.

Топлината се абсорбира от единия

край на тръбата чрез изпарение на

охладителя и се отдава в другия край

чрез кондензация на флуида. Под

въздействието на гравитацията

фреонът се връща в първата част на

тръбата, за да се повтори процесът.

Ефективността на рекуперацията е

до 65%.

Ефективност на рекуперацията
Ефективността на системата за

рекуперация на топлина в климатич-

ните камери се използва за база при

изчисляване на енергоспестяването.

Тя описва идеален случай. На практи-

ка обаче е възможно да възникнат

въздушни течове, да са налице топ-

линни мостове и ефективността на

рекуперацията рязко да спадне. В

допълнение, климатичните камери са

зависими от електричество, което

да задвижва вентилаторите. Спес-

тената енергия трябва да бъде по-

вече от изразходваната за експлоа-

тация на системата, за да бъде рен-

табилно внедряването на климатич-

на камера в дадено помещение или

сграда. За тестване на ефективнос-

тта на системите се използва спе-

циална техника с маркерни газове,

която проследява концентрацията им

и така локализира евентуални пробой-

ни и въздушни течове.
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Поливането на тревните площи се

осъществява чрез

Разпръсквачи
или спринклери, като от техния под-

бор и качеството на инсталацията

зависи ефективната работа на сис-

темата. При проектирането на по-

ливната система, местоположение-

то на разпръсквачите се определя по

начин, осигуряващ равномерно напо-

яване. Разполагането на разпръсква-

чите на голямо разстоянието един от

друг би могло да доведе до обособя-

ването на зони с недостатъчно вод-

но покритие. Също така, за да се

осигури равномерно покритие и раз-

пределение на влагата, е необходимо

зоните на съседни разпръсквачи да се

припокриват. Обикновено разпръсква-

чите се поставят на едно ниво с най-

горния слой на почвата, така че при

спиране на поливането е трудно да

се забележат. При напояване под

въздействието на напора на водата

разпръсквачите автоматично се по-

вдигат на 10 до 30 см и автоматич-

но се скриват след извършване на оп-

ределената задача. В зависимост от

предназначението и поставените им

изисквания, разпръсквачите могат да

бъдат подвижни и фиксирани, за пра-

воъгълни компактни зони или за про-

сторни морави с неправилна форма,

за поливане на високи растения или

късо подстригана трева. От гледна

точка на конструкцията са познати

> ÂèÊ îáîðóäâàíå

Съвременни решения за
поливни системи

пет основни вида - импулсни, пулси-

ращи, въртящи се, стационарни и

мобилни. От своя страна, в зависи-

мост от начина на разпръскване на

водната струя, разпръсквачите са

със струйни, с ударни и въртящи се

глави.

Разпръсквачите с механизъм за

кръгово движение на главата на раз-

пръсквача се наричат „въртящи“. Те

са сред най-често използваните.

Причината е високата им ефектив-

ност и голямото разнообразие на

предлагани конструкции и размери. В

зависимост от размера на въртяща-

та се глава могат да се прилагат с

еднакъв успех както за малки и сред-

ни, така и за големи по размер пло-

щи. В категорията на средните като

размер разпръсквачи с въртящи се

глави попадат модели с радиус на

действие от 5 до 20 м и дори повече,

осигуряващи воден дебит от 3 до 100

л в минута.

Този вид разпръсквачи са два основ-

ни вида - роторни и импулсни. Ради-

усът на поливане на роторните раз-

пръсквачи е от 5 до 30 м, което обяс-

нява способността им да покрият

голяма територия. Използват се за

напояване на големи тревни площи и

спортни терени. Роторните раз-

пръсквачи се предлагат в две основ-

ни конструкции – с ударни роторни

глави и задвижвани с предавка ротор-

ни глави.

Тези с ударни роторни глави се

характеризират с дълъг живот пора-

ди използваните за изработката им

материали. Те гарантират добра рав-

номерност на разпръскване на вода-

та. Недостатък е възможността от

огъване или счупване при експлоата-

ция.

Вторият вид роторни разпръсква-

чи – задвижваните с предавка моде-

ли, също са широко използвани. Зат-

ворената им конструкция възпрепят-

ства проникването на замърсявания

в задвижващия механизъм, което

обяснява и лесната им поддръжка.

Импулсните разпръсквачи се изпол-

зват за поливане на големи кръгови

площи. В конструктивно отношение

разполагат със струйник, който се

поставя близо до земната по-

върхност. Стационарните раз-

пръсквачи, се монтират ниско до

земята върху основа. Различните

видове конструкции стационарни

разпръсквачи са предназначени за

поливане на по-малки тревни площи.

Съществуват няколко конструкции

стационарни разпръсквачи като пул-

сиращите например, които са пред-

назначени предимно за интензивно

поливане през чести интервали от

време на засадени с растения него-

леми площи с квадратна или пра-

воъгълна форма.

Друг вид стационарни разпръсква-

чи представляват пръстен с няколко

реда отвори, през които се подава

водата. Използват се за малки пло-

Основен критерий при изора на решения за поливни системи е ефек-

тивното използване на водните ресурси. Именно поради необхо-

димостта от оптимално решение цена-качество на работата,

при търсенето на възможности за напояване на зелени площи за

предпочитано решение се посочват напълно автоматизираните

системи. За целта се използват различни технически средства

за управление, благодарение на които се постига равномерност

на поливането и ниска консумация на вода и електрическа енер-

гия, съобразени с конкретните изисквания на ползвателя.

Съвременни решения за
поливни системи
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щи с кръгла форма. Към стационар-

ните модели се причисляват и раз-

пръсквачите тип „солница“. Те се

предлагат поединично или няколко

върху основа, която би могла да се

върти, за да се осигури подходяща

форма на поливната площ.

Най-разпространеният вид раз-

пръсквачи сред стационарните

спринклери са тези със струйни гла-

ви. Единственият подвижен елемент

на струйните глави са изскачащите

под напора на водната струя тръби,

наречени райзери. След като подава-

ната към райзерите вода бъде спря-

на, с намаляване на налягането на

водната струя, тръбата се прибира

обратно в кутията си. Най-често

райзерите се монтират в кутии,

вкопани в земята. Предлаганото раз-

нообразие от размери струйни глави

дава широки възможности за избор на

най-подходящия модел.

Освен от подходящо средство за

контрол,

съвременната автоматизирана
 система за поливане

се нуждае и от правилно оразмерени

изпълнителни механизми - най-често

електромагнитни клапани, които

определят работата на разпръсква-

чите. Важен елемент от системите

за автоматично управление са и раз-

лични видове сензори, подпомагащи

ефективното й функциониране.

Поливните системи обикновено са

разделени на сектори или кръгове. С

контролера може да се задава различ-

на водна норма в зависимост от се-

зона и да се управляват отделните

сектори на системата независимо

един от друг. Ефективността на

поливната система се подобрява, ако

към структурата на системата е

включен датчик за влага на почвата.

По този начин се избягва включване-

то на разпръсквачите, когато вали.

Новото поколение контролери за по-

ливни системи са лесно програмиру-

еми, а някои от тях могат да се уп-

равляват дистанционно през интер-

нет.

Алтернативно решение за автома-

тизацията на поливната система е

използването на таймери, които са

максимално опростени за работа, а

за настройката им е достатъчно

само да се зададе времето за начало

и край на поливането.

Електромагнитните клапани са

базов елемент от всяка автоматич-

на поливна система. В зависимост от

подадения от контролера управляващ

сигнал, електромагнитните клапани

регулират работата на разпръсква-

чите. Обикновено се захранват с

напрежение от 24 волта. Основната

им функция е да контролират дебита

на подаваната вода към разпръсква-

чите в зависимост от зададения

режим, поради което се монтират във

всяка поливна зона. Като правило се

поставят на групи от по 3 до 5 броя

в обща кутия.

За да се избегне включването на

автоматичните разпръсквачи, кога-

то почвата е достатъчно влажна или

по време на дъжд, в системата за

автоматично поливане могат да се

интегрират и датчици за влага и

дъжд. Датчиците или сензорите за

влага се приемат като идеално допъ-

лнение към поливната система с вгра-

ден таймер, тъй като настройват

водната норма в зависимост от днев-

ните нужди на градината и на трев-

ната площ. Могат да се използват и

сензори за дъжд, които отчитат

реално падналия обем вода, което по-

зволява да се определи много точно

времето за следващото поливане. На

пазара се предлагат и датчици за

слънчева светлина, които изчисляват

загубата на вода от изпарение и ав-

томатично пренастройват количе-

ството.
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Фирма АНДИ е водеща българска

компания в проектирането, изграж-

дането и поддръжката на системи

за сигурност, слаботокови електро-

инсталации, пожароизвестяване и

пожарогасене. АНДИ е изключителен

представител за България на канад-

ската компания Avigilon, лидер в про-

изводството на камери от 1 до 29

мегапиксела с високо качество на

изображението и вграден в камери-

те интелигентен видео анализ.

Камерите с висока резолюция

осигуряват наблюдение на големи

площи, възможност за детайлно наб-

людение в желан участък от карти-

ната и отлично качество на карти-

ната, на живо и на запис. Вградени-

те видео аналитични функции пре-

доставят анализ при ситуации като

обект навлиза в зона (ROI), обект

пресича линия, посока на движение на

обект, множество обекти в зона

престояват повече от определено

време, множество обекти премина-

ват плътно зададена линия, промяна

на посока на движение, застояване

на обект, брой обекти по-голям от

зададения, брой обекти по-малък от

зададения, появяване на обект, изчез-

ване на обект.

За добавяне на аналитични фун-

кции към съществуващи камери,

Avigilon предлага видео енкодери,

осигуряващи видеоанализ, архивира-

не и софтуер за управление на съ-

битията.

Комбинацията от интелигентни

хардуерни и софтуерни решения на

Avigilon, подпомага бързото открива-

не на търсения запис във видео ар-

хива. Това спестява време за реак-

ция в случай на алармено събитие.

Благодарение на аналитичните

функции се предоставя само инфор-

мацията, необходима за предприема-

не на действие.

Интелигентен видео анализ.

Камери с вградени аналитични функции.

Технологията за видео анализ из-

ползвана от Avigilon е основана  на

моделиране по образец. Класификаци-

ята се базира върху знанията за дви-

жение на обектите.

Операторът има възможност да

даде оценка на точността на алар-

мените събития и да обучи систе-

мата, за да повиши ефективността,

да се намалят фалшивите аларми и

да се постигне истинска превенция.

Системата автоматично се адап-

тира към промените в картината,

като запазва качеството на анали-

тичните функции. По този начин

Avigilon Intelligent Analytics работи до-

ри в екстремни условия - дъжд, сне-

говалеж, ниска осветеност и т.н.

Софтуерът за наблюдение и за-

пис АСС (Avigilon Control Center) има

ключови предимства като запис с

висока резолюция при минимално

дисково пространство и управляем

трафик, експорт без загуба качес-

твото на изображението, управле-

ние на POS (Point of sale) системи -

показване на видеозаписи, синхрони-

зирани по време с финансовите

транзакции, възможност за интег-

рация и разширение, наблюдение

през мобилен телефон.

Софтуерът АСС разполага с бо-

гат набор от правила за анализ на

събития, като отделни правила мо-

гат да се конфигурират към всяко

аналитично събитие по име. Напри-

мер, PTZ камера може да се насочи

към определена позиция, на база чо-

век, навлязъл в определена зона. Лес-

но и бързо може да се зададе дейс-

твие на множество камери при оп-

ределено събитие.

АСС Vurtual Matrix се използва за

създаване на виртуална матрица от

монитори, които могат да се конт-

ролират дистанционно. Клиентът

отваря монитора пред себе си и об-

новява съдържанието, като така об-

новява информацията на виртуални-

ят монитор - подредба и съдържание

на картините, карти, уеб страници,

транзакции на POS терминали. След

избиране на основен обект може да

изберете неогрнаичен брой второс-

тепенни обекти, а от основният

обект може да управлявате матри-

цата. Подходящо е за управление на

видеостени.

Софтуерът LPR се използва за

разпознаване на автомобилни номе-

ра при скорост до 180 km/h, през де-

ня и нощта, с HD качество на карти-

ната. Информацията се записва в ба-

за данни, като може да се изтегля при

различни критерии за търсене. Въз-

можно е въвеждането на списък с из-

дирвани автомобили, като се поддър-

жат латински и арабски символи.

Софтуерът за наблюдение и за-

пис АСС на Avigilon се предлага в три

версии: Core - за малки обекти, с ма-

лък брой функции; Standart - за малки

и средни обекти, с основни функции;

Enterprise - за големи обекти, с пъл-

нафункционалност.

Интелигентен видео анализ.

Камери с вградени аналитични функции.

•Бързо търсене • Минимален трафик • Високо качество на изображението
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Комел Софт Мултимедия ЕООД

предлага за първи път на пазара ре-

ално решение за видеонаблюдение

"като услуга". Не се налага закупува-

нето и изграждането на сложна и

скъпа инфраструктура за запис на

мегапикселовите IP камери. Вместо

това е необходимо само и единстве-

но наличието на интернет свърза-

ност в мястото за наблюдение. Не

са нужни никакви специални изисква-

ния като постоянен фиксиран IP ад-

рес и т.н. Самите cloud камери са на

изключително атрактивни цени в

рамките на 100-120 eвро и предлагат

HD 720p резолюция.

Възможности
Доставчикът на услугата пред-

лага няколко абонаментни плана

според гарантираното време за

съхранение на записите от камера-

Комел Софт Мултимедия
с революционно решение за
видеонаблюдение "като услуга"

та. Предлаганите абонаментни

планове са:

• Време за запис 7 дни -

8.99 USD / месец;

• Време за запис 15 дни -

14.99 USD / месец;

• Време за запис 30 дни -

24.99 USD / месец.

Заплащането става директно от

страна на клиента чрез PayPal. Тъй

като заплащането на услугата е ме-

сец за месец или на тримесечия, то-

ва позволява в някои случаи абонамен-

тът да се активира сезонно, напри-

мер ако става дума за лятна спорт-

на атракция и т.н.

Удобство и допълнителна функци-
оналност
Като оставяме на потребители-

те да претеглят сами удобството

и простотата за употребата на то-

ва решение, бихме искали да акцен-

тираме малко повече на една допъл-

нителна функционалност, която ид-

ва като "бонус" към абонамента за

cloud услугата - няма по лесен и еле-

гантен начин да направите "live

stream" в YouTube. Възможностите за

маркетингова употреба на подобно

решение са на практика неограниче-

ни, тъй като вграждането в уеб сай-

та със специфично приложение е еле-

ментарно.

Комел Софт Мултимедия
с революционно решение за
видеонаблюдение "като услуга"
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Преходът от аналогови към цифрови системи посте-

пенно обхваща всички сфери на бита, търговията и ин-

дустрията. Благодарение на новите компютърни техно-

логии преносът на видео през IP мрежи и използването на

IP камери успешно се налага във видеонаблюдението. С

разширяването на възможностите на технологиите в

областта потребителите все по-често инвестират в

такива решения, тъй като те осигуряват редица функ-

ционални предимства и финансови ползи. IP системите

за видеонаблюдение се отличават с висока разходна

ефективност за периода на експлоатация, бърза възвръща-

емост на вложението и отлично качество на видеоизоб-

раженията с възможности за отдалечен достъп.

IP камери с вградена памет
Повечето IP камери на пазара се предлагат със SD слот,

който позволява използването на карта памет за съхра-

нение на видеозаписи или изображения и осигурява възмож-

ности за резервно копие на данните на външен носител.

Този подход, известен като Edge recording, подсигурява

съхранението на видеозаписа дори при загуба на връзка

с контролния център. Така, когато сигналът бъде възста-

новен, целият запис ще бъде достъпен без прекъсвания и

без загуба на данни.

Недостатък на тази практика е по-тромавата рабо-

та на системата, както и ограниченията в обема на

съхраняваната информация поради сравнително малкия

размер на достъпните на пазара SD карти памет. В

допълнение, така се затруднява управлението на видео-

записите, тъй като достъпът до всяка отделна IP каме-

ра в мрежата трябва да бъде осъществяван поотделно.

VMS и CMS системи
Друг начин за съхраняване на видеоинформация от IP

системи е чрез PC-базиран софтуер за видеомениджмънт

(VMS) или система за управление на съдържанието (CMS).

В тези технологии могат да бъдат интегрирани всякак-

ви типове видеоаналитични инструменти, включително

функции за преброяване на хората и детекция на специ-

фични обекти в обхвата на зрителното поле, както и

разпознаване на табели с регистрационни номера. За

реализирането на такива мрежи обикновено е необходим

мощен компютър или сървър и стотици терабайти па-

мет за съхранение. Ето защо такива решения са подхо-

дящи за мащабни приложения с високи изисквания към

системите за видеонаблюдение, включително летища,

гари и предприятия. Основен недостатък на тези систе-

ми е по-високата цена за изпълнение и експлоатация на

решението, както и потребността от специално обучен

екип оператори и техници, които да осъществяват ре-

монт, поддръжка и ъпгрейд на системата.

Със VMS софтуер могат да бъдат свързани в мрежа и

наблюдавани едновременно неограничен брой камери, ре-

кордери и монитори, разположени в различни части на

света. Инсталацията на системи, базирани на VMS, е по-

лесна, по-бърза и икономически ефективна, уверяват спе-

циалисти в областта на сигурността. При монтажа им

обикновено се използва съществуващата в повечето сгради

инфраструктурна мрежа, с което отпада необходимост-

та от допълнително прокарване на коаксиални кабели. VMS

управлява всички мрежови IP и цифрови устройства, как-

то и цялата секретна информация, преминаваща през ин-

формационната мрежа на контролирания обект. Софтуерът

поддържа функции за мрежовите камери и енкодерите, DVR,

платките и матричните превключватели.

Софтуерът за видеомениджмънт би могъл да обхваща

четири софтуерни елемента: софтуер за централния

сървър, който осигурява управлението, наблюдението и

контрола над цялата система; софтуер за запис (NVR),

който е оторизиран за създаването на записа и възпро-

извеждането на изображения и аудио данни от камерите;

Решения за запис и съхранение
на данни от IP камери
Решения за запис и съхранение
на данни от IP камери
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софтуер за конфигурация, с който

клиентът настройва и управлява

интерфейса; клиентски оперативен

софтуер за наблюдение и работа със

системата.

Във възможностите на VMS е и

проследяването на движещи се обек-

ти с определена камера, както и

стартирането на запис при улавяне

на движение, отваряне на врата или

при друго събитие. Отдалеченият

контрол позволява на потребители-

те в различните части на сградата

едновременно да наблюдават изобра-

жението на живо, да упражняват

пълен контрол върху камерите –

въртене, наклон и приближаване на

обектите, и да преглеждат записи от

архива. Софтуерът осигурява из-

вършването на подробен анализ на

записите и лесна интеграция със

системите за достъп в сградата.

Например при влизане на лице в сгра-

дата, системата за контрол на дос-

тъпа би могла веднага да се свърже

със системата за видеомениджмънт

и да го идентифицира след справка с

базата данни. При необходимост дори

е възможно да претърси целия архив

и да изпрати определен материал по

секретен канал до полицията или

друго оторизирано лице.

С цел осигуряване на непрекъсната

работа на системата за мрежово

видеонаблюдение се използват специ-

фични софтуерни решения, чрез които

се мониторира постоянно статусът

на всички устройства. При възниква-

не на проблем с даден компонент со-

фтуерът за наблюдение задейства

аларма на главния контролен панел или

изпраща имейл към отговорните за

поддръжката на системата лица.

Технологии за облачен запис
(cloud recording)
Макар облачните услуги да правят

възможен достъпа до всякакви данни

от всяко устройство, те все още не

са практично решение в областта на

видеонаблюдението. При него са необ-

ходими голям капацитет на съхране-

ние и трафик, както и широк често-

тен обхват за запис на видео и търсе-

не. Колкото по-високи са резолюция-

та на едно видео и кадровата му че-

стота, толкова по-широк честотен

диапазон му е необходим. Ето защо

облачните услуги, при които се запла-

ща използваният ресурс, могат да

доведат до високи месечни разходи.

Поради това облачният запис е по-под-

ходящ за приложения, които изискват

събитийно записване, запис по пред-

варителен график или запис с по-нис-

ка резолюция, за който е необходим по-

ограничен мобилен широколентов

достъп.

Самостоятелни мрежови
видеорекордери (NVR)
Самостоятелните мрежови видео-

рекордери (NVR) са записващи реше-

ния, които са лесни за управление, на

достъпна цена и изключително под-

ходящи за малки и средни предприятия

и организации. Работата с тях, на-

стройката и конфигурацията им не

изискват специално обучение, а базо-

ви познания в областта на мрежови-

те технологии. Достъпни са и много

наръчници онлайн, които биха могли

да преведат всеки системен интег-

ратор през процеса на инсталация и

настройване. В допълнение, NVR ре-

кордерите позволяват достъп чрез

стандартни интернет браузъри, на-

пример Internet Explorer, осигуряват

високо качество на видеоизображени-

ята и поддържат до 8 камери. Обик-

новено те са с вградена памет, кое-

то предотвратява загубите на дан-

ни при загуба на сигнал или прекъсва-

не на комуникацията.

Самостоятелните мрежови видео-

рекордери не са подходящи за прило-

жения, в които скоро след инстала-

цията ще бъде необходимо разширя-

ване или надстройка на системата.

Това важи в особена степен за при-

ложения, които изискват имплемен-

тирането на видеоаналитични инст-

рументи или интегриране на по-слож-

ни функции, например облачни техно-

логии за запис на POS (Point-of-sale)

покупки/транзакции в даден магазин

на глобална търговска верига.

Доскоро IP видеонаблюдението

срещаше редица ограничения, свърза-

ни с физическата мрежова архитек-

тура. Днес напредъкът в технологи-

ите, които улесняват инсталацията

и разширяват мобилния широколентов

достъп, прави IP видеосистемите все

по-масово прилагано, достъпно и

ефективно решение за разнообразни

приложения.
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Отразителната изолация се отли-

чава с висока R-стойност (топлинно

съпротивление) и е често прилагано

решение за намаляване на загубите

на енергия както в съществуващи

сгради, така и в нови топлонепропус-

кливи конструкции. Типично тя се

предлага на рула или пластове с го-

леми размери и позволява лесен и бърз

монтаж. Отразителната изолация е

и често прилагано решение за топ-

лоизолиране на въздуховоди, транс-

портиращи охладен въздух.

Принцип на работа
Отразителната изолация е все по-

масово използвана алтернатива на

конвенционалните топлоизолацион-

ни материали като стъклена и ка-

менна вата, с които типично се

работи по-трудно. Препоръчително

е отразителните изолационни мате-

риали да се монтират така, че поне

едната от повърхностите, огражда-

щи въздушните кухини в сградата, да

е с отразително покритие (фолио) и

нисък коефициент на топлоизлъчва-

не. Необходимо е отразителната

повърхност да е поставена перпен-

дикулярно спрямо въздушния поток.

Така драстично ще се намали топ-

Отразителна изолация

линното излъчване през зоната, ог-

радена с отразителен слой. Най-че-

сто използваната конфигурация е

система с два паралелни отразител-

ни слоя, които допълнително намаля-

ват топлинната радиация.

Топлоизлъчване
Топлинното съпротивление на

отразителната изолация в повечето

случаи може да бъде сравнително

точно изчислено. Отразителната

способност на даден материал се

определя от частта от преминава-

щата топлинна радиация, неабсорби-

рана от повърхността. Топлинното

излъчване, друга важна характерис-

тика на изолацията, е съотношени-

ето от топлинното лъчение, напус-

кащо материала през повърхността

при дадена околна температура

спрямо лъчението, напускащо абсо-

лютно черно тяло при такава тем-

пература, което се приема за мак-

симално. Обектите с черен цвят са

с отразителна способност, близка до

нулата, и се използват за база при

определянето на топлинното из-

лъчване на изолационни материали.

Различните повърхности се опреде-

лят чрез коефициентите им на „нор-

мално“ и „полусферично“ излъчване

(при ъгъл от 180о), които се отна-

сят до посоката, с която топлинно-

то лъчение напуска повърхността.

Абсолютното полусферично излъчва-

не на дадена повърхност по-често се

използва за измерване на топлинния

поток през дадена повърхност. Как-

то коефициентът на отразителна

способност, така и този на топлин-

но излъчване са със стойности меж-

ду нула и единица. Когато един обект

е с непрозрачна повърхност, сумата

от стойностите на двата коефици-

ента е равна на 1. Коефициентите

на топлоизлъчване на паралелни

повърхности, ограждащи въздушни

кухини (пространства), се използват

за изчисляването на т. нар. ефектив-

на излъчвателна способност на

въздушното пространство. Колкото

по-малко е ефективното топлоизлъ-

чване, толкова по-добри са отрази-

телните и изолационните свойства

на системата. Широко използвани-

те строителни материали и бои

(черни, бели и цветни) типично имат

коефициент на топлоизлъчване меж-

ду 0.85 и 0.95. За осигуряване на по-

висока енергийна ефективност на

съвременните сгради се разработ-

Отразителна изолация

Системите за отразителна изолация включват слой от алуми-

ниево фолио и се използват за блокиране на отразената топли-

на. Тяхната ефективност зависи от свойствата на отделните

слоеве на системата, като в зависимост от приложенията се

предлагат и различни конфигурации. Отразителната изолация е

подходяща за термоизолиране на стени, тавани и дървени кон-

струкции, както и на тухлени конструкции с ниски топлинни

съпротивления, подподови пространства, въздуховоди, клима-

тични камери и др. Тя работи като конвенционална топлоизола-

ционна система, която използва в допълнение бариерните свой-

ства на отразителна повърхност като алуминиевото фолио.
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ват и специални финишни покрития

с коефициенти на излъчване между

0.2 и 0.5.

Отразителни материали
и спецификации
Отразителните изолационни сис-

теми включват слой алуминиево фо-

лио или друг отразителен слой, зале-

пен върху картон, друго изолационно

фолио или филм, както и върху поли-

етиленови изолации, полимерни пени

или други порести материали. Проек-

тират се специални системи, които

да осигурят равномерни въздушни

кухини, оградени от две отразител-

ни повърхности. Благодарение на

своята плътност, системите за

отразителна изолация имат висок

коефициент на топлинно съпротивле-

ние, изчисляван като сума от R-стой-

ностите на отделните компоненти

(слоеве) на системата. Изолационни-

те продукти, съставени от един слой

с дебелина само няколко милиметра,

типично имат ниско топлинно съпро-

тивление, докато комплексните мно-

гопластови системи, включващи де-

бели подложки от полиетиленови

балончета, полиетиленова пяна или

друга пореста изолация, имат R-стой-

ности между 1 и 3 в зависимост от

дебелината. Топлинното съпротивле-

ние на материалите се сумира и до-

бавя към R-стойността на въздушна-

та кухина и така се получава стой-

ността на топлинно съпротивление

на цялата система за отразителна

изолация.

В световен мащаб съществуват

различни стандарти и регулации,

които задават изисквания към харак-

теристиките на различните типове

изолационни материали и системи.

Към отразителната изолация за

сградни приложения се отнася меж-

дународния стандарт ASTM

International C 1224. В допълнение, в

международната регулация ICC-ES

AC-02 са зададени критерии за допу-

стимост на отразителни фолиа в

топлоизолационни системи. В тези

документи се съдържат подробни

критерии за избор на система и не-

обходимите характеристики, за да

бъдат покрити законовите изисква-

ния по отношение на енергийната

ефективност.

Паропропускливост и топлинно
съпротивление
R-стойността на голяма плоска

въздушна кухина, като тези, образу-

вани от системите за отразителна

изолация с поне един отразителен

слой, зависи от разстоянието между

двете ограждащи повърхности и обе-

ма на кухината. В топлинното съпро-

тивление на системата не се включ-

ва това на крепежните елементи,

използвани за монтаж на системата.

Отразителните изолационни матери-

али служат и като бариери за влага,

за да забавят разпространението й

в сградата. Някои системи включват

паропропускливи слоеве, за да позво-

лят на помещенията да „дишат“.

Тогава останалите слоеве от систе-

мата са перфорирани, за да се осигу-

ри паропропускливостта на цялата

система. Тя зависи от размера и броя

на отворите в отделните слоеве.

Като цяло паропропускливостта на

неперфорирана система за отрази-

телна изолация е много по-ниска, тъй

като алуминиевото фолио не позво-

лява преминаване на водни пари през

него. Перфорираните системи са със

стойности на паропропускливост

между 5 и 7.

Отразителните системи могат

да са особено ефективни, когато се

използват с конвенционална насипна

изолация (например вата). R-стойно-

стта на системата за отразителна

изолация се доближава до тази на

въздуха, когато топлинните разлики

в слоя са малки. Отразителен слой в

комбинация с други изолационни ма-

териали може да осигури много нис-

ка температурна разлика между от-

делните елементи на сградната кон-

струкция. Температурната разлика

при затворена въздушна кухина, част

от изолиран сегмент от сградата, се

определя като се раздели общата

температура на сградния елемент на

топлинното съпротивление на отдел-

ните слоеве на системата.

Например, когато цялостната

температурна разлика е 27.8 °C и има

два слоя изолация с R-стойности 5 и

10, диференциалната температура на

слоя със съпротивление 10 ще бъде

18.5 °C, а на другия слой - 9.8 °C. Тази

концепция се използва, за да се изчис-

ли R-стойността на затворена

въздушна кухина, която е част от по-

комплексна система, например за

отразителна изолация.

Отразителните системи с две или

повече въздушни кухини са с топлин-

но съпротивление, което се получа-

ва като сума от съпротивленията на

индивидуалните слоеве и кухини (вся-

ка от които типично е с ниска дифе-

ренциална температура). Тези систе-

ми могат да бъдат използвани в об-

ществени и търговски сгради, за да

се осигурят топлинни характеристи-

ки, покриващи спецификациите в

съответните регулации. Ако

повърхност с нисък коефициент на

топлоизлъчване е насочена към инте-

риора на дадено помещение, обикно-

вено се осигурява въздушна кухина

отдолу, чието топлинно съпротивле-

ние се увеличава допълнително от

ниското топлоизлъчване на отрази-
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телния слой. Когато се използва

отразителна изолация, средната

лъчиста температура на въздушни-

те пространства между повърхнос-

тите с нисък коефициент на топло-

излъчване е по-ниска през лятото и

по-висока през зимата, тъй като

излъчването от или към стените или

тавана значително е намалено бла-

годарение на интегрирането на от-

разителен слой.

Отразителна топлоизолация
на въздуховоди
Системи за отразителна изолация

често се използват за топлоизолира-

не на въздуховоди и климатични каме-

ри с цел осигуряване на висока енер-

гийна ефективност на ОВК системи-

те и ниски загуби на топлина. По-

свободно монтираната около възду-

ховода отразителна изолация може да

осигури естествена въздушна кухи-

на между тръбата и изолационния

слой. Отразителните фолиа, използ-

вани за такива приложения, типично

имат ниски стойности на коефициен-

та на топлоизлъчване и на двете

повърхности на фолиото. R-стойно-

стта на такива системи зависи от

топлоизлъчването на лицевите

повърхности на фолиата, ширината

на въздушната кухина и топлосъпро-

тивлението на другите слоеве на

изолационната система.

Технологиите в отразителните

системи за въздуховоди се развиват

и усъвършенстват заедно с все по-

високите изисквания към енергийна-

та ефективност на тези елементи

от сградната конструкция. Въздуш-

ните кухини с отразителни огражда-

щи повърхности, използвани при топ-

лоизолиране на въздуховоди, са с де-

белина между 13 и 38 мм. Кухините

могат да са или надлъжни (по дължи-

ната на въздуховода) или напречни

(около въздуховода). Когато въздухо-

водите са с квадратен напречен раз-

рез, типично се монтират слоеве с

въздушни кухини върху четирите

плоски повърхности на въздуховода

на отстояние, зададено от произво-

дителя на изолационната система.

Изчисленията на топлинните ха-

рактеристики на системите за топ-

лоизолация на въздуховоди типично

се базират на дължината на тръбна-

та система, а не на площта й. R-

стойностите на отделните слоеве

и на отразителното фолио в систе-

мата обаче се изчисляват спрямо

площта. Важно е системите за

отразителна изолация на въздухово-

ди да са с ниска паропропускливост,

когато въздуховодите се използват

за транспортиране на охладен

въздух, тъй като това би довело до

появата на конденз. Външната лице-

ва повърхност на системата тряб-

ва да е с близка до нулата паропро-

пускливост и да бъде херметична

(неперфорирана), за да се избегнат

течове на конденз.

Алуминиевите фолиа или отрази-

телни филми с полимерни подложки

типично осигуряват минимална паро-

пропускливост на системата. Съще-

ствуват и отразителни системи,

включващи слоеве от специални ма-

териали, които гарантират нулева

паропропускливост. Кондензацията

на външната повърхност на изолаци-

ята на въздуховода се предотвратя-

ва чрез осигуряване на достатъчно

топлинно съпротивление на система-

та и поддържането на температура-

та на повърхността й над точката

на конденз. Температурата на орося-

ване зависи от температурата и

относителната влажност на възду-

ха. Температурата на оросяване доб-

лижава температурата на въздуха,

когато относителната му влажност

се доближава до 100%.

Препоръчително е температурата

на въздуха да се поддържа на поне

няколко градуса разлика с точката на

оросяване, тъй като при относител-

на влажност на въздуха над 90% е

лесно границата да бъде премината.

Това означава, че при такава отно-

сителна влажност на въздуха около

въздуховоди, транспортиращи охла-

ден въздух, е твърде вероятно да се

появи конденз без необходимата изо-

лация. Едно от решенията за предот-

вратяване на оросяване е осигурява-

нето на добра вентилация. Движени-

ето на въздуха в близост до повърхно-

стта на отразителната система за

топлоизолация на въздуховода ще

спомогне за поддържане на повърхно-

стната температура на изолацията

над точката на оросяване.

Както при конвенционалните сис-

теми за топлоизолация на въздухово-

ди, така и при отразителните е не-

обходимо да се осигури елиминиране

на всички възможно въздушни течо-

ве и термомостове, които типично

водят до значителни загуби на енер-

гия в системата. Преди монтаж на

изолацията е необходимо да се из-

върши прецизна инспекция на възду-

ховодите, за да се осигури оптимал-

на въздухонепропускливост.
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