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Бегели представи нови влагозащитени LED осветителни тела

ра 4000 и 6500 K. LED осветителните тела

Saving Stagna LED са изключително ефектив-

ни - 128 lm/W.

От Бегели допълват, че през месеците

февруари и март те се продават на промоци-

онални цени за проекти.

Бегели представи на българския пазар най-

новите си влагозащитени LED осветителни

тела Saving Stagna LED, съобщават от ком-

панията. Те са поликарбонатни и светят като

2X36 W и 2x58 W луминесцентни осветител-

ни тела. Предлагат се с цветна температу-

Първата сграда с хоризонтална отоплителна инсталация в Пловдив показа
намален разход на енергия

е монтиран индивидуален топломер на входа

на жилището. Като предимства на този тип

инсталация от ЕВН подчертават липсата на

изравнителни сметки, липсата на индивиду-

ални разпределителни устройства по радиа-

торите в имота, отчитането на консумация

ежемесечно чрез индивидуален топломер до

входа на жилището и др.

"ЕВН Топлофикация вече предлага за свои-

те клиенти в Пловдив услуга по преустрой-

ство на вертикална сградна инсталация в нова

от хоризонтален тип. При интерес от даде-

на сграда ЕВН Топлофикация извършва проуч-

ване, изготвяне на оферта за конкретна сгра-

да, информация относно вземане на решение

и т. н.", допълниха от дружеството.

Първата жилищна сграда в Пловдив, чия-

то сградна инсталация бе преустроена от

вертикален в хоризонтален тип, показа мини-

мален разход на топлинна енергия от общи

части, съобщиха от ЕВН Топлофикация. Дру-

жеството преустрои сградната инсталация

на сградата през 2015 г., като за последните

два отоплителни сезона в нея е отчетен над

87% по-нисък разход. Жилищният блок е пост-

роен през 1975 г., има 7 етажа с по 4 апарта-

мента или общо 28 имота. Преустройство-

то му през 2015 г. включва изграждане на нова

хоризонтална отоплителна инсталация -

щранговете са изведени в общите части (на

етажа), като от тях тръгват индивидуални

разклонения към имотите. За всяко жилище
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Световният ОВК пазар надхвърля 207 млрд. щатски долара до 2022 г.

Обемът на световния ОВК пазар се предвижда да надхвърли 207

млрд. долара до 2022 г., сочи доклад на технологичната компания

ReportLinker. Проучването разглежда пазара според вид на продукта,

сектор (жилищен, търговски и т.н.), регион (тихоокеански, европей-

ски и т. н.). Пазарът се характеризира с все по-голям акцент върху

устойчивостта в световен мащаб, което води до приемане на раз-

лични мерки за съхранение на енергия, поясняват ReportLinker. Сред тях

са модерни системи за мониторинг, системи за сградна автомати-

зация, както и интелигентни технологии. Тези тенденции насърчават

имплементирането на ОВК системи, интегрирани с най-новите смарт

технологии.
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ЛидерЛайт реализира проект за улично и парково осветление в Силистра

За изпълнението на проекта са произведени и доставени над 3000

броя осветители от серия MAG 3 с мощност от 15 W до 105 W с

последно поколение високоефективни светодиоди. Те са инсталирани

в мрежата на улично и парково осветление на целия град Силистра.

Постигнатата ефективност надвишава 130 lm/W на тялото.

Всички осветители са свързани към специално разработена инте-

лигентна система за управление на улично осветление. Тя дава възмож-

ност за разрешаване на възникналите проблеми за поддръжка и конт-

рол на градското осветление: симетрично натоварване на фазите, не-

изправности в проводниците, нерегламентирано включване, консума-

ция на потребената електроенергия в реално време, възникване на

повреди в осветители и много други функции. След реализирането на

подмяната на морално остарялото и силно амортизирано конвенци-

онално улично осветление със съвременна LED технология и въвежда-

не на интелигентна система за диспечерско управление и мониторинг

на уличното осветление на града предвидената годишна икономия на

електроенергия е над 180 000 kWh, а спестените CO2 емисии - над

140 000 т годишно.

Българският производител на светодиодно осветление ЛидерЛайт

България достави високоефективни улични и паркови осветителни

тела за нуждите на община Силистра.

Второто издание на lighting technology с фокус върху стартиращите компании

вият и разширят платформата, а в основния й фокус ще бъдат стар-

тиращите компании в областта на осветлението.

"Изложението е насочено към иноваторите в осветителния биз-

нес и отново ще предостави възможност на компаниите доставчици

в бранша да демонстрират най-новите си технологии, компоненти,

системи, хардуерни и софтуерни решения за всички области на прило-

жение в сектора, както и да намерят бизнес партньори", споделят от

Панаира в Есен. lighting technology 2018 ще представи иновации в инте-

лигентното осветление, ориентираното към човека осветление

(human centric ligthing), Internet of Things и smart home продуктите, ко-

ито според организаторите са особено атрактивни за стартъпите

в сектора към момента.

Позитивният отзвук за уъркшоп програмата по време на издани-

ето през 2017 г., в което се включиха 71 компании изложители от 15

държави, провокира Messe Essen отново да заложи на този формат и

през идния октомври. Водеща тема на работилниците в рамките на

панаира ще бъде дигитализацията в осветлението, а широкият кръг

от теми ще обхване свързаното осветление, жичните и безжични

контролери, решенията за интелигентни домове, IoT, шинните сис-

теми и развитието на мобилните приложения за управление на освет-

лението.

От 9 до 11 октомври т. г. в немския град Есен ще се проведе

второто издание на международното изложение за новости при сис-

темите, компонентите и устройствата в осветителната индуст-

рия lighting technology.

След успешната премиера на форума през 2017 г., организаторите

от Messe Essen си поставят за цел през настоящата година да раз-
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Mitsubishi Electric стартира промо-

ционална продажба на електромери

EMU4, включваща и пакетна оферта

с актуални решения за мониторинг на

електроенергията, съобщиха от фир-

ма Ехнатон, представител на компа-

нията у нас.

Първото предложение в рамките

на безсрочната кампания включва

електромер EMU4-FD1-MB за монито-

ринг на електропотреблението в

една точка на промоционална цена.

Моделът дава възможности за рабо-

та в еднофазен (1P2W или 1P3W) и

трифазен (3P3W или 3P4W) режим.

При свързване 1P2W и 3P3W номинал-

ното напрежение е в диапазона 110-

6600 V, при 1P3W - 110 V, при 3P4W

(използвано като фазово напрежение)

- 63,5-277 V. Електромерът е предназ-

начен за работа с номинален ток от

5 до 6000 A.

"Вграденият LCD дисплей на моде-

ла EcoMonitorLight позволява визуализа-

ция на настройките и данните от

измерванията. Продуктът се предла-

Mitsubishi Electric обяви промоционална
кампания на електромери EMU4

га както в стандартна версия, така

и във вариант с добавени функции за

хармонични измервания, аларми и т. н.

Електромерът може да се свързва с

хост системи (като PLC), софтуер за

събиране на данни (EMU4-SW1), уст-

ройство за визуализация или дата

логер чрез стандартна MODBUS RTU

(RS-485) връзка и да функционира като

терминал за мениджмънт на енергия-

та. Чрез CC-Link връзка към него може

да бъде свързан и комуникационен

модул за извършване на надстройки на

системата. С EcoMonitorLight могат да

бъдат осъществявани както стандар-

тни оперативни измервания, така и

прецизни", поясняват от Ехнатон.

Втората оферта е пакетна и об-

хваща електромера EMU4-FD1-MB

заедно с 4,3'' терминал GT21004-RTBD

и софтуерна програма за мониторинг

на енергията плюс SD карта памет.

"Пакетът предлага решение за мно-

готочково измерване на енергията,

като позволява събиране на данни и

мониторинг на до 15 точки, както и

визуализация с висока резолюция на

дисплея на 4,3-инчовия терминал с ин-

туитивен HMI интерфейс. Един тер-

минал поддържа до 16 EMU устрой-

ства. Данните се съхраняват на

вътрешна SD карта памет (включена

в комплекта) в CVS (Excel) формат.

Софтуерът позволява изключително

лесна и удобна работа със система-

та. Решението позволява мониторинг

в реално време, графично представя-

не на информация и създаване на лого-

ве с данни за до 15 независими вериги.

Цялата информация, съхранена в ин-

тегрираната SD памет, може да бъде

свалена на HMI терминала посред-

ством FTP сървър", допълват от

Ехнатон.

Mitsubishi Electric обяви промоционална
кампания на електромери EMU4
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От позицията на фирма с 25-годишен опит във вашия бранш,

кои постижения и реализации бихте отличили като най-значи-
ми за АНДИ?

Едно от най-големите ни постижения е поддържането на

високо качество на предлаганите от нас услуги, както и

фактът, че с нашите 8 офиса покриваме територията

на цялата страна. Доверен партньор и глобален систе-

мен интегратор сме на знакови имена в индустрията на

България.

Благодарение на нашия всеотдаен и висококвалифициран

екип, успяхме да завършим много на брой и изключително

разнообразни проекти в почти всички сфери на икономи-

ката: Асарел Медет АД, Аурубис България, AES Гълъбово,

ВМЗ ЕАД, Била, МОЛ Галерия, Хотел Роял Бийч Барсело,

Биовет, Порт Бургас, SG Експресбанк и др.

Проекти, по които работим в момента, са: бизнес сграда

Милениум Център, производител в авиационната индус-

трия Latecoere, Булмат Добрич и др.

Кои бяха най-сериозните предизвикателства, които екипът ви
срещна през тези години?

Най-сериозното предизвикателство пред екипа на АНДИ

през тези години беше разширяването на нашето порт-

фолио от СОТ системи в началото до голяма гама сла-

ботокови инсталации, включително видеонаблюдение,

контрол на достъп и работно време, СКС, пожароизвес-

тителни и пожарогасителни системи и оборудване, оз-

вучаване и оповестяване, паркинг системи, периметро-

ва охрана, градско наблюдение и следене на трафик.

Произвеждаме ел. табла и паркинг системи. Разширява-

нето на нашата инженерингова дейност изискваше из-

бор на високотехнологични партньори сред огромното

разнообразие от световни производители и спечелване-

то на тяхното доверие. Наши партньори са: Sony

Professional, Samsung Techwin, Dahua Technologies, Avigilon,

Milestone, JOB Detectomat, Satel, Tyco и др.

Освен това успяхме да съберем изключителен екип от

професионалисти и съмишленици и да постигнем високо

ниво на обслужване.

Кои фирмени ценности и практики ще се стремите да запази-

те оттук нататък и какво ще се опитате да промените?
Най-голямата ценност на нашата компания са хората,

През тези 25 години сме
реализирали над 10 000 проекта

инж. Ангел Ангелов,
търговски директор на АНДИ,

пред сп. ТД Инсталации

както и клиентите, които стимулират и осмислят на-

шето развитие. Разполагаме с 240 професионалисти, 50%

от които са с повече от 15 години трудов стаж в ком-

панията, а 2/3 от нашия състав е с техническо образо-

вание. През тези 25 години сме завършили повече от 10000

проекта. Ще продължим да развиваме квалификацията и

уменията на нашия персонал, за да оправдаем доверието

на многобройните клиенти, инвестирали в нас. Чрез по-

активно сътрудничество със средните и висши техни-

чески училища ще се опитаме да помогнем за промяна

представата на младите колеги, че работата в индуст-

рията и строителството е скучна и непривлекателна.

Какви новости могат да очакват клиентите на фирма АНДИ

в бъдеще?
На изложението Security Expo 2018 представяме най-но-

вите постижения на нашите партньори в областта на

интелигентния видеоанализ, интегрираните системи за

сигурност, както и системите за противопожарна защи-

та. Също така представяме най-новата разработка на

нашата система SmartPark за цялостно управление на

паркинги, както и ново поколение системи за наблюдение

и анализ на търговски обекти.

През тези 25 години сме
реализирали над 10 000 проекта
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За да успеем да се вместим в рамките за енергийна ефектив-

ност, заложени за България от ЕС, на компаниите управляващи за-

води или сгради е необходимо да се направи анализ на консумаци-

ята на енергия. Енергийният мениджмънт, разработен от WAGO,

може да помогне за предприемане на конкретни мерки за понижа-

ване на консумацията, на база на задълбочен анализ на записаните

показатели и товарови графици и управление на процесите.

Благодарение на подбран хардуер и разработен от WAGO, лесен

за използване софтуер, системата за Енергиен мениджмънт на

WAGO лесно се интегрира във вече съществуващите системи за

автоматизация в индустрията и сградите.

Апликейшън контролер
WAGO въвежда ново понятие - т. нар. "апликейшън контролер"

/application controller/ - това е контролер от хитовата серия PFC200

с модифициран фърмуер, който е и предварително програмиран за

конкретна задача, в случая енергиен мениджмънт. Модулната фун-

кционалност на системата позволява индивидуална адаптация към

специфичните условия на обекта. Особено интересно е, че освен

стойности на чисто електрическите величини - ток, напрежение,

cos ϕ, активна/реактивна мощност, енергия и др., този "апликей-

шън контролер" може да записва и други величини и консумативи-

те, потребявани/измерени в конкретния завод или сграда - напри-

мер газ, топлинна енергия, вода, компресиран въздух, температур-

ни стойности и др. За целта, системата на WAGO предлага:

• Свързване на съществуващите сензори към системата;

• Анализиране на енергийните данни и предприемане на мерки за

подобряване на ефективността;

• Генериране на стойности за показателите за изпълнение на

стандарта за управление на енергията DIN EN ISO 50001.

Просто параметризиране
Благодарение на софтуера за енергиен мениджмънт на WAGO -

лесен за използване, но мощен инструмент. Софтуерът се зареж-

да в контролера и автоматично разпознава свързаните входно-из-

Система за енергиен
мениджмънт на WAGO

ходни модули при стартиране. Входовете за запис на данни се нас-

тройват просто, чрез параметризиране. Това решение предлага:

• Графичен потребителски интерфейс;

• Лесно параметризиране - с клик на мишката;

• Достъп през HTTPS и стандартен браузър.

Данните могат да се прехвърлят и до по-високо ниво на софту-

ер за енергиен мениджмънт (SCADA) чрез Modbus TCP/IP или като

CSV файл по FTPS. История може да се записва и на SD карта. По-

неже интеграцията на тази система към работещи клиентски сис-

теми за автоматизация е толкова опростена, не е проблем и уве-

личаване на прецизността и броя на измерваните параметри.

Визуализацията - включена в пакета
С вградения инструмент за визуализация, събраните данни се

визуализират и оценяват лесно в различни форми, като диаграми и

графики. В този си вид системата е много ценен инструмент и при

подготовка за интеграция в система от по-високо ниво (напр.

SCADA). Важни детайли са:

• Товарови криви - разработвани съвместно с доставчика на енер-

гия;

• Определяне на "пикови натоварвания", чрез показване стойнос-

тите за всяка секунда;

• Оценяване на енергопотреблението във връзка с адаптацията

на процеса.

Система за енергиен
мениджмънт на WAGO

akhnaton.biz

Измервателна система с допълнителна функционалност - интуитивно
записва и управлява данните, без програмиране, но позволява
надграждане в бъдеще
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Предстои тазгодишното издание на

международното изложение в областта

на осветителните технологии

Light+Building. Като официален пред-

ставител на организаторите, по какъв

начин съдействахте на компаниите,

които ще бъдат сред изложителите?

Днес ставаме свидетели на свят,

пленяващ с глобалността и високи-

те си технологии. Изключителното

Интересът на българския
бизнес към Light+Building
постоянно расте

Ивайло Иванов,
управител на Интер Експо

Център,
пред сп. ТД Инсталации

време, в което живеем, предоставя

невероятни възможности и е благо-

датна почва за създаване на контак-

ти. Всичко това е предпоставка за

изграждане на успешен бизнес в по-

чти безброй направления.

Ние в Интер Експо Център сме дома-

кини на много изложения и събития.

Съзнаваме, че заради невероятната

динамика на съвременния свят меж-

дународните форуми имат все по-

важно значение за всеки сектор. Из-

ложенията са местата, на които се

показват най-новите продукти, нами-

рат се правилните клиенти, партньо-

ри в бизнеса и се изграждат дълго-

трайни визии.

От 1 април 2016 г. сме официален

представител на Messe Frankfurt в

България. Като един от основните

Интересът на българския
бизнес към Light+Building
постоянно расте
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организатори на търговски изложе-

ния в света, панаирът е ключов фак-

тор за всеки отрасъл. Сред главни-

те е високотехнологичният сектор

на осветлението, електротехника-

та, автоматизацията на дома и сгра-

дите. Към него е насочен и най-голе-

мият световен специализиран пана-

ир за сектора - Light+Building, провеж-

дащ се на всеки две години. Той е с

основно значение за архитектите, ин-

териорните архитекти, дизайнери-

те, проектантите, инженерите, за-

наятчиите и дистрибуторите от цял

свят. През тази година ще се прове-

де от 18 до 23 март, а мотото му е

„Свързано - сигурно - удобно“. В све-

товен мащаб събитията на Messe

Frankfurt за осветление и строител-

ни технологии са на три континента

– в Европа, Азия и Южна Америка. Обе-

диняват и представят различните

аспекти на технологиите за освет-

ление и сградни услуги. Включват 13

панаира, простиращи се на 600 000 кв.

м площ, изложителите са 7200, а

посетителите – 503 000.

Интер Експо Център, като официален

представител за Messe Frankfurt в

България, винаги е подкрепял бизнеса

у нас. За тазгодишното издание на

Light+Building помогнахме по всички

възможни начини. Българските компа-

нии подпомагаме с подробна информа-

ция, обсъждаме сроковете, съдей-

стваме при избора на място за щанд

и консултираме, за да се представят

по най-добрия начин.

Какъв е броят на българските изложи-

тели през 2018 г. и какъв тип компании

са те?

На последното си издание през 2016

г. изложението Light+Building събра

2626 изложители, чиито щандове за-

еха площ от 249 100 кв. м, и бе посе-

тено от 216 610 души.

За пореден път в световния форум

през 2018 г. български компании ще

участват със свои щандове. Общо 14

ще бъдат фирмите от нашата стра-

на. Те ще покажат продукти от об-

ластта на smart контактите и ос-

ветлението, осветителните тела и

LED технологиите, компонентите за

осветление, светодиоди, електронни

продукти, кабелни снопове, сензори,

електрически табла и прожектори.

Забелязва ли се някаква тенденция сред

участниците през годините и доколко

това е обвързано с актуалното състо-

яние на сектора у нас?

Всяко следващо издание на

Light+Building бележи ръст на изложи-

телите, посетителите, показаните

продукти и услугите. През 2018 г. се

регистрира над 5% ръст в броя на

изложителите спрямо предходното

издание. Най-много са компаниите от

Италия, Китай, Австрия, Полша, Ве-

ликобритания, Белгия, Холандия, Тур-

ция.

Положителните световни тенденции,

разбира се, намират пряко отражение

и у нас. Доказалите се български

компании в сектора търсят нови

пазари и партньори в чужбина. А най-
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доброто място за осъществяването

на това са мащабните събития, ко-

ито събират сектора. Интересът на

българския бизнес към Light+Building

постоянно расте. Това се доказва от

тенденцията на всяко негово следва-

що издание свои щандове да имат все

повече компании от държавата ни.

Всичко това е доказателство, че

много български фирми вече не са

насочени само към Балканския реги-

он, но и към европейския и световен

пазар. В тази връзка искам да подчер-

тая положителните тенденции за

бизнеса у нас. Те се доказват от

изложението Българска строителна

седмица, което се провежда в Интер

Експо Център от 7 до 10 март. Уве-

личените търговски площи и интерес

от страната и чужбина са пряко след-

ствие от положителните условия в

сектора.

Какви съвети бихте дали на желаещите

да разгледат Light+Building? Организи-

рате ли общо посещение на изложение-

то?

Light+Building е с основно значение за

сектора. Посещаването му е инвес-

тиция в бъдещето на всяка компания.

Имайки предвид присъствието на

световните лидери, иноваторите и

професионалистите, добавената

стойност, която носи присъствието

там като посетител или изложител,

е огромна. За изданието през 2016 г.

се наблюдава устойчив ръст на

българските посетители от близо

20%. Всъщност Light+Building е вто-

рият най-посещаван от българските

компании панаир във Франкфурт след

Automechanika.

Като официален представител на

Messe Frankfurt в България, Интер

Експо Център съдейства за осъще-

ствяване на посещения на фирми от

България чрез различни способи.

Отворени сме към българския бизнес,

защото у нас има голям капацитет,

новаторство и желание за развитие.

Готови сме във всеки един момент да

помогнем с всичко възможно на жела-

ещите да посетят световните фо-

руми на Messe Frankfurt.

Мария Хаселман, директор бранд
мениджмънт на Light + Building:
Изложителите използват Light + Building
като успешен вход към международния
пазар

Темповете в технологичното развитие на отделните държави от Югоизточна

Европа, участници в платформата, варират в широки граници. Но е отчетлив цяло-

стният ръст в броя на изложителите от региона. По традиция, много компании се

фокусират първо върху местните си пазари преди да обърнат поглед към глобалния

бизнес. Естествено, успешните компании бързо правят заявка за позиции на светов-

ния пазар и Light + Building е отличен трамплин за тях.

Прави голямо впечатление броят на българските фирми изложители, който зна-

чително нарасна през последните години. Към днешна дата, за участие в тазгодиш-

ното събитие са се регистрирали 14 български компании. Много от тях ще използ-

ват Light + Building като успешен вход към международния пазар.

И тази година всички пазарни лидери в региона заявиха участие. Очакваме над 2600

компании да представят най-новите си продукти в сферата на осветлението, елек-

троинсталациите, домашната и сградна автоматизация. Изложителите отново ще

имат несравнима възможност да представят бизнеса и решенията си пред широка

публика от посетители, дошли от цялото земно кълбо. За тези фирми никога не е

имало по-добра стартова платформа от тази – едно събитие, което се очаква да

привлече над 216 хил. гости, половината от които – международни. Това ще им даде

шанса да създадат нови бизнес контакти и да открият подходящите партньори.
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С нарастването на популярност-

та на тези проекти в Европа и по

света, ОВК производителите поста-

вят все по-голям фокус върху техно-

логиите, специално проектирани за

такъв тип приложения, които са в

състояние да посрещнат амбициозни-

те им изисквания за енергийна ефек-

тивност.

Тенденции при технологиите
за нулевоенергийни сгради
На пазара на решения за ниско-,

нулево- и плюсовоенергийни сградни

Роля на ОВК технологиите
в нулевоенергийните сгради

проекти нивото на технологично

развитие е изключително високо.

Сред тенденциите, които стимули-

рат този динамичен ръст на прило-

женията в областта, са възходът на

строителната индустрия и стре-

межът към повсеместна енергийна

ефективност и екологосъобразност

в сектора. Налице е и желание сред

много от компаниите производители

на ОВК системи да навлязат и да се

утвърдят с диференцирани продукти

на един по-конкурентен и печеливш

пазар. Допълнителни двигатели на

популяризирането на нулевоенергий-

ните сгради са съвременните дирек-

тиви и стандарти на национално,

европейско и глобално ниво, които

промотират и налагат консумацията

на все по-малко енергия и ресурси и

използването на повече енергийно

ефективни технологии и системи за

локално производство на енергия,

включително от възобновяеми източ-

ници.

Ефективността на сградите и

системите в тях е водеща тенден-

ция в сектора. Технологиите в сфе-

рата на ОВК системите обаче дос-

тигат етап, на който в дадени при-

ложения е постигната оптимална

ефективност на процесите и уреди-

те. Ето защо фокусът се измества

към ефективността на ниво цялост-

ни системи или обекти. Нулевоенер-

гийните сгради са резултат именно

от тази тенденция.

Една високоефективна ОВК инста-

лация не би била достатъчно ефикас-

на, ако е комбинирана с недобра изо-

лация, с лошо проектирани или нека-

чествени тръбопроводи и/ли въздухо-

води. Ето защо постигането на оп-

тимална ефективност на ниво сгра-

да изисква цялостен подход към под-

бора на компонентите, технологии-

те и системите. Вместо съсредото-

чаване върху първоначалната цена за

закупуване и инсталиране на ОВК

оборудването, е препоръчително соб-

ствениците да обърнат внимание на

очакваните ползи в дългосрочен план.

ОВК технологии за
нулевоенергийни сгради
Като едни от най-големите енер-

гийни консуматори в сградите заед-

но с осветлението, отоплителните,

вентилационни и климатични систе-

ми играят ключова роля за постига-

нето на целите на проектантите за

нулево потребление. Подобно на мно-

го други "зелени" инициативи, и кон-

Роля на ОВК технологиите
в нулевоенергийните сгради

Отоплителните, вентилационните и климатичните системи са

ключови елементи от концепцията за нулевоенергийни сгради.

Тези обекти са своеобразни системи, в които се внедряват

последните иновации при материалите, технологиите, практи-

ките и контролните решения. Целта е не само да се минимизира

или сведе до нула енергийното потребление, но и сградата да

произведе повече електричество, отколкото консумира, за да се

превърне в плюсовоенергийна система.
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цепцията за нулевоенергийни сгради

оказва голямо влияние върху ефектив-

ността на сградните системи и

технологии.

Предвид факта, че около 40% от

използваната в сградите енергия се

дължи на работата на ОВК системи-

те, ефективността на механичното

ОВК оборудване е основен обект на

технологични подобрения. В тази

посока са насочени основните усилия

на проектантите на ОВК технологии,

които търсят нови решения на тра-

диционни предизвикателства, за да

успеят да постигнат амбициозните

цели на нулевоенергийните сгради.

Високоефективните ОВК системи

за съвременните нискоенергийни

сградни проекти използват иноватив-

ни технологии като честотни инвер-

тори и интелигентно управление, за

да адаптират оптимално работата

на уредите към потребностите. В

резултат на повишената ефектив-

ност, за всеки спестен ват електро-

енергия е елиминирана необходимос-

тта да бъде произведен от локална-

та ВЕИ система или почерпен от

мрежовото захранване. Обезпечава-

нето на отоплителните системи

чрез термопомпи и електрифициране-

то на други товари с локално произ-

ведена от сградата ВЕИ енергия са

основни стъпки към постигането на

нулево енергийно потребление. В

допълнение, при много проекти за

нулевоенергийни сгради се търси

постигане и на нулеви въглеродни

емисии чрез елиминиране на директ-

ната употреба на изкопаеми горива,

допълнително повишавайки еколо-

госъобразността на концепцията.

Проектирането и изпълнението на

ОВК инсталациите в една сграда е в

пряка връзка с ключови елементи от

сградния дизайн като ориентацията,

сградната обвивка, осветлението,

електроинсталациите и електрообо-

рудването. Проектантите на меха-

ничните компоненти на ОВК систе-

мите се стремят да намалят нато-

варванията за отопление, охлаждане

и вентилация, свързани с работата

на тези компоненти, за да се сведе

до минимум консумацията на енергия

и след това да се постигне нулев

баланс с помощта на захранване от

възобновяеми енергийни източници.

Възможности във връзка с
възобновяемата енергия
Един изключително популярен из-

бор за захранване на ОВК системи в

нулевоенергийните сгради е геотер-

малнатата енергия – възобновяем

енергиен ресурс, който спомага за

значително намаляване на разходи-

те за отопление и охлаждане. Гео-

термалните термопомпи са сред

най-ефективните налични ОВК тех-

нологии и ключово решение за пости-

гането на нулево енергийно потреб-

ление. Използването на земните

недра като своеобразен топлообмен-

ник е изключително ефикасен способ

за отопление и охлаждане на сгради-

те. На пазара се предлагат множе-

ство продукти в този сегмент,

включително геотермални термо-

помпи, които генерират три или

повече единици топлинна енергия за

всяка единица консумирана електри-

ческа енергия. Тази технология като

цяло осигурява и високи стойности

на показателя за качество на

вътрешния въздух в сградата (Indoor

Air Quality – IAQ).

Прилагането на цялостен подход
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към сградните технологии спомага за

по-лесно преодоляване на ограничени-

ята и предизвикателствата при

техническото проектиране на нуле-

военергийни сгради. Слънчевата

енергия – друг възобновяем енергиен

източник, също е неразделна част от

изграждането на сгради с нулево

енергийно потребление.

Освен възобновяемите технологии

за производство на енергия, важен

елемент от стратегията за пости-

гане на нулева енергийна консумация

в една сграда са и системите за

съхранение на енергия. Експертни

проучвания в областта показват, че

дори и малко количество складирана

енергия с помощта на съвременните

технологии за съхранение може да

осигури цялостно електрозахранване

на една сграда в тъмната част на

денонощието или в други пропорцио-

нални отрязъци от деня или година-

та, в които един захранван с ВЕИ

обект традиционно би черпел елект-

ричество от мрежата. Съхранение-

то на енергия позволява на сградата

не само да обезпечава собствените

си енергийни потребности, но и да

подава обратно към мрежата неиз-

ползваните количества генерирано и

съхранено електричество. За целта

се използват системи за управление

на потреблението, които отговарят

на моментните нужди и разпределят

натоварването спрямо възможности-

те за собствено производство. Фи-

нансовите стимули за подобни прак-

тики ги правят все по-популярни в

Европа.

Работа в режим на частично
натоварване
За разлика от по-старите сгради,

в които ОВК оборудването като ком-

пресори и вентилатори работи с

постоянна скорост, в нулевоенергий-

ните сгради ОВК системите са снаб-

дени с технологии за управление на

скоростта, които гарантират, че се

произвежда само необходимото коли-

чество топлина, студ или вентила-

ция. Някои съвременни модели систе-

ми съчетават високоефективни мо-

тори с честотни управления, които

контролират работата на климатич-

ните камери, чилърите, помпите и т.

н. При компресорите с променлива

скорост честотният инвертор (или

задвижването с променлива честота)

управлява мотора за работа при раз-

лични скорости, като по този начин

модулира потока на хладилния агент

и изходното охлаждане. Намаляване-

то на скоростта, когато съответ-

ства точно на натоварването, спо-

мага за редуциране на потребление-

то на енергия с до 50% или повече в

зависимост от приложението. На

практика така се губи по-малко енер-

гия, тъй като компресорът, който

работи с променлива скорост, осигу-

рява точно необходимия капацитет

според моментните потребности

посредством забавяне или ускорява-

не на мотора. Налице са и някои опе-

ративни ползи. Честотните задвиж-

вания осигуряват т. нар. "софт

старт", който удължава жизнения

цикъл на мотора и намалява сметки-

те за ток, редуцирайки пиковите

електрически натоварвания.

Някои нулевоенергийни сгради из-

ползват подобни честотни управле-

ния и в геотермалните си системи,

асансьорните си уредби и т. н. В

допълнение към честотните инвер-

тори, ОВК системите в сгради с

нулево потребление често включват

и HVLS вентилатори с голям дебит и

ниска скорост, които помагат срещу

ефекта, познат като стратификация

или наслагване на топлия въздух във

високите части на помещенията.

Така допълнително се увеличава ефек-

тивността на отоплението и охлаж-

дането.

Интелигентно управление и
IoT решения
Интелигентните системи за уп-

равление и IoT-базираните техноло-

гии също са ключови елементи от

стратегията за постигане на нуле-

во енергийно потребление в сгради-

те. Много производители на контрол-

ни решения за ОВК оборудване зала-

гат на Internet of Things, за да напра-

вят продуктите си максимално адап-

тивни към потребностите на съвре-

менните интелигентни сгради. Бла-

годарение на мрежата от различни

сензори (за температура, влажност,

присъствие и т. н.), инсталирани из

цялата сграда, централизираната

система за управление добива ясна

представа за нуждите от отопление,

охлаждане и вентилация в отделни-

те помещения. Системата обикнове-

но обединява сградните услуги в ця-

лостна платформа за сграден ме-

ниджмънт (BMS). Тя обменя информа-
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ция с различните свързани устройства и уреди в сграда-

та в реално време и своевременно променя работните

им параметри с цел постигане на предварително зададе-

ните от потребителя стойности на микроклимата.

Когато като основен приоритет в работата на сград-

ните системи е зададена енергийната ефективност, ОВК

системите работят само когато има нужда от това. През

останалото време те са в режим на изчакване и мини-

мално до нулево енергийно потребление.

В допълнение, интелигентните платформи за сградна

автоматизация, базирани на Internet of Things, могат

автоматично да преразпределят пиковите натоварвания

към времеви периоди с по-ниски тарифи с цел по-ниски

сметки за ток. В нулевоенергийните сгради тези възмож-

ности са свързани с ефективно управление на произведе-

ната и съхранявана в сградата енергия с цел покриване

на всичките й потребности от електричество, особено

за отопление и охлаждане.

Освен с IoT технологиите, повечето съвременни ОВК

продукти за нулевоенергийни сгради са съвместими и с

BACnet стандарта за сграден мениджмънт и автомати-

зация. Той превръща интелигентните ОВК контролери в

своеобразни мини-BMS системи за жилищни приложения,

които се грижат за оптимално ефективното управление

на отоплението, охлаждането и вентилацията и

придържането към минимално енергийно потребление.

Прогнози за нулевоенергийните
сгради на бъдещето
В сградния сектор се появява все по-устойчив стре-

меж към постигане на устойчивост и независимост, дори

при екстремни условия. Ето защо нулевоенергийните сгра-

ди са сред предпочитаните проекти за зони, в които кли-

матът е суров или често се случват природни бедствия,

свързани със сериозни прекъсвания на токозахранването.

Наличието на ОВК системи, чиято непрекъсната работа

е обезпечена от съхранената с сградната система енер-

гия при прекъсване на главното електрозахранване, га-

рантира сигурността и комфорта на обитателите дори

при извънредни събития.

Експертите в областта очакват, че и в бъдеще тен-

денцията към повишаване на интелигентността в уп-

равлението на сградните системи и в частност – на

ОВК уредите, ще се запази. Енергийното потребление

на отоплителните уреди, вентилационните системи и

климатиците ще бъде все по-адаптирано към предпочи-

танията на потребителите, климатичните условия, це-

ните на електроенергията, достъпността на захранва-

нето и възможните източници на захранване в даден мо-

мент.

Решенията за управление на ОВК технологиите ще

стават все по-мобилни и портативни, все по-интерак-

тивни и свързани, все по-ориентирани към потребителя

и към оптимизиране на енергийната консумация, прогно-

зират пазарните анализатори.

Платформите за сграден мениджмънт и автоматиза-

ция се очаква да играят нарастваща по важност роля за

постигане на нулевоенергийно потребление в съвремен-

ните домове. Управлението на сградните системи и услуги

ще става все по-умно и централизирано и ще позволява

все по-ефективен контрол върху консумацията на елек-

тричество с помощта на алтернативни подходи като

анализ на големи обеми данни (Big data) и специализирани

аналитични инструменти за сградна информация. Така соб-

ствениците и мениджърите ще бъдат максимално инфор-

мирани относно енергийното потребление на сградите

благодарение на регулярни справки и доклади от платфор-

мите за сграден мениджмънт. Тези справки могат хроно-

логично да очертават тенденциите в работата на ОВК

системите и потребностите от отопление, вентилация

и климатизация в различните зони на деня, сезона или

годината.

На пазара вече се предлагат и интелигентни софту-

ерни технологии за управление на енергията, проектира-

ни специално за сгради с нулево енергийно потребление.

За разлика от традиционните платформи за енергиен ме-

ниджмънт, те не само осигуряват непрекъснат енергиен

мониторинг на всички консуматори в сградата, включи-

телно ОВК системите, но и автономно инициират кори-

гиращи действия и мероприятия при регистриране на

неефективна или неизправна работа на някой уред или

устройство. Благодарение на прецизните си инструмен-

ти за диагностика, тези платформи лесно могат да

откриват проблеми при оборудването от механичен,

електронен, електрически или софтуерен характер. Мно-

жеството им функции и предимства и популяризирането

на концепцията за нулевоенергийни сгради тепърва ще

разширяват вниманието върху тези решения сред потре-

бителите, убедени са експертите в бранша.
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Подобряването на качествените

показатели на използваната в хоте-

лите вода води до по-голяма степен

на удовлетворение от преживяване-

то сред посетителите и гостите.

Ключов момент е популяризирането

на факта, че се внедряват и използ-

Пречистване на води в
хотели

ват съвременни системи и техноло-

гии за водопречистване. Това гаран-

тира, че клиентите са запознати с

усилията, които полагат представи-

телите на хотелиерския бранш, за да

гарантират здравето, безопасност-

та и комфорта на своите гости.

Системите за пречистване от-

страняват хлора и минералните от-

лагания от водите, което спомага за

постигане на по-добър вкус на пред-

лаганите храни и напитки, както и на

по-добро обслужване на използваното

оборудване. Това, от своя страна,

води до повишаване на ефективнос-

тта на уреди като перални и миялни

машини и намалява разходите за под-

дръжката им. Така инвестициите,

вложени в пречистване на водите в

хотелите, се възвръщат изключител-

но бързо и дори водят до понижаване

на разходите в дългосрочен план.

Необходимост от обработка
на водата в хотелиерската
индустрия
Пречистването на водите е необ-

ходимо с оглед на законовите норми

за прилагането на редица дейности

в хотелиерския бранш. Преди всичко,

важна отговорност на лицата, рабо-

тещи в сектора - независимо дали са

собственици, мениджъри или персо-

нал, е да се грижат за чистотата и

безопасността на питейната вода.

С цел осигуряване на вода с високи

качествени показатели във всички

хотелски стаи, конферентни зали,

кухненски помещения, ресторанти и

лоби барове, водоснабдителни пунк-

тове, фитнес зали, спортни и спа

съоръжения и изобщо всички места в

хотелите, в които има достъп до

питейна вода или се използва вода за

хигиенни или технологични цели, се

подбират и инсталират различни

системи и технологии за водопречи-

стване. Степента на чистота на

водата зависи от приложението й,

като за повечето приложения са раз-

работени специални норми и стандар-

ти.

Баровете, ресторантите и други-

те питейни заведения и заведения за

Хотелиерството е една от най-бързо развиващите се индуст-

рии в световен мащаб. За удовлетворяване очакванията на

посетителите и гарантиране на тяхната безопасност важна

роля играе качеството на използваната вода. Хотелите и курор-

тите са длъжни да осигуряват чиста и безопасна вода - от

питейните води, през предлаганите напитки и душовете, до

плувните басейни, водните атракциони и спа зоните, а удовлет-

вореността и сигурността на клиентите гарантират възвръща-

емост на инвестициите в качеството на водата. Инсталиране-

то на ефективни системи за пречистване на водите в хотели-

те спомага за осигуряване на надеждно и непрекъснато снабдя-

ване с чиста и безопасна вода, критичен фактор за развитието

на бранша.

Пречистване на води в
хотели
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хранене зависят от непрекъснатото

снабдяване с чиста прясна вода. От

наличието й зависят не само вкусо-

вите качества на предлаганите хра-

ни и напитки, но и поддържането на

висока хигиена. Въз основа на това

колко е голям е хотелът, водата,

необходима само за приготвяне на

храни и напитки, може да достигне

хиляди литри на денонощие.

Водоснабдяването е от съществе-

но значение за извършване и на общи-

те хигиенно-санитарни дейности в

хотела като ежедневното почиства-

не на помещенията, пране на спално-

то бельо, хавлиите и други. За осъ-

ществяването на тези дейности са

необходими огромни количества вода,

а липсата й може да доведе до огром-

ни загуби за хотела поради това, че

дадени стаи или други функционални

помещения не се използват, тъй като

не са почистени.

Водопречистване в басейни,
спа зони и технологични
инсталации
В случаите когато хотелите раз-

полагат с басейни, е необходимо из-

граждането на специални системи за

пречистването на водите, които да

гарантират съответната норматив-

но регламентирана степен на чисто-

та. За разлика от обществените

басейни, които се почистват напри-

мер веднъж седмично, хотелите тряб-

ва да извършват тази дейност по-

често, за да гарантират качество-

то и чистотата на водата и удов-

летворението на клиентите.

Декоративните чешми, фонтани,

водни стени и други подобни атрак-

ции, използвани за създаване на при-

ятна атмосфера и добавяне на есте-

тическа стойност към различни ин-

териорни или екстериорни зони в

хотелите, също са значителни кон-

суматори на вода. В случите, когато

в хотелите се предлагат спа или

разкрасителни процедури, е необходи-

мо качеството на водата да бъде

съобразено с характера на тези про-

цедури, например тя да е мека и без

хлор.

Често във входящите водни пото-

ци присъстват неразтворени приме-

си и водорасли, които могат да дове-

дат до редица проблеми. Когато замъ-

рсените води преминават през кот-

лите и тръбите в отоплителните и

другите технологични инсталации, се

получават отлагания, които впослед-

ствие се натрупват и могат да на-

рушат функционалността на оборуд-

ването, тръбопроводите и армату-

рата и да намалят жизнения им цикъл.

Ето защо инсталирането на високо-

качествена система за филтриране

на входящите водни потоци, която да

осигури непрекъснато снабдяване с

чиста вода, включително и за техно-

логични нужди, е от значение за без-

проблемната работа на хотела.

Отпадъчни води и екологични
 аспекти на водопречистването
Хотелите генерират отпадъчни

води, които подлежат на съответно-

то пречистване и третиране, преди

да бъдат изведени от хотелската

система. От една страна е необхо-

димо да се гарантира, че количество-

то на замърсената вода, изпускана

към канализацията, не надвишава

допустимото. От друга, потокът

отпадъчни води трябва да отговаря

и на съответната нормативно ука-
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зана максимална степен на замърсе-

ност, преди да бъде насочен към ка-

нализацията. В противен случай това

би довело до санкции за обекта. Тези

изисквания налагат инсталирането

на системи за пречистване и на из-

ходящия поток води от хотелите.

Освен отговорните органи, натиск

върху хотелиерите оказват и очаква-

нията на клиентите за ангажираност

към околната среда. Това стимулира

собствениците и управителите на

хотели постоянно да търсят възмож-

ности за намаляване на негативните

екологични ефекти от дейността си,

да предприемат мерки за пестене на

водни ресурси и енергия, да инвести-

рат в "зелени" технологии и т. н.

Добро решение в посока намаляване

на количеството използвани води е

рециклирането на отпадъчните пото-

ци и повторната им употреба напри-

мер за напояване на зелените площи

или в тоалетните.

Методи за третиране на водите
На пръв поглед водата изглежда

като даденост в хотелите, но каче-

ството и достъпността й не бива да

бъдат пренебрегвани. С цел повиша-

ване качеството на предлаганите

услуги и гарантиране спазването на

здравните норми и високите браншо-

ви стандарти е необходим избор на

ефективен и надежден метод за

третиране на водите.

Индустриални водни филтри. Инду-

стриалното филтриране се използва,

за да се осигури достатъчно количе-

ство вода, отговаряща на качестве-

ните показатели за специфичните

нужди на съответния сектор. Филт-

рирането служи за отстраняване на

разтворените органични и неорганич-

ни вещества. Последните могат да

включват манган, желязо, сероводо-

род, арсен, различни въглеводороди и

тежки метали.

Индустриална системи за обратна

осмоза. Те са много разпространен и

ефективен метод за отстраняване на

различни примеси от водите - разтво-

рени твърди вещества, токсични

тежки метали и химикали. Третиране-

то с такива системи води до значи-

телно понижаване на мътността на

водите. Процесът може да отстрани

и радиоактивни елементи като плуто-

ний и стронций от питейните води.

Водни филтри за търговски и об-

ществени приложения. Различните

търговски и публични обекти в хоте-

лите и около тях изпитват постоян-

но търсене на големи количества

питейна вода в удобна форма. Търгов-

ските водни филтри са ефективна

алтернатива за осигуряване на висо-

кокачествена питейна вода, когато

има съмнения, че доставяната от

общинските водопроводи води е сил-

но замърсена или дори заразена с па-

тогени.

Въпреки че една филтърна систе-

ма улавя по-голямата част от замъ-

рсителите и минералните частици,

с течение на времето във филтъра

се натрупват утайки и минерали и

това налага прилагането на профе-

сионална профилактична поддръжка

на всеки три до шест месеца и чес-

то подменяне на филтрите с цел

осигуряване на възможно най-висока

степен на чистота на водата.

Филтри с активен въглен. Водни-

те потоци преминават през слой

активен въглен, вследствие на кое-

то се отстраняват замърсители

като олово, полихлорирани бифенили

(ПХБ), радон, пестициди и хербициди,

някои добавки и разтворители за

бензини, паразити и бактерии, както

и следи от химикал и фармацевтични

продукти. Активният въглен има
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свойството да адсорбира големи

количества замърсяващи вещества,

като по този начин допринася за

намаляване на неприятните миризми

и подобрява вкусовите качества на

водните потоци. Той обаче не може

да филтрира частици и микроорганиз-

ми и поради това трябва да се изпол-

зва в комбинирана система с наличи-

ето на други типове филтри, които

отстраняват тези замърсители.

Ултравиолетово лъчение. Този ме-

тод се използва за дезинфекция на

водата. Често се прилага като опция

за предварителна обработка или като

крайна стъпка от процеса на филт-

риране.

Инсталации за обратна осмоза
Инсталациите за обратна осмоза

са предпочитан метод за водопречи-

стване в хотелите, който използва

полупропускливи мембрани за отделя-

нето на чистите води от замърсите-

лите. Третирането на отпадъчните

води с този метод намалява разходи-

те, като позволява повторна упот-

реба на водата за технологични и

други цели.

Системите за обратна осмоза,

поради простия си принцип и ефектив-

ност, са едни от най-използваните

технологии за пречистване на от-

падъчни води, но сами по себе си в

повечето случаи не са достатъчни за

постигане на необходимата степен

на чистота на водата. Подходящо е

да бъдат включени като част от

многоетапен процес или многосте-

пенна система за пречистване, коя-

то включва и други методи и техно-

логии, например филтриране с акти-

вен въглен и/или UV пречистване.

С напредъка на технологиите в

този сегмент, към момента на паза-

ра се предлагат мащабни индустри-

ални системи за обратна осмоза,

които могат да осигурят стотици

литри пречистена и филтрирана вода

на ден с много по-добри качествени

показатели от чешмяната.

Принцип и разновидности на
технологията
Системата за обратна осмоза

включва полупропусклива мембрана,

която позволява чистият воден поток

да премине през нея, задържайки

съдържащите се в него замърсите-

ли. Върху водния поток се прилага

натиск за преодоляване на осмотич-

ното налягане, породено от разлики-

те в химичния потенциал на замърсе-

ната и чистата вода. Чрез обратна-

та осмоза могат да бъдат отстра-

нени широк набор примеси от вода-

та, включително разтворени соли,

колоиди, бактерии, вируси, бактери-

ални ендотоксини и повечето орга-

нични вещества.

Най-често използвана в хотелите

е тристепенната обратна осмоза.

При този метод процесът протича на

три етапа: филтриране за седимен-

ти частици (задържат се частици

като калциев карбонат и ръжда),

филтриране с активен въглен (задъ-

ржат се химични агенти и хлор, кои-

то в противен случай биха могли да

увредят деликатната мембрана за

обратна осмоза), същинска обратна

осмоза (отстраняване на останали-

те вредни примеси от водния поток).

Въпреки високата ефективност на

тристепенния метод редица соб-

ственици на хотели предпочитат да

предприемат допълнителни мерки за

повишаване качеството на питейна-

та вода и въвеждат петстепенни

системи за обратна осмоза. Те включ-

ват всички изброени по-горе стъпки

плюс два допълнителни филтъра –

един за задържане на много фини

утаени частици и втори с активен

въглен, поставен след мембраната, за

да адсорбира химикалите, които мем-

браната не е успяла да задържи.

Ползи от системите за
пречистване на водата в
хотелиерството
Системите за пречистване на

водата отстраняват съдържащите

се в нея хлор, минерали и други при-

меси и замърсители, които могат да

променят вкуса й. В допълнение, стре-

межът към здравословен начин на

живот кара клиентите да обръщат

сериозно внимание върху употребява-

ните продукти, включително и вода-

та. В резултат, някои от тях са

склонни да заплащат дори и повече за

хотелски услуги, ако им бъде гаран-

тирано, че консумираната вода и

приготвените с нея напитки и про-

дукти не съдържат вредни вещества,

а дори са полезни за здравето.

Не на последно място, нетретира-

ните води обикновено съдържат раз-

лични примеси като калций, вар, же-

лязо и магнезий. Всеки път, когато се

използват, тези води оставят отла-

гания и образуват труден за отстра-

няване котлен камък около кранове,

чешми и тоалетни, както и по някои

части на пералните и миялни маши-

ни. С пречистване на водните пото-

ци този проблем може да бъде елими-

ниран. От своя страна, това намаля-

ва времето, разходите и усилията за

почистване на оборудването и мате-

риалната база.
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В такива случаи, когато поради не-

знание и некомпетентност се градят

сгради или инсталации, без да се

познават правилата на топлинните

процеси, се стига до скъпоструващи

недоразумения.

Възникване на
архитектурно-топлинен
дисбаланс
Типичен пример за възникване на

такъв парадокс е противоречието

между налагана архитектурна форма

на красота, която, поради неспазва-

не на топлинните закони, се явява

икономически разхищаваща. Красота-

та не е абсолютна категория (тя е

строго индивидуално възприятие), но

пък икономическата оценка е така-

ва. От години с нарастващо предла-

гане и налагане се строят сгради,

жилища, офиси, хотели, болници, учи-

Архитектурно-топлинен
дисбаланс
Доц. д-р инж. Пенчо Пенчев

лища, магазини с преобладаващо по

площ остъкляване, дори напоследък по

основни столични булеварди виждаме

сгради с изцяло стъклени фасади.

Човешкото тяло е много чувстви-

телно към температурните стойно-

сти и техните динамични промени.

Слабата адаптивност позволява

търпимост в тесен диапазон от само

няколко градуса в плюс или минус.

Чувството за комфорт е още по-

тясно ограничено. Допълнителните

затруднения идват и от географски-

те и климатични дадености за тери-

торията на България – ясно изразен

континентален климат при нашите

43° северна ширина.

По статистически данни за пери-

ода от 1887 година досега средната

годишна температура е 10,2°С, а

средномесечните температури са от

минус 2 до плюс 23°С. В тези силно

осреднени (по месеци за 130-годишен

период) данни, среднодневните тем-

ператури са се променяли от минус

10 до плюс 36 градуса. За средноме-

сечните (12 стойности за година) и

часовите за всяко денонощие (също

12 стойности, заради измерванията

през 2 часа) графично представени

данни е характерно, че са в синусои-

ди със стъпка от 12 елемента. Върхо-

вите стойности на часовите откло-

нения при среднодневните данни са

най-често с размах плюс/минус 9°С.

Наблюдаваната продължителност на

екстремните температурни стойно-

сти е от 4 до 6 часа, след което има

спад или повишение по линията, напо-

добяваща синусоида. Тези сухи ста-

тистически данни са важни при изяс-

няването на това как влияе прекале-

ното остъкляване върху благоразпо-

ложението на хората в тези помеще-

ния.

Традиционното строителство
прилагано от векове у нас и в други

с подобно географско разположение

страни, отчита тези особености в

климата. Дебелите и добре изолира-

ни външни стени, със своята термо-

устойчивост и акумулираща способ-

ност (при даденостите за нестаци-

онарност на външните параметри)

намаляват, дори елиминират като

влияние върховите стойности, а това

При проектиране и ползване на топлинни процеси, поради нетра-

диционните прояви на топлината, обусловени от нейната нео-

бичайна същност, възниква парадоксът на знанието, или по-точно

– на незнанието. В това как ще се овладее полезността на топ-

линната енергия и от това как ще се съчетаят нейните загадъ-

чни и ефектни приложения с модерна строителна конструкция

се създава неизбежен вид парадокс.

Архитектурно-топлинен
дисбаланс
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предполага и плавно поддържане на по-

умерено количество на топлинния

приход от системите за регулиране.

Практикуваните степени на остък-

ляване (25-30%) разумно и икономич-

но дават достатъчно естествена

осветеност и слънчев поток в поме-

щенията.

Първите "неразумни" пробиви в

тази практика възникват преди 40-

50 години в период на усилена индус-

триализация с огромни производстве-

ни халета. Те са с необосновано го-

ляма височина, пълно таванно и стра-

нично остъкляване, при това с еди-

нични стъкла в метални рамки, и

всичко това при производства с

трисменен режим. Това архитектур-

но решение е в пълно противоречие с

топлотехническите знания и е абсо-

лютен парадокс, но на икономията на

топлина тогава никой не държи. Тре-

вожен е фактът, че подобни решения

се случват и сега.

Чувството за комфорт и благораз-

положение зависи не само от темпе-

ратурата на въздуха, но и от темпе-

ратурата на околните стени и пред-

мети. Човешкото тяло обменя топ-

лина с тях чрез лъчист топлообмен.

Дефиниращата стойност на топлин-

но удобство, наричана температура

на усещане, се дава като средно

аритметично от температурите на

въздуха и температурите на всички

околни повърхности. При остъклени

стени, поради липсата на акумулира-

ща маса и лошата топлоизолационна

способност на остъкляването,

стъклените площи бързо и точно

следят хода на външните температу-

ри и силно се приближават до тях,

поради което хората усещат силен

дискомфорт.

Традиционните отоплителни сис-

теми в посочените по-горе халета

обикновено бяха калорифери, оребре-

ни тръбни радиатори. Затопленият

от тях въздух вместо да се задържи

на височината на работещите, като

по-лек, конвективно се пренася близо

до стъкления покрив. Така той не само

че не топли работещите, но и увели-

чава топлинните загуби. Подобно

остъкляване при дву- и трисменни

режими е напълно необосновано пора-

ди изобщо несъществуваща възмож-

ност да се очаква естествено освет-

ление в нощните часове.

И ето че сега, въпреки тези явни

недостатъци, стана модно по подоб-

ни архитектурни прийоми да се стро-

ят болници, училища, дори и жилищни

сгради. За едни, това са красиви ар-

хитектурни творения, даващи нов,

модерен облик на градовете. Но нали

сградите се строят, за да има удоб-

ство и условия за добра работоспо-

собност на тези, които са вътре в

тях. А дали това е икономически из-

годно за собствениците, за държава-

та, която трябва да внася по-големи

енергийни суровини, за екологията?

Вероятно един пример би бил по-убе-

дителен.

Пример от практиката
Да разгледаме една изцяло остък-

лена сграда с площ 40/20 метра, на

18 етажа, стъпка по височина 2,80 м

или с обща височина 42 м над кота

нула. Приемаме като икономически

най-целесъобразен двоен стъклопа-

кет с К-стъкло, за него коефици-

ентът на топлопреминаване е 1,4 W/

m2K (ползването на петкамерен

стъклопакет с аргонов пълнеж дава
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k=1,2 W/m2K при чувствително по-

висока цена). Тази примерна сграда

има обща външна странична площ

5040 м2.

Според нормите и климатичните

показатели (външната изчислителна

температура за София е -18°С) изчис-

лителните топлинни загуби са

Q=k*F*х(tпом–tвън)=1,4*5040*(20-(-

18))=268 kW. Ако тази сграда бе из-

пълнена като нискоенергийна с трис-

лойна изолирана стена с дебелина 42

см (к=0,2 W/m2K), с 25% остъкляване

с двуслойни стъклопакети, ниско

емисионни външни стъкла и к=1,4 W/

m2K, то за нея топлинните изчисли-

телни загуби биха били:

Q=0,75*5040*0,2х38 + 0,25*5040*1,4*38

= 96 kW.

При това изпълнение виждаме, че

топлинните загуби са близо три пъти

по-малки. А това означава не само по-

малък разход на гориво, но и по-малък

размер на всички елементи на отопли-

телни и охладителни системи, т.е. по-

ниски инвестиции и по-малки експло-

атационни разходи. В допълнение,

стъклопакетите имат несравнимо по-

лоша от плътните стени топлоустой-

чивост и топлинна акумулация. За да

покажем (и с това да докажем) голя-

мата разлика в акумулиращата спо-

собност на двата вида външни стени

правим подробни балансови изчисления

по уравненията на топлопренасяне.

Ползвани са достоверни данни за

топлофизическите параметри на

стъклопакета и елементите от три-

те пласта на плътната стена. Дан-

ните са осреднени за площ 1 м2 и

неговата присъща дебелина. Начално-

то условие е стационарно състояние

при 0°С външна и при 20°С вътрешна

температура, за което са определе-

ни топлинните потоци и акумулирана-

та топлина в двата вида стени. При

шоково снижение на външната темпе-

ратура до -10°С, ако няма увеличение

на топлинния приток отвътре,

стъклената стена няма никакъв топ-

линно акумулиран резерв (цялата аку-

мулирана топлина в стъклопакета е

равна на необходимия топлинен поток,

за да има баланс). Затова температу-

рата на стъклената стена бързо при-

ема ниската външна температура.

Стената няма никаква термостабил-

ност. В плътната стена има акумули-

рана топлина (1488 W) - количество,

многократно превишаващо стацио-

нарно необходимия топлинен поток от

6 вата. Редуцираните крайни резулта-

ти са представени в таблицата.

Затова при остъклените стени не

може да се очаква плавно и чувстви-

телно затихване на температурни-

те екстремни пикове, които траят

по 5-6 часа. Тази особеност допълни-

телно натоварва системите за ре-

гулиране на температури. В остък-

лените помещения температурата

на усещане силно ще се влияе от

температурата на стъклената

външна стена. Това налага допълни-

телен енергиен разход.

При традиционна стабилна сграда

температурата на въздуха в помеще-

нията се поддържа например 20°С. Но

при нея, дори при големи студове от

-18°С, изчисленията сочат, че тем-

пературата на стената ще е 18,5°С.

Остъклената стена обаче при тези

условия ще има температура само

9°С. В тези помещения, за да има

температура на усещане от поне

20°С, ще трябва температурата на

въздуха да се повиши до 23°С, а с това

топлинният разход още повече ще

нарасне. За целите на статистика-

та да добавим, че броят на отопля-

емите дни у нас е около 190 (по пра-

вилото три последователни дни с t ср.

дневно под +12°С), с около 2500 ден-

градуса. От това може да се преце-

ни колко голямо е оскъпяването за

отопление на остъклена сграда.

За подобна сграда проблемни ще

бъдат и стотината екстремно горе-

щи дни през летните 3-4 месеца. По

цитираните по-рано статистически

130-годишни данни можем да пресмет-

нем, че това са около 6200 часграду-

са. Естествено, същите особености

на остъкляването ще окажат своя

отрицателен икономически резултат

за създаване на допустим комфорт в

помещенията – по-мощни охладител-

ни системи, чувствително по-голям

разход на енергия за климатичните

системи. Независимо от вида на

стъклопакетите и предпазните емул-

сии, практически трудно се намира

успешно решение за ограничаване и

предпазване от слънчевото греене. И

така, на практика излиза, че уклонът

към този вид архитектура е много

скъп. Това е и т. нар. парадокс "топ-

линно-архитектурен дисбаланс".

Топлината има безусловно, всеоб-

хватно, разнородно, комплексно

присъствие в нашия живот, въпреки

че проявленията й понякога са труд-

но обясними, дори парадоксални.

Всъщност няма нищо мистериозно,

всичко може да бъде научно обясне-

но. Чрез познания може да се ограни-

чи незнанието като аргумент против

ползите от природното топлинно

благо, като се направи и икономичес-

ки изгодно.
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Платформите за автоматизация и

сигурност в дома, от луксозни висо-

котехнологични играчки, постепенно

достигнаха до етап, в който са дос-

тъпни за средностатистическия по-

требител. Нека видим кои тенденции

ще бъдат водещи в технологичното

развитие на системите за сигурност

през настоящата година.

Пазарно развитие на сегмента
Според актуално проучване на кон-

султантската компания Technavio,

посветено на технологичното разви-

тие при жилищните системи за сигур-

ност за периода 2016-2020 г., светов-

ният пазар в този сектор предстои

да нараства с постоянни темпове.

Като причини за това маркетолозите

изтъкват повишените мерки за безо-

пасност при новото жилищно строи-

телство. Сред основните фактори са

и опасенията за сигурността, свърза-

ни с битовата престъпност, както и

все по-достъпните цени на системи-

те за сигурност и автоматизация.

Очаква се глобалният пазар на

продукти за сигурност да надхвърли

100 млрд. щатски долара до 2020 г.,

сочат данните на Technavio. Техноло-

гиите в сферата на домашна сигур-

ност ще представляват около 47

млрд. долара от общия пазар за про-

гнозния период.

Според анализаторите, трите во-

дещи нововъзникнали тенденции в жи-

лищните системи за сигурност са:

Еволюция в жилищните
системи за сигурност

навлизането на Internet of Things (IoT)

решенията в жилищните системи за

сигурност; възможностите за отда-

лечен достъп до жилищните охрани-

телни системи; сътрудничеството

между водещи мултинационални про-

изводители на потребителска елект-

роника.

IoT в жилищните системи
за сигурност
В миналото решенията за сигур-

ност като средствата за контрол на

достъпа, алармите за влизане с взлом

и системите за видеонаблюдение,

бяха самостоятелни и не се свързва-

ха с други сградни системи. Освен

това те се конфигурираха за конкрет-

ни цели. С навлизането на IoT в жи-

лищните системи за сигурност на-

стъпи значителна промяна в използ-

ването на тези технологии.

IoT днес осигурява интелигентно

решение, което свързва собственици-

те на жилища с дома им в реално време

от всяка точка. Редица доставчици на

системи за сградна сигурност вече

предлагат IoT-базирани решения, кои-

то регистрират промени в топлина-

та, звуковия фон и движението в жи-

лището и изпращат сигнал до потре-

бителя при всяка промяна. В допълне-

ние, платформите постоянно анализи-

рат данните, събирани от различни-

те типове сензори в дома (за темпе-

ратура, влажност, светлина, движе-

ние, звук и т. н.) и могат автоматич-

но да регулират нивата на сградните

услуги, като ОВК уреди и осветител-

ни системи, спрямо предпочитаните

настройки на потребителите.

IoT спомага и за подобряване на

съществуващите функции за сигур-

ност, тъй като предоставя богата

база данни, с чиято помощ могат про-

гнозно да се дефинират мероприяти-

ята за опазване и поддържане на си-

гурността в дома, необходими в опре-

делени ситуации, свързани с имуще-

ството или хората (например опит за

влизане с взлом, кражба, пожар и др.)

Повечето IoT-базирани охранителни

технологии, като камерите за видео-

наблюдение и средствата за физичес-

ки контрол на достъпа, могат да из-

пращат автоматично и алармени сиг-

нали. Тези сигнали спомагат за откри-

Еволюция в жилищните
системи за сигурност

Динамичното развитие на технологиите в областта на домаш-

ната автоматизация доведе до изумителни достижения при

решенията за сигурност в дома през последните няколко години.

Иновациите при сензорите, камерите, задвижващите механиз-

ми, комуникационните средства и електронните устройства,

съчетани с възможностите за гласов контрол, усъвършенства-

на свързаност и отдалечен достъп до системите за видеонаб-

людение през обикновен смартфон, днес правят домашната

сигурност много по-интерактивно преживяване отпреди.
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ването на взаимосвързаните в домаш-

ната платформа устройства, незави-

симо дали са в движение или в покой.

Мобилни приложения
През 2018 г. с ускорени темпове ще

нараства използването на системи

за сигурност, които са базирани на

мобилни приложения и са предназна-

чени за затворени жилищни комплек-

си, прогнозират експертите. Пълни-

ят контрол над идентифицирането и

удостоверяването на посетителите,

дори от отдалечено място, днес е

възможен дори само чрез системи,

базирани на приложения.

Съвременните системи за домаш-

на охрана от типа "всичко в едно" вече

включват и функции за интелигент-

но активиране, които правят възмож-

но управлението на платформата от

разстояние чрез мобилно устройство.

Дистанционно управляваното прило-

жение може лесно да се свърже с

жилищната система за сигурност,

която функционира цялостно и ефек-

тивно благодарение на средствата

за контрол на достъпа.

Мобилните приложения за сигур-

ност в дома позволяват на потреби-

телите да проверяват отдалечено

дали някой от членовете на домакин-

ството е у дома и да активират

алармената система дистанционно,

когато няма никой. Приложенията

могат също така да изпращат съоб-

щения под формата на кратко тек-

стово съобщение, телефонно обажда-

не или имейл до съответните охра-

нителни органи, ако регистрират

подозрителна дейност в жилището

или около него. Потребителите мо-

гат да използват и безжични камери

за наблюдение на жилищата, които

предоставят допълнителни визуални

и звукови данни.

Отворени срещу затворени
архитектури
Доставчиците на решения за си-

гурност, както и системните интег-

ратори в областта на домашната

автоматизация, по традиция рабо-

тят с относително затворени архи-

тектури. В тези случаи свързаност-

та и надеждността са гарантирани

във висока степен, защото оборудва-

нето идва само от един производител

или от близките му партньори.

Днес обаче отворените приложни

програмни интерфейси и системите,

базирани на стандартизирани прото-

коли, дават възможност за разшире-

на оперативна съвместимост между

продуктите на множество доставчи-

ци. Тази тенденция е полезна за тех-

нологичното развитие на сектора,

убедени са пазарните анализатори.

Но тя има и своите недостатъци:

възможност потребителят да се

обърка, усложнена техническа под-

дръжка и още много потенциални

проблеми от различно естество.

През последните няколко години

редица доставчици избират компро-

мисен вариант чрез предоставяне на

системна архитектура, която под-

държа само лабораторно тествано

оборудване или включва специален

софтуер/фърмуер, който гарантира

надеждна оперативна съвместимост

чрез отворените стандарти.

Интелигентни технологии
и облачни услуги
Интелигентните системи за до-

машна сигурност са базирани на цен-

трализирано управление посредством

хъб или гейтуей, от който данните

се преместват в облачни мрежи.

Облачно-базираните услуги намаля-

ват софтуерните проблеми и опрос-

тяват начините за реализиране на

оперативната съвместимост между

хардуерните елементи. Повечето

битови потребители бързо свикват

с облачните решения за сигурност в

жилищата, ако позволяват интуитив-

но конфигуриране, предлагат гъвкави

средства за мониторинг и могат да

се управляват отдалечено.

Услугите, базирани на облачни

технологии, се използват и за съхра-

няване на изображения или видео,

които са заснети от системите за

наблюдение и могат да се използват

при поискване. Тези услуги са разход-

но ефективни и скалируеми без необ-

ходимост от допълнителни инвести-

ции за собствениците на жилища.

Домашни облачни платформи
Интегрирането на системата за

домашна сигурност със съществува-

щата система за домашна автома-

тизация и с облачна технология зна-

чително променя възможностите за

управление на сигурността. Облакът

може да съхранява и изпраща видео и

снимки до крайни устройства, ситу-

ирани в различни локации, и по този

начин да позволи на повече хора да

следят какво се случва в дома. Интег-

рирането на облачните платформи,

съхраняващи информацията от реше-

нията за сигурност, със системите

за домашна автоматизация би могло

да допринесе допълнително за опаз-

ването на безопасността на дома с

помощта на данните от осветител-

ните тела и сензорите за движение

и заетост на помещенията.

Благодарение на облачните техно-

логии този интегриран подход може

да бъде и абсолютно автоматизиран

чрез задаване на правила и сценарии

за действие в определени ситуации.

Ако например сензорите за движение,

прикрепени към външните осветите-

ли, се задействат, това може да

активира автоматично камерите да

изпращат видеосигнал на живо до

отдалечена точка, например до мо-

билно устройство.

Според Technavio, в домашните

облачни системи днес се съхраняват

предимно три типа цифрови данни:

мултимедийно съдържание (видео,

музика и изображения), служебна ин-

формация (електронна поща, доку-

менти и контакти) и сензорни дан-

ни, (събрани чрез интелигентни из-

мервателни уреди, фитнес и меди-
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цински устройства и друго интели-

гентно оборудване за дома). Увели-

чаването на количеството данни,

основно обема на видеоинформация-

та, генерира все по-голямо търсене

на пространства за отдалечено

съхранение и достъп. Доставчиците

на домашни облачни системи пред-

лагат и широк набор от функции

като интерактивност, детайлна

персонализация на услугата и

възможност за използване на някол-

ко екрана.

Облак срещу "мъгла"
Допреди няколко години, когато

облачните технологии не бяха толко-

ва популярни, системите за сигур-

ност извършваха всички задачи на

локално ниво - видеосъхранение, кому-

никация между устройства, аларме-

ни сигнали до централната станция

и др. Този модел експертите днес

наричат "мъгла" (fog) – архитектура-

та функционира подобно на облачна-

та, но се намира "на земята" или на

място в дома.

Голямото предимство от прилага-

нето на тази архитектура е, че тя

не изисква постоянна интернет

връзка и обикновено предлага по-нис-

ка латентност на мрежата в срав-

нение с облачната комуникация.

Въпреки че не винаги на практика е

така, мнозина потребители считат

комуникациите на локално ниво за по-

сигурни от интернет-базираните

услуги. Ето защо някои експерти

очакват масово завръщане на fog

архитектурите при системите за

домашна сигурност и в частност –

при съхранението на данни от систе-

мите за видеонаблюдение.

Безжични алармени системи
за дома
Безжичните алармени системи

предлагат лесен и надежден начин за

защита на дома. Те са подходящ ва-

риант за все по-широка група потре-

бители, тъй като предлагат някои

безспорни предимства в сравнение с

кабелните решения:

Лесна инсталация - няма нужда да

се пробиват отвори, да се прокарват

кабели и да се извършват електричес-

ки измервания. Безжичните системи

изискват само няколко завинтвания и

малко време за инсталиране.

Сигурност дори и без електриче-

ство - дори когато телефонът или

електрическите линии са прекъснати,

безжичната система все още може

да функционира и да изпраща сигнали

до охранителните органи.

Ниска цена и достъпност - безжич-

ните алармени системи са идеална-

та възможност за собственици на

малка къща или при наемане на апар-

тамент. Те са преносими, така че

потребителят може да ги използва,

когато се премести в ново жилище.

Лесно обновяване - не е нужно по-

требителят да се обажда на техник,

за да препрограмира или надстрои си-

стемата. Всеки компонент е безжи-

чен и може лесно да се замени с по-

нов модел.

Гласово активиране
Софтуерът за гласово активиране

вече е широко разпространен при

мобилните телефони и все по-често

се предлага при роботите, които се

използват за домашна автоматизация

и услуги за дома. Сред най-новите

приложение на гласовото активиране

са домашните системи за сигурност,

които позволяват на потребителя да

ги конфигурира чрез гласови команди

или да извиква различно по тип

съдържание, например видео и снимки.

Гласовото активиране има и допъ-

лнителни предимства - системата за

домашна автоматизация може да

бъде настроена да се използва от

различни хора, които след това мо-

гат да активират и дезактивират

системата или да я управляват, ако

бъдат разпознати от нея.

Компютърно зрение
Напредъкът в развитието на изку-

ствения интелект, особено в машин-

ното обучение, доведе до навлизане на

технологиите с компютърно зрение и

в областта на сигурността за дома.

Очаква се през 2018 г. технологията

за разпознаване на лица да изживее

невиждан досега бум в приложенията.

Понастоящем тя се използва например

в някои съвременни модели камери за

видеонаблюдение, където компютър-

ният визуален алгоритъм може ефек-

тивно да разпознава лица или движе-

щи се обекти. Сегмент от изображе-

нието, в който са открити лицето или

обектът, се обработва чрез техноло-

гии за машинно самообучение, след

което се извършва проверка на само-

личността или класификация на обек-

та. В бъдеще компютърното зрение

ще се използва все по-често за конт-

рол на достъпа, проследяване на обек-

ти, откриване на следи от взлом и дори

за удостоверяване на посетители,

прогнозират експертите.

Джобни дронове в домашната
сигурност
Дроновете днес навлизат все по-

масово в различни потребителски

приложения, включително в жилищна-

та сигурност. Някои модели дронове

с джобен размер могат да летят на

височина до около 6 м и да заснемат

идентификационна информация за

лица със съмнително поведение око-

ло дома. Устройствата им за управ-

ление имат вградена биометрична си-

стема за сканиране, която пречи на

злонамерени лица да контролират ус-

тройството, дори то да бъде открад-

нато. Джобните дронове могат да се

управляват с помощта на радиокон-

тролери или чрез телефони с Android

и USB порт.
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Особено критично е непрекъснато-

то токозахранване в банковия и фи-

нансовия сектор, тъй като все по-го-

ляма част от съвременните финан-

сови операции се извършват изцяло

във виртуалното пространство или

зависят от компютърна обработка и

достъп до интернет. Макар голям

процент от прекъсванията в елект-

роподаването да траят само някол-

ко секунди или минути, понякога ма-

щабни аварии в електроразпредели-

телната инфраструктура могат да

доведат до цели дни без електриче-

ство. Подобни сценарии могат да се

окажат пагубни за компании и инсти-

туции в банковия и финансов сектор,

за които времето е пари в най-бук-

валния смисъл на тази фраза.

Роля на непрекъсваемото
токозахранване във финансовия
сектор
Ключовата роля, която банковият

и финансов сектор играят за иконо-

мическия растеж и стабилността на

държавите и бизнеса в глобален план,

изисква непрекъснати и надеждни ус-

луги. По-голяма част от работата на

съвременните банки и финансови

институции се случва онлайн, еднов-

Непрекъсваемо
токозахранване за банки и
финансови институции

ременно и в реално време – подаване-

то и обработката на данни, изчисли-

телните операции, поддръжката и об-

служването на банкови сметки, из-

вършването на борсови операции и т.

н. Тези дейности се обезпечават от

електронни и компютърни системи,

сървъри, центрове за данни, облачни

платформи и други технологии, зави-

сещи от електрозахранването. Дори

най-малкото му прекъсване може да

доведе до хаос и неизпълнени опера-

ции, струващи милиони. Според про-

учвания най-сериозни финансови щети

вследствие на ненадеждно токозах-

ранване търпят брокерските опера-

ции, свързани с финансови активи, и

операциите с кредитни карти.

Обезпечаване на широк набор
от операции
Финансовият сектор се нуждае

ежедневно от огромна изчислителна

мощ, за да поддържа необходимите

висока скорост и честота на из-

вършваните операции, да прави сво-

евременно необходимите анализи и да

реагира адекватно на пазарните про-

мени, както и да осигурява на клиен-

тите си непрекъснат достъп до ус-

луги и информация за активите им.

Освен прекъсванията в захранването,

които могат да доведат до загуба на

несъхранени данни, всякакви колеба-

ния в подаваната към оборудването

електроенергия могат да причинят

неизправности в работата му по

време на текущи транзакции и финан-

сови операции, което да наложи по-

вторното им иницииране.

В съвременния свят банкирането

и финансовите дейности далеч над-

хвърлят физическата среда – напри-

мер внасянето на банкноти в банко-

ва сметка или тегленето им от бан-

комат. В сектора стават все по по-

популярни виртуалните платформи за

онлайн и мобилно банкиране, интер-

нет-базираните приложения, кол цен-

тровете, както и приложенията,

опосредствани от социалните медии,

които се превръщат в традиционна

среда за извършване на финансови

операции.

Непрекъснатост на
електрозахранването при
борсовата дейност
Непрекъснатото токозахранване е

задължително и при борсовите опе-

рации, които се случват с дадена

скорост и честота – обикновено

Непрекъсваемо
токозахранване за банки и
финансови институции

Надеждното и непрекъснато електрозахранване е ключово за мно-

жество сфери на съвременния бит, търговия и индустрия, свърза-

ни с използването на електрическо оборудване и електронни

устройства и системи. Много уязвими по отношение на прекъсва-

нията в захранването са приложения, които зависят от работа-

та на компютри и центрове за данни. При тях дори краткотрай-

ни нарушения в електроснабдяването могат да причинят сери-

озни загуби на несъхранена информация, както и множество

директни (повреди на оборудването, загуба на финансова инфор-

мация и др.) и косвени (свързани с пропуснати ползи, различни

последствия от загубата на данни и т. н.) финансови щети.
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предварително зададени от търгов-

ците и посредниците на борсови ак-

тиви. Ако електронната система,

която обслужва тези операции, не е

налична в конкретен момент, когато

дадени акции достигнат желаната

от продавача или купувача цена, а

само секунда по-късно, това може да

доведе до загуба за един или печалба

за друг от порядъка на хиляди или

милиони. Ето защо във финансовия

сектор е задължително наличието на

резервно захранване, което автома-

тично да се включи, веднага щом

главното токоподаване бъде

прекъснато по някаква причина. Най-

често използваното в съвременните

приложения решение са т. нар. систе-

ми за непрекъсваемо токозахранване

(Uninterruptible Power Supply), извест-

ни като UPS системи, наред с широ-

ко използваните традиционни резер-

вни генератори.

Особености на UPS системите
UPS системите са критичен еле-

мент при изграждането на IT архи-

тектурата на всяка банкова и финан-

сова институция. Те осигуряват на-

деждна защита за оборудването сре-

щу нестабилност на напрежението

или прекъсване на захранването, как-

то и срещу някои кибератаки. Цел на

тези системи е да предпазват хар-

дуерните IT компоненти, включител-

но компютри, центрове за данни,

телекомуникационно оборудване и

други електрически или електронни

уреди, устройства и системи, чиято

нарушена или неизправна работа

може да доведе до наранявания,

смъртни случаи, сериозно прекъсва-

не на операциите или загуба на дан-

ни в случай на неочаквано смущение

в електрозахранването. UPS решени-

ята се предлагат в различен мащаб

за широка гама от приложения – от

малки резервни батерии, проектира-

ни да защитават един-единствен

компютър, до гигантски топологии,

захранващи цели центрове за данни

или сгради.

Видове системи за
непрекъсваемо токозахранване
Трите основни типа използвани в

практиката системи за непрекъсва-

емо токозахранване са: онлайн, линей-

ни интерактивни и стендбай систе-

ми.

Онлайн UPS системите използват

метод на "двойно преобразуване" –

приемат входящ променлив ток, кой-

то бива преобразуван в прав ток, за

да премине през акумулаторната

батерия, а след това се преобразува

обратно в 120 V/230 V AC за захран-

ване на защитеното оборудване.

Линейните интерактивни UPS-и

разполагат със схема на контрол,

която позволява постоянно да се сле-

ди и контролира веригата захранва-

ща мрежа-консуматор-батерия. В

нормален режим самият инвертор

зарежда батериите на UPS устрой-

ството. В авариен режим се обръща

посоката на захранване.

Резервните UPS системи (позна-

ти още като stand-by или off-line) са

най-елементарните непрекъсваеми

токозахранвания, работещи с акуму-

латорни батерии. При нормално зах-

ранване електроенергията от мрежа-

та преминава през филтър, преди

товара. При изчезване или критично

изменение на напрежението, специа-

лен ключ превключва захранването на

товара от акумулаторна батерия.

Повечето модели на пазара под 1

kVA са линейни интерактивни или

резервни и традиционно са по-евтин

вариант. За по-мащабни приложения

понякога се използват и т. нар. дина-

мични системи за непрекъсваемо

захранване (DUPS), в комбинация или

интегрирани с дизелов генератор,

който обичайно се включва след крат-

ко закъснение, образувайки система

за дизелово-ротационно непрекъсва-

емо захранване (DRUPS).

През последните години се работи

и върху UPS системи, които използ-

ват водород и горивна клетка като

източник на електроенергия, и потен-

циално осигуряват дълго време на

захранване в батерия с малки габа-

рити.

Функции на UPS системите
Основната роля на системите за

непрекъсваемо токозахранване във

финансовия сектор е да гарантират

непрекъснатост и надеждност на

банковите и финансови операции и на

клиентските услуги. Благодарение на

възможностите за непрекъсваемо

електрозахранване днес съществу-

ват и приложения като: кол-център

банкиране, интернет и мобилно бан-

киране, както и финансови транзак-

ции през социалните мрежи. Сред

преките или косвени функции на UPS

системите са и: намаляване времет-

раенето на прекъсванията в достав-

ките на данни и услуги; оптимизира-

не качеството на услугите; свежда-

не до минимум на заплахите за сигур-

ността на клиентските данни и

средства; редуциране на физическия

риск за оборудването; свеждане до

минимум на риска от загуба на дан-

ни и финансовите щети, свързани с

това; осигуряване на наличност на

банковите и финансови системи 24

часа в денонощието, 7 дни в седми-

цата; улесняване на автоматизаци-

ята на банковите и финансови услу-

ги. В допълнение, UPS системите се

внедряват с цел да: гарантират не-

прекъснатата двупосочна комуника-

ционна връзка между институцията

и нейните клиенти; да обезпечат

безпроблемната работа на центро-

вете за данни; както и да спомогнат

за покриване на стандартите и нор-

мативните изисквания за надежд-

ност на електрозахранването към

сектора.

Сигурност на данните в
облак-базирани приложения
Голяма част от банките в свето-

вен мащаб вече са въвели облачните

технологии в някои некритични при-

ложения от дейността си, като

съхранение и обработка на данни,

свързани с управление на човешките

ресурси, имейл бази, анализ на клиен-

тска информация, управление на

връзката с клиентите, развойна дей-

ност, тестове на услуги и приложе-

ния и т. н. Някои банки въвеждат об-

лачните изчисления и в дейности

като трезорни операции, плащания и

транзакции, банкиране на дребно,

корпоративно банкиране и т. н.

Предвид факта, че клиентите на

подобен тип услуги все още са силно

мнителни към сигурността на данни-

те и средствата им, както и към

способността на финансовите ин-

ституции да гарантират тази сигур-

ност, в облачните приложения не-

прекъсваемото токозахранване е

абсолютно задължително. Макар на

пръв поглед взаимодействието с

облак-базирани центрове за данни да

изглежда безкрайно лесно за крайни-

те потребители, доставчиците на

такива услуги знаят, че облачните
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сървъри изискват гигантски инвести-

ции в хардуерна архитектура и об-

служването й, за да бъде услугата

надеждна, налична и достъпна посто-

янно. Оборудването, свързано с обез-

печаване на облачните технологии,

включва мощни микропроцесори, кои-

то работят с честоти до няколко

гигахерца, извършвайки милиони опе-

рации в секунда. Прекъсвания в токо-

захранването, траещи дори само

няколко милисекунди, могат да заст-

рашат тези базови операции, водей-

ки до редица неизправности, повреж-

дане и загуба на информация, незави-

симо дали IT архитектурата на бан-

ката или финансовата институция се

намира в собствените й площи или е

"наета" от доставчик на облачни

услуги.

Захранване на банкомати
Банките и финансовите компании

обикновено поддържат широко порт-

фолио от услуги, обезпечавани от

множество по-малки електронни или

компютърни системи, които се нуж-

даят от непрекъснато и надеждно

токозахранване. Банковите или па-

рични автомати, познати като бан-

комати (на англ. ATM - Automated Teller

Machine), са сред системите, които

е препоръчително да бъдат обезпе-

чени с резервно захранване в случай

на прекъсвания в главното електро-

подаване. Банкоматите могат да

бъдат разположени навсякъде – в

банковия клон, в офис сгради, хотели,

жилищни комплекси, летища, супер-

маркети, публични сгради и т. н.

Предизвикателствата, свързани с

разходи за електроенергия при банко-

вите автомати, включват средната

дневна мощност, потребявана от

машината, включително спомагател-

но оборудване (1-3 kW), редовните

прекъсвания на електрозахранването

и алтернативните източници на

енергия и др.

Прекъсванията в електрозахранва-

нето на автомата могат да доведат

до смущения в комуникационната

връзка с банковата система, "отпа-

дане" на поддържащия сървър, блоки-

ране на банковата карта на клиента

в устройството, загуба на данни,

свързани с транзакцията и др. Недо-

стъпността на услугата влияе зле и

върху имиджа на банката сред потре-

бителите.

Автоматизация на банковите
клонове
Автоматизацията на дейността

на банковите клонове служи за осъ-

ществяване на връзка между клиен-

та, служителя и IT оборудването на

локално ниво в банковия офис със

записите данни и средствата на

клиента в централата на институ-

цията. Надеждната комуникация меж-

ду централните офиси и клоновете е

необходима не само в банковия сек-

тор, но и в застрахователния, както

и в сферата на финансовата сигур-

ност. Всички тези операции е необ-

ходимо да бъдат обезпечени от резер-

вно захранване, за да се избегнат

разходи и загуби, свързани с прекъсва-

ния на основното електроподаване.

Размерът на UPS системата, ко-

ято ще бъде използвана за осигуря-

ване на непрекъсваемо токозахранва-

не, трябва да бъде съобразен с налич-

ното пространство в банковия клон,

особено в малките локални офиси,

които понякога поддържат само по

едно гише. Важно е да се осигури и

достатъчно охлаждане за оборудва-

нето, включително за UPS система-

та, за да се избегнат всякакви рис-

кове, свързани с прегряване.

Захранване на центрове
за данни
В съвремието ни центровете за

данни са "гръбнакът" на множество

приложения, включително в банковия

и финансовия сектор. Те управляват

критичното натоварване, свързано с

ежедневната дейност на институци-

ите и компаниите, и изпълняват клю-

чова роля за надеждността на услу-

гите и транзакциите, сигурността

на информацията и неприкосновено-

стта на базите съхранявани данни.

Сървърите, паметите, рутерите и

суичовете са важни елементи на IT

архитектурата в центровете за

данни. Разходите, свързани с

прекъсвания в работата им и потен-

циални повреди, могат да нараснат

до космически измерения с увеличава-

нето на автоматизираните операции

в сектора.

Центровете за данни са изключи-

телно енергоемки поради огромния

брой изчислителни операции, свърза-

ни с обработка на данни, които из-

вършват. В допълнение, работата на

всички клонове, банкомати и онлайн

системи за банкиране зависят от

наличността и надеждността на

центровете за данни. Ето защо обез-

печаването на тези активи с резер-

вно захранване е вероятно най-кри-

тичната функция на UPS технологи-

ите във финансовата индустрия. То

изисква големи индустриални систе-

ми за непрекъсваемо токозахранване,

съобразени с мащаба на приложение-

то, които да са в състояние да оси-

гурят достатъчно енергия за захран-

ването на тази огромна база елект-

рическо и електронно оборудване за

продължителни периоди на прекъсва-

ния в електрозахранването.
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