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VIVALUX предлага нови влагозащитени осветителни тела CAPRI LED IP54

Vivalux стартира предлагането на нова серия осветителни тела CAPRI LED IP54, съобщи-

ха за сп. ТД Инсталации от офиса на компанията. Осветителните тела са с мощност 12W
и са налични в два цвята на корпуса – бял и черен,
както и с 3 различни форми на капака. „Вариантите с черен корпус позволяват светлината
да бъде насочена в различни посоки в пространството в зависимост от избраната форма на
капака – чудесна алтернатива за фасадно осветление в близост до входната врата или край
градинската алея. CAPRI LED с бял корпус е подходящо за осветление в закрити помещения със
светли стени и повишени изисквания за влагоили прахозащита“, разказаха те.
Сред отличителните характеристики на
новата серия са: светлинен поток 960 lm;

светлинен добив 80 lm/W; ъгъл на разпръскване на светлинния сноп 120°; цветна температура 4000K; 30 000 часа живот; индекс на
цветопредаване Ra=80; размери 230 x 105 x
70 mm, както и 24-месечна гаранция. Осветителните тела съдържат вградени светодиодни източници от най-висок клас на енергийна
ефективност, които не могат да бъдат подменяни.
„Основните предимства на CAPRI LED
VIVALUX включват степен на влагозащита в
комбинация с UV-защита, корпус, устойчив на
корозия и ръжда, лесен монтаж без видими крепежни елементи и минимални усилия, време и
средства за поддръжка“, допълниха от Vivalux.

Интерлинк Груп получи сертификат за инвестиция клас А
Компанията Интерлинк Груп получи сертификат за инвестиция клас А от министъра на
икономиката Емил Караниколов. Документът
бе връчен за проекта Технолинк Парк в Индустриална зона Марица, част от Тракия икономическа зона. Стойността на инвестицията,
която компанията е заявила, е 6 670 000 лв.
Проектът обхваща довършителни работи

по изграденото едноетажно складово хале и
изграждане на още 3 еднотипни логистични
сгради с общо 8 складови помещения с 24
рампи, тир паркинг за 18 тежкотоварни автомобила и сграда за охрана с пропускателен
пункт. Очаква се реализирането на проекта да
доведе до назначаването на 10 нови служители, информират от компанията.

Среща на върха на европейската ОВК асоциация Eurovent 2018

От 25 до 28 септември т. г. в Севиля, Испания, ще се проведе Срещата на върха на ев-
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ропейската ОВК асоциация Eurovent (Eurovent
Summit). Конференцията ще събере близо 500
лидери от ОВК сектора в Европа, Близкия Изток, Северна Африка, Латинска Америка и други международни пазари. В рамките на събитието са планирани около 40 семинара, бизнес
срещи и специализирани допълнителни събития.
Eurovent Summit се организира от асоциацията Eurovent на всеки две години. За настоящото издание ексклузивни партньори са AEFYT испанската асоциация за хладилна техника, и

AFEC - испанската асоциация на производителите на климатично оборудване. Те ще проведат целодневна семинарна програма на два
езика, насочена към архитекти, консултанти,
проектанти, инсталатори и производители от
ОВК индустрията. Основни акценти ще са
възобновяемата енергия, термопомпите и
приносът им към устойчивото развитие, новите хладилни агенти на пазара и др. По време
на събитието ще бъдат отбелязани и 60
години от основаването на Eurovent.
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Логолайт Инженеринг стана
представител на Ecolight
От пролетта на т. г. Логолайт Инженеринг стартира
предлагането на LED продуктите на литовския производител Ecolight на българския пазар, съобщиха за ТД Инсталации от офиса на фирмата. „Като водеща компания в
областта на промишленото осветление у нас, много чуждестранни производители търсят нашето партньорство“,
коментира инж. Иван Димов, управител на Логолайт Инженеринг. „Това ни дава възможност да работим с найдобрите, като Ecolight например. Тя произвежда качествени и енергоспестяващи LED промишлени осветителни тела,
чиято ефективност достига 160 lm/W“, допълни той.
От Логолайт Инженеринг уточниха, че Ecolight изнася
продукцията си предимно за Западна Европа и Великобритания, но от тази година разширява присъствието си и
в Източна Европа. Компанията предлага LED осветителни тела, функциониращи в агресивна среда и при температури от –30 до +70 °C, с възможност за монтаж на
височини до 20 метра. Степента на защита от прах и
влага на осветителите е IP65/ IP66. Благодарение на
партньорството с Philips литовският производител използва техните най-добри решения в областта на LED
модулите и LED драйверите. Важно предимство е, че всяка

серия от тези промишлени осветителни тела притежава сертификата ENEC.
„През август т. г., съвместно с Philips, Ecolight организира тридневен семинар, по време на който бяха представени актуалните промишлени осветителни тела, работещи при температури от 80 °C, и най-новата елементна база на Philips. В събитието взеха участие партньори от Европа, Близкия Изток и Северна Африка, а Логолайт Инженеринг беше единственият участник от България“, споделиха още от офиса на компанията.
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За 10 години реализирахме
много и интересни проекти
Александър Ангелов,
управител на Александър Електрик,
пред сп. ТД Инсталации
Кои са най-новите изисквания към част
Електро на жилищни сгради? Имате ли
впечатления за нивото на нормативната уредба у нас в тази посока в сравнение с други държави?
Изискванията по част „Електро“ не
са променяни с изключение на няколко корекции, внесени от енергоразпределителните дружества, касаещи
частта на главните разпределителни табла и външните връзки. По мое
мнение, нашата нормативна уредба
е доста добре написана. Ако трябва
да я сравнявам с немската например,
българската е доста по-взискателна
към сечението и начина на полагане
на проводниците, особено захранващите линии. Техните проводници са
с по-малко сечение, смятаното натоварване е с по-малък коефициент от
нашето, щранговете им понякога
минават през апартаментите или
мазетата им, кабелите в апартаментите се полагат в замазката и т. н.
Разбира се, според мен трябва да се
„откраднат“ добрите практики. Например връзките на проводниците им
са ревизируеми, работят с по-скъпи
материали, използват проводници с
по-добра изолация и т. н.
Какво ново по отношение на промените
в изискванията трябва да знаят фирмите доставчици на продукти, системи и услуги в областта, както и собствениците и мениджърите на обекти?
Съветът ми към тях е свързан преди
всичко с избора на изпълнител по
електрическата част. Ако се спрат
на сериозна фирма с отговорни лица,
то те ще следят за всички промени
и тенденции. Наблюденията ми са, че
инвеститорите все повече се стараят да произведат качествен продукт, но това е невъзможно без сериозни и отговорни подизпълнители.
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Тук мисля, че е мястото и на държавата, която е добре да упражнява контрол върху използването на фирми
подизпълнители, на които може да
бъде потърсена отговорност.
Кои услуги от портфолиото на Александър Електрик са насочени към изпълнение на тези изисквания?
Нашите действия, насочени към повишаването и изпълнението на изискванията на инвеститорите, са предимно в допълващите продукти и
услуги. Фирма Александър Електрик
винаги се е стремяла към повишаване на качеството и добавената стойност. В това отношение ние се опитваме да сме в крак с желанията на
клиентите. Вече жилищните сгради
имат луксозни общи части с видеонаблюдение, контрол на достъпа,
автоматизация, където е възможна,
осветление по фасадата, датчици за
поливната система, озеленяване с
осветление и т. н. Бидейки част от
пазара, ние се стремим непрекъснато да се развиваме и да даваме всичко от себе си, за да можем да отговорим на изискванията. Относно конкретните услуги от портфолиото ни
- развиваме инженерингов и проектантски отдел, за да можем да изчистваме всички проблеми още на ниво проектиране. Те, разбира се, ще подпомогнат и последващото правилно
изпълнение. Непрекъснато се интересуваме от новите продукти на пазара и не спираме да се учим и развиваме в сферата на електроизграждането.
Компанията отбелязва 10 години на
пазара през т. г. Разкажете повече за
най-интересните проекти, които сте
реализирали за този период.
За 10 години имаме реализирани мно-

го и интересни проекти. Това ни радва и ни дава самочувствие и увереност, че можем да се справим с интересни и трудни задачи и в бъдеще.
Реализирахме много жилищни сгради,
индустриални халета и няколко производства, но най-интересните ни
проекти остават в областта на интегрирането на управление на процеси по различни признаци. В това число влиза програмирането, проектирането на системи за управление, написването на алгоритми за автоматизация на процеси и т. н.
По Ваше мнение, как се развива пазарът
на услуги в областта на електроинсталациите у нас?
В момента сме свидетели на свръх
търсене и е много трудно да се направи правилен анализ. Иска ми се да
мисля, че пазарът ще запази възходящия си тренд, но с по-малък или поумерен интензитет, както и да се
търси предимно качествен и стойностен продукт. Хубаво би било да има
и някакви нормативни и лицензионни
изисквания към фирмите за електроинсталации, за да може да се гарантира качеството на услугата. Ако
тези предпоставки са налице, не
виждам никаква пречка пазарът да се
развива в правилната посока.
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Тенденции в
биодинамичното осветление
Технологиите в областта на осветлението непрекъснато еволюират, създавайки множество нови ползи за потребителите в
жилищния, търговския и офис сектор. Сред тях са подобрената
енергийна ефективност и повишената гъвкавост по отношение
на внедряването и управлението. Паралелно с това все по-голямо внимание се отделя на влиянието на светлината върху човешкия организъм и в частност – на ефекта му върху емоциите,
благосъстоянието и работоспособността на индивида.
Нарастваща популярност през последното десетилетие добиват концепциите за биодинамично осветление, базирани на биологичните потребности на човека и цикличните
промени в природата – редуването на
ден и нощ и смяната на сезоните. В
тези концепции са взети предвид резултатите от множество научни изследвания в областта, които безспорно доказват, че цветната температура и общите нива на осветеност
в дадено затворено помещение оказват забележим ефект върху настроението. Биодинамичното осветление
(Human Centric Lighting, HCL) използва
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за база естествения биологичен режим на организма и денонощния цикъл
светло – тъмно. В съответствие с
физиологичните особености на зрителното възприятие у човека, за да
бъде реализирано биодинамично осветително решение, цветната температура и интензитетът на изкуственото осветление трябва да бъдат
регулирани плавно, така че да наподобяват максимално естествената
светлина в природата.
Денонощният ритъм на организма
може да бъде подпомогнат посредством използването на „по-топла“
светлина (с по-ниска цветна темпе-

ратура) и по-нисък интензитет сутрин и вечер, която действа отпускащо, и на „по-студена“ (по-бяла) светлина в рамките на работния ден с цел
ободряване и подобряване на продуктивността. Според редица специалисти в сферата на осветителната
техника възможностите за усъвършенствано управление на осветлението, които се разкриват с все помасовото навлизане на светодиодните осветители в практиката, значително разширяват приложната област на биодинамичните осветителни решения.

Основи на концепцията
Биодинамичното осветление далеч
не е нова тенденция в осветителната индустрия. Научни изследвания в
областта се провеждат повече от
четвърт век, а влиянието на светлината върху емоционалното състояние, комфорта, здравето и работоспособността на индивида е многократно доказано. Още в началото на
90-те години на миналия век учените
забелязват и започват да изучават
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ефекта на светлинната терапия при
лечението на т. нар. сезонно афективно разстройство, което се проявява у много хора при смяната на
сезоните. С намаляването на броя
часове дневна светлина през зимата
например човешкият организъм бива
изложен на по-дълги периоди тъмнина, с което се свързват различни
симптоми като липса на енергия,
лошо настроение и раздразнителност. Експериментите показват, че
ярката изкуствена светлина влияе
позитивно върху пациенти, засегнати от тази специфична форма на
депресия.
Концепцията за биодинамично осветление е пряко свързана с откриването на нов фоторецептор в човешкото око през 2002 г., който осъществява връзка с онази особена
част на мозъка, наречена биологичен
часовник. Тези фоточувствителни
клетки в окото не са отговорни за
зрителното възприятие, а за производството на хормона мелатонин,
чиито нива се променят с прехода от
светло към тъмно. Изследването
сочи още, че интензитетът на свет-

лината и нейната температура могат да повлияят на производството
и на други различни хормони като
допамин, серотонин и кортизол, които контролират важни аспекти от
дейността на човешкия организъм.
Например секрецията на мелатонин

води до сънливост, която може да
осигури по-добър сън и по-ниска телесна температура. В биодинамичните концепции определящ е денонощният ритъм на човешкия организъм,
ориентиран към наличието на дневна светлина, който регулира фазите
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Еволюция на осветителните
технологии

на бодърстване и сън. В този смисъл
основната идея зад биодинамичното
осветление е да имитира естествения модел на излагане на човека на
слънчева светлина и да следва
стриктно биологичния му ритъм чрез
оптимално адаптиране на яркостта,
интензитета, цвета и динамиката
на изкуственото осветление. Така
на пазара се предлагат например LED
осветителни системи, които излъчват както топла бяла, така и
студена бяла светлина. В комбинация със съответното дигитално контролно решение, подобни системи
позволяват персонализирано биодинамично осветяване в съответствие с дневния режим на потребителя. Плавната промяна на цвета и
интензитета на осветлението
може да бъде настроена така, че да
симулира напълно точно естествената светлина в хода на денонощието.

Тенденции в управление на
осветлението
Сред водещите тенденции в сегмента биодинамично осветление са
автоматизираните системи за управление. Те представляват интелигентни мрежово-базирани решения,
които осъществяват комуникация
между множество входни и изходни
устройства и сигнали с помощта на
един или повече централни контролера. Тези устройства може да
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включват релета, сензори за
присъствие, ключове и контролни
панели със сензорен екран, както и
сигнали от други сградни системи,
например отоплителни, вентилационни или климатични инсталации.
Настройката на системата може да
се извършва както локално на ниво
устройство, така и централизирано посредством персонален компютър със съответния софтуер или
други интерфейсни устройства.
Автоматизираните системи за
управление на осветлението се използват все по-масово както в интериорното, така и в екстериорното осветление, в жилищния и
търговския сектор, в офис осветлението и т. н. Основна цел на този
тип платформи е да оптимизират
потреблението на енергия и да увеличат икономиите. Освен традиционното димиране, което може плавно или стъпково да променя интензитета на светене на даден осветител или група осветители, от сравнително скоро системите за контрол на осветлението предлагат и
промяна на цветната температура.
В концепциите за биодинамично осветление настройката на тези параметри се регулира основно с помощта на сензори за дневна светлина, които подобряват светлинния
комфорт в затворените помещения
в синхрон с биологичния режим на
организма.

Все повече производители на осветителна техника предлагат осветители с възможност за регулиране на
цветната температура. Първите
подобни модели на пазара включват
множество флуоресцентни тръбички
с различни цветови температури,
смесени в желаното съотношение.
Този подход изисква два контролируеми баласта на осветително тяло.
Днес светодиодните осветители с
опция за настройка на температурата на светлината вече са в масова
употреба. Чрез регулиране на относителните интензитети на излъчващите топла и студена светлина
светодиоди потребителите могат
да променят цветовата температура на устройството. Дебелината на
фосфорния слой, заедно с дължината
на вълната на синия светодиоден чип,
оказва влияние върху това с каква
цветна температура излъчва LED
осветителят.
На базата на тази технология
изкуственото осветление може да
бъде лесно програмирано да отговаря максимално на цветната температура на дневната светлина в различни периоди от деня. Приложенията на биодинамичните концепции са
много и разнообразни, включително в
жилища, офиси, училища, ясли и детски градини, болници и здравни заведения, индустриални и търговски
обекти, молове и т. н.

Пазарни тенденции
Съгласно актуална пазарна прогноза на агенцията за проучвания BIS
Research за глобалния пазар на биодинамично осветление в периода
2018-2024 г., той се очаква да достигне близо 4 млрд. щатски долара,
нараствайки с комбиниран годишен
темп на растеж от 35,2%. Сред факторите, стимулиращи ръста в приложенията на решения за биодинамично осветление според маркетинговите анализатори, са все по-масовото осъзнаване на ползите от концепцията, съвместните усилия на
производителите и дистрибуторите
да я наложат, както и нарастващото използване на светодиодно осветление. От агенцията отчитат,
че делът на биодинамичното осветление нараства на фона на общия
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количеството дневна светлина навън към момента. Те
включват интегрирани сензори за дневна светлина и за
присъствие, които гарантират наличието на осветление, винаги когато е необходимо. Това обхваща и нестандартни нециклични сценарии, провокирани основно от
промени в климатичните условия. Такъв е случаят например когато навън се заоблачи значително или пък се
стъмни поради приближаваща буря, независимо, че часовникът на системата показва обед.

Биодинамика в индустриалния
сектор

пазар на осветителни решения в световен мащаб и се
очаква тази тенденция да се запази трайно и през идните години.
Европа е водещ регион по отношение на броя внедрявания на биодинамични осветителни системи, а основна
заслуга за това имат местните регулаторни органи и
институции, сочи още проучването на BIS Research. Сред
основните приложни сфери на концепцията е секторът
на здравеопазването, където използването на биодинамични осветителни технологии предстои допълнително
да се разширява във връзка с множеството ползи от
светлината върху здравето и комфорта на пациентите,
сочат данните на маркетинговата фирма. Според доклада решения за динамично осветление все по-често се
прилагат при болни от деменция и Алцхаймер, както и в
старчески домове. Разширяване на приложенията на
такива системи през следващите 5 години се очаква
основно в сфери като образование и търговия, както и в
много жилища и работни зони.

В индустрията работниците често страдат от синдром на нерегулярния сменен режим вследствие на това,
че работят както дневни, така и нощни смени. При повъзрастните се наблюдават и по-високи изисквания към
интензитета на осветяване, за да им се осигури желаната видимост. Тези негативни ефекти могат до голяма степен до бъдат преодолени с помощта на биодинамично осветление. Поради по-тежкия и рисков характер
на извършваните работни дейности в промишлеността
работниците се нуждаят от висока степен на концентрация и пълноценна почивка в предвидените за това
часове.
За да докажат ползите от биодинамичното осветление в такива приложения, група австрийски учени сравнява два биодинамични сценария. И в двата случая нивата на осветеност варират от 1000 до 2000 lx. В първия
обаче нивата на яркост се променят осезаемо на по-

Тенденции в офис осветлението
Многобройни проучвания доказват, че адаптираното
към биологичния часовник на индивида осветление влияе
положително върху концентрацията, мотивацията и работоспособността на офис служителите. Съгласно резултатите от провежданите в областта изследвания конферентните зали, столовите и помещенията с малко
количество дневна светлина са особено подходящи за
прилагане на концепции за биодинамично осветление.
Такива осветителни решения в офис сградите са силно
препоръчителни в приемните, стаите за видеоконферентна връзка, лобитата и коридорите, както и в кафенетата и зоните за отдих и почивка.
Тъй като фоторецепторите, свързани с биологичния
ни часовник, се намират в долната част на ретината,
светлината в офисите трябва да бъде „падаща“ – отгоре надолу и отпред спрямо работното място. Осветителните тела с голям обхват, оборудвани с лампи, които
излъчват топла бяла и дневна светлина и позволяват плавно регулиране, е препоръчително да бъдат прилагани за
общо осветяване на офис пространствата. В комбинация с тях могат да се използват и персонални биодинамични установки на всяко работно място.
Интересно решение са свободностоящите осветители, които се съчетават със системи за автоматичен
визуален контрол на осветлението в съответствие с
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големи интервали, докато във втория промените са по-чести и по-незабележими. Работниците от втората група демонстрират по-добра
концентрация и работоспособност
в течение на експеримента, както
и по-добър нощен сън, което е поредно доказателство за предимствата на биодинамиката в осветлението.
В индустриалните цехове с фасадни или таванни прозорци изкуствената светлина е препоръчително гъвкаво да се комбинира с достъпа на дневна светлина. Биодинамичните осветителни решения от този тип изискват електронно контролируеми системи, които съчетават топла бяла
светлина с бяла дневна светлина. Алтернативен вариант е ретрофит със
светлоизточници, излъчващи по-студени цветни температури от порядъка на 6500 К.

Здравни заведения и
образователни институции
В болничните и здравните заведения пациентите често страдат от
недостатъчно наличие на дневна
светлина. Особено чувствителни
към това са страдащите от деменция например, както и болните с различни когнитивни разстройства.
Биодинамичното осветление подпо-
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мага оздравяването и подсилва ефекта на терапията чрез естествени
биохимични процеси в мозъка. Стабилизирането на биологичния ритъм
на индивида спомага за по-качествен
сън и намалява нуждата от грижа и
лечение, особено през нощта. Като
страничен положителен ефект от
това е налице и потребност от помалък на брой персонал в нощните
смени, а самите служители се оплакват по-рядко от умора и изтощение.
Решения за биодинамично осветление могат да бъдат инсталирани
както в болничните стаи, така и в
общите помещения, стаите за придружители, интензивните отделения
и реанимациите.
Подобен позитивен ефект от биодинамичното осветление учените
откриват и в различни образователни институции като училища, ясли,
детски градини и университети.
Децата и юношите, обучаващи се в
помещения с такова осветление,
демонстрират по-добра концентрация и ангажираност с учебния процес, както и намалена склонност да
правят грешки. Те генерално изглеждат по-бодри и се доказват като поефективни в обучението. В допълнение се подобряват познавателните
им способности, скоростта им на
четене и разбирането с повече от

една трета. Темпът на грешки при
два последователни теста намалява с 45% в сравнение с контролна
група, изложена на регулярно изкуствено осветление, при която този
процент е едва 17%.
На база проучванията относно
конкретното влияние на различни осветителни сценарии върху емоциите,
настроението и работоспособността, в учебните заведения най-често
се прилагат три основни стратегии
за:
n активизиране на обучаващите се:
студена бяла светлина с цветна
температура около 12 000 K и 650
лукса, оптимална за сутрешните
часове на деня;
n повишаване на концентрацията: с
осветеност около 1000 lx и цветна температура 6000 К, подходяща по време на изпити и тестове;
n успокояване: при 300 lx и 2700 К учениците видимо се успокояват, тази
стратегия е предназначена за времето след изпити, оживени дискусии и други стресови ситуации.
Само 8 минути след задаването на
тази настройка на биодинамичната система се наблюдава до 75%
намаляване на двигателната активност при изследваните деца.
При контролната група наблюдаваният спад е само 10%.
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Пълна гама, много предимства новото портфолио светодиодни
осветителни тела на LEDVANCE
LEDVANCE разполага с широка гама от светодиодни осветителни тела за стандартни приложения, отговарящи на всички изисквания, както и предлагащи функции с добавена стойност. Едно от тях е Downlight Comfort, с което може лесно и
бързо да се избере някоя от трите различни цветни температури, като се използва вграден превключвател.
Осветителните тела на LEDVANCE са с константно високо качество, разполагат с широка гама от функционалности и простота на инсталиране и работа. За да се отрази това и в дизайна на продуктите, компанията разработи собствен дизайнерски език SCALE - стилен, с минималистичен характер и съдържащ 3D елементи. Това придава висока стойност и прави осветителните тела разпознаваеми.
Нашата текуща гама осветителни тела покрива голяма
част от специфичните изисквания в различните сектори - от
магазини и хотели до офис сгради, както и от болници до индустриални обекти и паркове. Разширихме значително портфолиото си, за да предоставим идеалното решение за практически почти всякакви условия.

Добра светлина за добра работна атмосфера
В офис сегмента предлагаме широка гама от осветителни
тела - сериите Panel, Linear и Downlight - за много различни
видове помещения. Благодарение на ниското заслепяване, комфортната светлина намалява умората на очите и може да
повиши концентрацията по време на работа. А автоматичното управление на осветлението със сензори, DALI и ZigBee
свързаност означава, че светлините са включени само когато и където е действително необходимо.

Пазаруването в изцяло нова светлина
За ритейл сектора LEDVANCE разполага с модели с атрактивен и функционален дизайн, подходящи дори и за високия клас
магазини. Един от акцентите е LEDVANCE Spot Vario, който
предлага изключителна ефективност до 100 lm/W. Подвижната глава на осветителното тяло позволява прецизно насочване на светлината за осигуряване на идеално осветление за
определена стая или мебелировка. Това означава, че Spot Vario
може да се използва като класическа луна или като wallwasher.

целия си номинален живот до 50 000 часа. И благодарение на
степента на защита IP65 осветителното тяло е подходящо
за работа в широк спектър от индустриални среди.

Уютът е включен
LEDVANCE разполага с широко портфолио от светодиодни
решения за осветление на хотели и ресторанти, което позволява уютен и енергийно ефективен интериорен дизайн с интелигентен контрол на светлината, отговарящ на разнообразна гама от изисквания. Използването на висококачествени материали гарантира отлична издръжливост и благодарение на по-ниските разходи за електроенергия използването на
светодиодните продукти от LEDVANCE много бързо ще се изплати. Едно от тези изключителни осветителни тела е
LEDVANCE Surface Compact - тънък поликарбонатен корпус и
изключително хомогенно разпределение на светлината с ъгъл
на излъчване 120°. Благодарение на степен на защита от механични въздействия IK10, осветителното тяло може да издържа на удар от 20 джаула. Нещо повече, използването на
винтове TORX означава, че Surface Compact IK10 не може лесно да се демонтира с обикновена отвертка, което го прави
изключително устойчиво на кражба и вандализъм.
Широката гама от висококачествени светодиодни осветителни тела от LEDVANCE предоставя на професионалистите в областта на осветлението подходящите светодиодни решения за голямо разнообразие от работни среди.
Повече информация за текущото портфолио можете да намерите на: www.ledvance.com.

Прецизно проектирани светлинни решения
Новото портфолио за индустрията включва широка гама
от светодиодни осветителни тела, които са съобразени с
изискванията и препоръките за отделните работни среди като например изключително здравите модели, проектирани
за най-предизвикателните условия на работа. Осветителното тяло LEDVANCE High Bay DALI е само един пример: общите
оперативни разходи са особено привлекателни благодарение
на управлението на светлината, използвайки DALI драйвер (със
сензор и функционалност за димиране). Версията CLO на това осветително тяло има постоянен светлинен поток през

ЛЕДВАНС ЕООД
1111 София, бул. Шипченски проход 9
БЦ Гранд рент, ет. 4, тел.:+359 2 971 22 62
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Мениджмънт на
електроенергията
в интелигентния дом
Интелигентните домове притежават потенциал за увеличаване на енергийната ефективност, намаляване на разходите за
енергопотребление и редуциране на въглеродния отпечатък чрез
включване на възобновяеми енергийни източници в енергийния
микс и трансформиране на ролята на потребителите. Ключови
за умните домове са системите за управление на електроенергията, базирани на иновативни технологии в областта на електроенергийните мрежи и потребителската електроника.
Съвременният дом е добре проектиран център за пренос на енергия
между електроенергийната мрежа и
различна комбинация от уреди и системи. При интелигентните жилищни
сгради е налице двупосочна комуникация от и към комуналната мрежа,
която се осъществява посредством
умни измервателни уреди, които взаимодействат динамично с мрежовата система, получават сигнали от
доставчика на услуги и отговарят с
информация за потреблението и ди-
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агностиката. Този двупосочен обмен
на информация става възможен чрез
т. нар. усъвършенствана измервателна инфраструктура (Аdvanced Metering Infrastructure - AMI), която разполага с интелигентни функции за проследяване на енергопотреблението,
съчетани със съответните комуникационни инструменти за надежден
обмен на данни с останалите заинтересовани страни в мрежата.
Т. нар. мрежи за автоматизирано
управление на енергопотреблението

в дома (Automated Home Energy
Management, AHEM) самостоятелно
управляват системите за крайно
потребление въз основа на информацията от обитателите и интелигентните измервателни уреди. Предимствата от използването на такава
мрежа са, че тя съгласува енергийната консумация на свързаните системи в дома с целите на потребителя
за комфорт и цена, както и с информацията, получена от доставчика на
услуги. Сензорите и средствата за
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управление при едно такова решение
работят заедно в безжична домашна
мрежа (HAN), за да събират съответните данни, да обработват информацията чрез необходимите алгоритми
и да прилагат управляващи стратегии, които целят: подобрен комфорт
при минимални разходи за обитателите, ефективно потребление и своевременен отговор на изискванията
на доставчиците на услуги.

Технологични тенденции
Няколко пазарни и технологични
тенденции се очаква да ускорят разработката на икономически ефективни мрежи за автоматизиран мениджмънт на енергийното потребление в интелигентните домове. Сред
тях са:
n разширяването на приложенията
на интелигентните електроенергийни мрежи;
n нарастването на уеб-базираните
изчислителни приложения в облака,
което ще позволи икономически
ефективно съхранение на данни за
енергопотреблението в дома, визуализация на данни и анализ за
тенденциите в AHEM мрежите;
n напредъкът при технологиите за
смартфони, включително при батериите, потребителските интерфейси и материалите;
n допълнителните сензори и технологии за мениджмънт на енергията, които производителите на жилищно оборудване и на електроуреди интегрират в новите инте-

лигентни домашни уреди, които са
готови за работа в интернет и
предлагат инструменти за циклично и многорежимно управление или
променливи скорости, средства за
диагностика на повреди и еко-режими;
n интегрирането на електроенергийни услуги в други мрежови технологии като системите за сигурност, телевизионните и телефонните услуги.
Ключова стратегия за ангажиране на всички заинтересовани страни
с ефективен мениджмънт на електроенергията може да бъде промяната на ценовите схеми за крайния
потребител - от фиксирани тарифи
до динамични цени, които варират
многократно в рамките на деня, от-

разявайки използването на мрежовите ресурси в различни моменти.
Финансовите стимули са един от
основните мотивиращи фактори за
проектирането на интелигентни
домове.
Все повече доставчици на комунални услуги предоставят данни за потреблението на енергия в почти
реално време на собствениците на
жилища заедно с различните видове
ценови схеми и препоръки за редуциране консумацията на електрическите товари. Много компании въведоха
и уеб-базирани или базирани на мобилни приложения потребителски интерфейси, чрез които собствениците на
умни домове могат да настройват
параметрите на стайните си термостати или да управляват осветлени-
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ето си дистанционно с помощта на
смартфон или браузър. Усъвършенствано измерване на мрежовите параметри чрез използване на съответната AMI инфраструктура също се
предлагат от все повече доставчици на енергия.

Активи и средства за управление
В интелигентните домове множеството енергийни консуматори могат да се разглеждат като отделни
активи, които участват в ефективното потребление на електроенергия.
Такива са например готварските
печки, пералните, хладилниците и
другите интелигентни електроуреди.
Производството на топлинна енергия
при климатизация, електрическо
отопление и подгряване на вода може
да се управлява посредством т. нар.
смарт термостати. Те могат да
спомогнат за намаляване на енергопотреблението, особено когато конвенционалните и програмируемите
термостати не са достатъчно добре конфигурирани и не позволяват
отдалечено и автоматизирано управление. Умният контролер може да
„научи“ предпочитаните и актуалните стойности на параметрите на
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микроклимата в дома, включително
чрез прогноза за времето, проследяване на денонощните и сезонни криви на изменение на температурите
и нивата на натоварване на електроуредите.
Все по-голям брой битови консуматори, включително електрическото
и електронно оборудване, светодиодното осветление и задвижванията с
променлива скорост, използват
вътрешно DC захранване. Повечето
малки разпределени възобновяеми
източници на енергия генерират постоянен ток, който трябва да се
преобразува в променлив при свързване с мрежата. Подходящо решение за
интелигентни домове са разпределените системи за локално съхранение
на резервна електроенергия и предоставяне на допълнителни услуги, които намират все по-широко приложение в малки обекти, захранвани с
постоянен ток.
Един умен дом може да включва и
DC шина ниско напрежение. Възобновяемите ресурси, батерийните захранвания и дори зарядните станции
за електромобили биха могли да се
свържат заедно на една такава DC
шина. Тя би могла да бъде интегри-

рана в една точка с множество инвертори, които функционират като
DC-DC преобразуватели. Такава конфигурация може да намали разходите
в условия на пиково натоварване и да
подобри ефективността на електрическите товари от възобновяемите
системи, LED осветлението и електрониката. Свързаната с нея промяна на парадигмата обаче поставя
своеобразни предизвикателства в
областта на електрическата защита, окабеляването и стандартизацията.

Интелигентно енергопотребление
Електроуредите в един умен дом
притежават сериозен потенциал за
интелигентно потребление и управление на енергията. Работата на
хладилниците, съдомиялните машини,
пералните и сушилните за дрехи може
да бъде предварително планирана по
график и не е необходимо да бъде
пряко контролирана от потребителя.
Времето за включване може да бъде
отложено с няколко часа например,
без това да окаже кой знае какво
влияние върху дневния режим на потребителя, стига цикълът да е приключил до желания от него момент.
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Подобна стратегия може да се използва за изместване
и нагаждане на работния цикъл на хладилници и фризери,
така че да се намали пиковото натоварване.
Сред другите консуматори, които могат да осигурят
ресурси за интелигентно потребление на енергия и да
повишат комфорта в умния дом, са автоматичните щори,
които се настройват спрямо дневната светлина, адаптивното осветление и автономните роботи прахосмукачки например. Тези устройства предлагат разнообразни възможности по отношение на мениджмънта на консумацията, опосредствани от различни сензори, безжични сензорни мрежи и задвижващи механизми, управлявани
от интелигентни, адаптивни и самообучаващи се алгоритми.
Днес почти всички товари в интелигентния дом могат да бъдат оборудвани с интелигентни контролери,
чиито функции варират от просто включване/ изключване на осветителни тела до комплексно управление на
фотоволтаични системи, зарядни станции за електромобили и големи консуматори като климатици и ОВК системи. При подходяща стандартизация и достатъчно
потребителско търсене практични комуникационни системи на достъпна цена биха могли да свържат повечето
консуматори с централен домашен контролер, който да
осигури детайлни възможности за мониторинг и управление на електроенергията. С подходящ интерфейс и интегриране с умната измервателна инфраструктура един
интелигентен дом би могъл да предоставя допълнително
и различни данни за системното потребление, поискани
от доставчика. Контролерите биха могли да наблюдават
консуматорите и да идентифицират системни проблеми
като неочаквани пикове в потреблението, токовите
хармоници или вибрациите.
Машинното самообучение и софтуерните инструменти за вземане на решения са сред най-модерните средства за управление на потреблението на електроенергия в интелигентния дом. Интелигентните електроуреди, дистанционно управляваното осветление и умните
термостати могат да бъдат използвани като база за
изграждане на автоматизирана, координирана и самообучаваща се система за взаимодействие с мрежата. Така
платформа за мениджмънт може да служи като своеобразен „мозък“ на умния дом, която автоматизира домакинските задачи и осигурява обратна връзка и комуникация между мрежовите елементи.

тъй като изисква големи капиталови инвестиции в електроцентралите за обезпечаване на моментите на пиково натоварване, които обаче на практика са редки и в
някои случаи са с общо продължение само няколко десетки часа годишно. В областта на преноса и разпределението подобни предизвикателства са налице при инсталирането и поддръжката на преносни линии, подстанции,
трансформатори, разпределителни захранващи устройства и кабели, проектирани за рядко срещани пикови условия. Интелигентните домове могат значително да
подпомогнат доставчиците на електроенергия с възможностите динамично да променят потреблението в отговор на моментните условия в мрежата, което да позволи
значително намаляване на отдаваните мощности и на преносния капацитет.
Съществуват два основни метода за модифициране на
енергопотреблението в дома: цялостно редуциране чрез
подобряване на енергийната ефективност и освобождаване от пиковото натоварване или изместването му чрез
различни стратегии. В резултат на първия метод се редуцира количеството гориво, изразходвано в електроцентралите при производство на електричество, затова той
е от по-голям интерес за комуналните компании, тъй като
намалява изискванията за инвестиции в инфраструктура.

Консумация в отговор на моментите потребности
Комуналните компании използват различни стратегии
за смекчаване на пиковите натоварвания. Такава страте-

Технологични иновации
Перспективните технологии в областта на интелигентните домове могат да бъдат подразделени в две
широки категории според точката им на приложение:
такива от страна на доставчика на комунални услуги или
такива от страна на клиента. Един от най-належащите
проблеми за комуналните компании е управлението на
пиковото натоварване. От електропроизводството до
доставката, електроенергийната мрежа поначало е проектирана да обслужва потребителите по време на
пиково натоварване. Въпреки това през по-голямата част
от времето системата не се използва при пълен капацитет, така че значителна част от системния капацитет
е неактивен. Това се оказва икономически неефективно,
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гия е консумацията в отговор на търсенето (Demand
Response - DR). Тя обхваща група технологии и механизми, които позволяват ограничаване или отлагане на потреблението в зависимост от моментното натоварване на мрежата. Тази стратегия постига временно намаляване на натоварването, но е високоефективна. Като
допълнение към тарифното ценообразуване, собствениците на интелигентни домове могат да приложат подобна
стратегия чрез различни средства за мониторинг и управление. Директното управление на натоварването
обикновено цели да мобилизира наличния капацитет за
намаляване на пиковото потребление или да осигури
спомагателни услуги, например резерви от електричество.
Работата на електрическите товари в умните домове
може да бъде планирана чрез средства за директно управление на консумацията. Използването на интелигентни
електроуреди може да бъде отложено във времето, например пералната машина може да бъде програмирана да
работи само когато цената на електроенергията е под
определен праг. За производство на топлинна енергия при
климатизация или за подгряване на вода температурните
настройки могат временно да се променят, така че електрическото натоварване да се намали или енергията да
не се използва в условия на пикова консумация. Зареждането на електромобил може също да бъде пренасрочено, като
се отложи началото на зарядния цикъл, като се намали
степента на зареждане или пък като не се зарежда напълно
батерията (в случай на plug-in хибрид).
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Интелигентни електромери
Всички технологии, описани по-горе, разчитат на все
по-масовото възприемане и внедряване на интелигентни
измервателни уреди. Интелигентните електромери осигуряват информационната и комуникационната инфраструктура за двупосочен обмен на данни в реално време
между крайния потребител и доставчика на услуги,
съдържащ оперативна и ценова информация. Умните измервателни уреди все по-често включват и възможности за комуникация с домашни електроуреди, програмируеми комуникационни термостати и други консуматори.
Интелигентните електромери могат да записват данни
за потреблението на кратки интервали (например на всяка
минута) и автоматично да прехвърлят информацията към
доставчика чрез защитена мрежа.
Разработват се различни комуникационни архитектури, включително от точка до множество точки, както и
т. нар. mesh мрежи. Тези мрежи осигуряват двупосочната връзка между оператора и измервателния уред. Мрежата също така поддържа и изпращане на сигнали към
електромера „по заявка“, за да се потвърди възстановяването на електричеството след прекъсване или да се
съобщи за предстоящо събитие като свръхтовар. Когато електромерът бъде уведомен за подобно събитие,
информацията се изпраща към умните електроуреди в
интелигентния дом с помощта на интегриран в измервателния уред чип или друго комуникационно средство. Въз
основа на предварително дефинирани предпочитания или
графици различните уреди могат да работят така, че да
намалят или отложат консумацията преди или по време
на събития като свръхнатоварване.
Иновативните технологии за управление на енергопотреблението, внедрявани от страна на потребителите,
могат трудно да функционират без връзка със системата на доставчика на електроенергия. Един интелигентен
електроуред ще бъде много по-малко полезен без информация за динамичните тарифи в цената на електроенергията или без интелигентен електромер, който да отчита потреблението им.
Чрез използването на т. нар. програмируеми комуникационни термостати би могъл да се намали лимитът на
потребление преди свръхтовар, за да се охлади например
домът и след това да се използва топлинната инерция на
конструкцията по време на пиково потребление, без това
да повлияе комфорта. За такива сценарии са необходими
усъвършенствани анализи, включително познаване на
реалния топлообмен на сградата. От голяма помощ в тази
посока са самообучаващите се контролни уреди, които
могат ефективно да разучат топлинните характеристики
на дома и да управляват отоплението и охлаждането
спрямо тях.
Значителната инвестиция, необходима за реализирането на един интелигентен дом и оборудването му с умни
електроуреди, може да се облекчи донякъде чрез преоборудване на традиционни уреди с интелигентни комутатори. В тази област все още няма стандартизиран комуникационен протокол, но на пазара са налични различни
устройства, използващи ZigBee, безжична локална мрежа
по стандарта 802.11, Bluetooth или друг протокол за комуникация по електрозахранващата мрежа.
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Модерният начин на живот налага
бъдещите тенденции на пазара
Боян
Кусаров,
търговски
директор
"Сегмент
отопление"
в "Данфосс",
пред
сп. ТД
Инсталации

Разкажете накратко за притежаваната от Данфосс търговска марка DEVI на читателите на сп. ТД Инсталации.
Още от основаването си DEVI се утвърждава като водеща европейска марка в производството на компоненти и системи за защита против лед и сняг, както и такива
с предназначение в сферата на електрическото отопление. Печелившата формула, на която залага компанията,
е използване на най-добрите технологии в класа си, уникалното техническо „ноу-хау“, пълното продуктово портфолио, собственото производство, както и познаване
на същността на пазара в детайли. През 2003 г. компанията е закупена от датския концерн Danfoss, а от 2010
г. става официално и част от него. Днес DEVI е пазарен
лидер както на българския, така и на международния пазар.
С гордост можем да заявим, че нашите продукти
продължават да внасят комфорт в домовете на милиони
хора по света. Те са жизненоважна част от живота им
и в бъдеще ще продължат да бъдат такива, благодарение на иновативните решения, пазарните познания и
сътрудничеството ни с висококвалифицирани специалисти в областта на електрическото подово отопление.

тив замръзване на тръби. Важно е да се отбележи, че
кабелите, които се използват при такъв тип приложение, могат да бъдат както в тръбопровода, така и върху
самите тръби, съответно при външни или вътрешни
такива. Няколко също доста популярни приложения са за
подгряване на стадиони и спортни площадки, летища,
хеликоптерни площадки и хладилни камери.
Какви според Вас са тенденциите в развитието на пазара на
този тип продукти и решения?
Модерният начин на живот, забързаното ежедневие,
постоянните пътувания и липсата на време в обществото, в което живеем, реално са факторите, които ще
налагат тенденциите на пазара в бъдеще. Освен всички познати до момента изисквания и критерии, на които продуктите трябва да отговарят, се появяват и нови
такива като например възможността за дистанционно
управление и достъп. DEVI може да предложи всичко това,
и дори повече. Температурният комфорт и оптимизираната консумация на енергия са повече от сигурни при
използването на системите за вътрешно подово отопление. От своя страна, термостатите DEVI за подово
отопление с мобилно приложение позволяват управление
на температурата в дома от разстояние, независимо
къде се намираме.

Кои са основните приложения на подобен тип продукти и системи?
Основните приложения на продуктите и системите от
този тип са няколко. Те могат да бъдат използвани като
системи за вътрешно подово отопление, респективно при
нови сгради или при реконструкции на стари такива, като
основно или комфортно (допълнително) отопление. Друго приложение, за което те могат да бъдат използвани,
е като системи за защита против лед и сняг за външни
площи и покриви. Това е може би и най-популярното им
приложение на територията на Европа. Целта е да се
осигури безопасност на хората при шофиране и при експлоатация на сградите дори и през най-тежките зимни
месеци. Следващото основно, и също доста популярно
приложение на този тип системи, е като защита про-
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Професионални кухненски
вентилационни системи
Кухненските вентилационни системи са задължителни в професионалните кухни и са въведени като законово изискване. Средата в тези обекти трябва да бъде строго контролирана, за да
се осигури безопасната и здравословна работа на персонала. Големите количества топлина, генерирани от използваните уреди
за готвене, утежняват условията на труд за служителите. Липсата на система за отвеждане на топлината означава, че заедно с отделяните газове от процесите на изгаряне тя остава да
циркулира в помещенията, както и в други зони на сградата.
Вентилацията в кухните на заведения за хранене, ресторанти, хотели и други професионални кухненски
помещения е изключително важна не
само от гледна точка на комфорта,
но и във връзка със здравето и безопасността на работниците. Целта
на кухненската вентилационна система е да премахне топлината и
отделените мазнини, генерирани от
оборудването за готвене, разположено под нея, но тя изпълнява и някои
важни допълнителни функции. Използването на газово оборудване за готвене води до генерирането на въглероден оксид в процеса на горене, а
оборудването за почистване и стерилизиране на съдовете и варене
образува пара. Тези вторични продукти трябва своевременно да бъдат
отстранени от работната среда.
Освен комфорта на персонала в
кухните, вентилационната система
трябва да осигури достатъчно чист
и студен въздух. Газовете, генерирани при процесите на изгаряне, трябва да бъдат ефективно отстранени
от работната среда и да бъдат изведени на открито. Отстраняването им трябва да се извършва възможно най-близо до източника на образуване. В допълнение, всяка професионална кухненска система трябва да
се поддържа чиста от остатъци от
мазнини, за да се предотврати
рискът от пожар и да се гарантира
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ефективността на вентилацията.
Въздухът, който се отвежда от
кухненската среда, трябва да бъде
подменен с пресен, като общото
правило е приблизително 85% от общия обем въздух да бъде осигурен чрез
механична вентилация, а останалата
част – по естествен път от околната среда. В някои кухни се осигурява
резервен приток на въздух чрез вентилационни решетки в стените,
отваряне на врати или прозорци.
Когато се използва някой от тези
методи, е необходимо прилагането на
съответното средство за ограничаване проникването на вредители.

Съображения при проектиране
В професионалните кухни от решаващо значение е наличието на ефективна система за отвеждане на газовете и генерираната топлина, за
да се осигури безопасна, здравословна и чиста работна среда, както и да
се предпази скъпото оборудване от
повреда в резултат на натрупването на мазнини. Производителите днес
предлагат на пазара усъвършенствани вентилационни системи, които са
по-леки, по-трайни и максимално адаптирани към строгите хигиенни и
здравни изисквания в ХоРеКа сектора.
Премахването на генерираните от
готвенето газове е сложен процес.
Вентилационната система разпола-

га с многобройни функционални елементи, започвайки с оборудването,
разположено директно над готварските уреди, стигайки до компоненти
и системи, позиционирани на покрива на сградата. Кухненските вентилационни системи могат да бъдат
проектирани за инсталиране в задната или в предната част на обекта,
съобразно индивидуалните експлоатационни и конструктивни изисквания. Те могат да бъдат прикрепени
към стените или да са тип „остров“,
както и да разполагат с различни
възможности по отношение на системите за филтрация.
Професионалните вентилационни
системи задължително разполагат с
кухненски смукател, аспиратор или
чадър, който е разположен непосредствено над оборудването, за да улавя замърсения въздух. Той отвежда
горещите пари и газове още при източника, така че да нямат шанс да
се разпространят в други части на
кухнята. Повечето кухненски вентилационни смукатели са оборудвани
със специални филтри за мазнини. При
преминаването си през тях горещият и замърсен въздух променя посоката и скоростта си на движение,
което води до отделянето на
съдържащата се в него мазнина и
стичането й в предназначени за целта събирателни контейнери. Филтрите гарантират, че няма да се на-

> ÎÂÊ îáîðóäâàíå
трупат остатъци от мазнина във
въздушните отвори, което би довело до намаляване на ефективността
на вентилационната система. Обикновено почистването на филтрите
може да се извърши в редова съдомиялна машина. Предлагат се и усъвършенствани филтрационни системи,
които са в състояние да отстранят
както мазнините, така и миризмите
от нагорещения въздух.
Системата за вентилация е проектирана така, че да улеснява отвеждането на дима от помещенията през
специално разположени за целта канали или въздуховоди. Тези приспособления позволяват и навлизането на свеж
въздух в кухнята, необходим за персонала и за осъществяване на процеса
на пълно изгаряне на горивата, използвани при готвене. Сред функциите на
въздуховодите от този тип е и да намаляват нивото на натрупан въглероден диоксид в кухнята. Вентилаторите, включени в базовата конструкция
на системите за професионална кухненска вентилация, са предназначени
за придвижване на горещите изпарения към тези канали.

Инсталиране и въвеждане
в експлоатация
Стенните смукатели се монтират
насрещно на стените, а единичните
чадъри се разполагат в една линия
непосредствено над оборудването.
Тяхната работа трябва да гарантира, че димът и изпаренията от готвенето се извличат ефективно. За да
се постигне това, размерът на аспиратора трябва да бъде достатъчно
голям, за да покрие изцяло уреда, така
че димът да не напуска зоната на
готвене. Позиционирането на смукателите трябва да бъде възможно найблизо до оборудването за готвене.
Поддържането на постоянна скорост
на вентилация при готвене на пълен
капацитет е от изключителна важност. Ето защо, преди да се закупи
аспиратор, е необходимо да се изчислят необходимите максимална и минимална мощност и скорост на вентилация в кухнята. Системата трябва да може да издържи и на значително количество топлина, а това изисква елементите да са изработени от
невъзпламеними материали.
Една ефективна система също

така трябва да предотвратява процеса на кондензация на газовете,
защото той води до натрупване на
замърсени и мазни частици вътре в
аспиратора. Въздуховодите трябва
да съответстват на строителните
и обезопасителните разпоредби.
Определянето на размера и монтажната им схема са двата основни аспекта, които трябва да се вземат
предвид при проектирането на въздухоотвеждаща система в професионалните кухни. Изолацията на тези
тръбни системи също е от значение,
защото от нея зависи до каква степен въздуховодът е способен да отвежда горещия въздух, без да излъчва
допълнителна топлина в околната
среда. При инсталацията на въздуховодите трябва стриктно да се спазват нормите и стандартите за противопожарна защита, а самият монтаж да се извърши от сертифицирани технически лица.

Конструктивни особености
Алуминиевите капаци на кухненските аспиратори обикновено са мястото, в което се разполагат фил-
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трите. Ефективността на даден
филтър зависи от конструкцията и
конфигурацията му, а това налага
внимателно обмисляне преди закупуването му. За професионалните кухненски вентилационни системи се
препоръчват високоефективни филтри, които отстраняват повече
замърсители и мазнини, отколкото
техните потребителски алтернативи.
Отведеният въздух трябва да бъде
заменен със същото количество пресен въздух, за да се поддържа постоянно атмосферно налягане. Промяната в налягането вследствие на недостатъчно количество подаден свеж
въздух може да доведе до неефективност на вентилаторите, увеличаване на въздушните инфилтрации отвън
и неблагоприятна работна среда.
Пресният въздух се осигурява посредством необходимата комбинация от
механична и естествена вентилация.
Механичното подаване на въздух обикновено е основно решение при мащабни кухненски системи.
Таванните дифузори са част от
оборудването, използвано за доставяне на резервен въздух в кухните.
Стенните и островните смукатели
са най-подходящи за употреба с дифузори. Друг вариант е да се ползва
пневматична камера в кухненския аспиратор. Когато се използват механични въздушни системи, те трябва
да са насочени към горещите работни зони. Въздушната система може
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да извлича въздух от агрегат на покрива, след това да го филтрира, загрява или охлажда, за да постигне
необходимите параметри на микроклимата. Инсталацията може да изтегля въздух и от други съседни помещения, което допълнително подобрява комфорта на персонала на кухните и предотвратява попадането на
миризми в другите зони на обекта.

Кухненски аспиратори
Аспираторите, предназначени за
работа в професионалните кухни, са
ключова част от системите за отвеждане на изгорелите газове и замърсения въздух и съдържат много от
другите важни компоненти на вентилационния механизъм. Обикновено се
намират точно над зоната за готвене, за да улавят колкото се може
повече дим и горещ въздух. Първият
тип кухненски аспиратори, които се
разполагат непосредствено над оборудването за готвене и улавят газовете, съдържащи мазнини, са с
напълно затворен корпус. Ако оборудването за готвене е разположено
срещу стена, то на стената може да
се разположи предпазен капак. Ако не
са налице стени около печката, на
тавана могат да се монтират единични или двойни аспиратори от островен тип. Работата на аспиратора се влияе от теченията на въздушните потоци около устройството.
Ако кухненското оборудване отделя само топлина и предизвиква конден-

зация на газовете, но не отделя мазнина, то тогава може да се инсталира друг тип кухненски аспиратор без
филтър. В този случай аспираторът
се конструира със стандартен поцинкован корпус, но без нужда да бъде
напълно заварен.
Филтрите в аспиратора обикновено са изработени от алуминий, поцинкована стомана или неръждаема стомана. Алуминият е евтин, лек и универсален, а алуминиевите филтри са
отлична възможност, ако бюджетът
е ограничен. Поцинкованите стоманени филтри обикновено са по-издръжливи и скъпи. Те обаче могат да
корозират. Филтрите от неръждаема стомана са най-скъпият вариант,
но притежават антикорозионни свойства, които намаляват нуждата от
поддръжка и подмяна.
В капака на филтъра на аспиратора се съдържа филтърът за мазнини,
който улавя мазнините и остатъците, преди да навлязат в системата
за изгорели газове. Твърде много
мазнини, влизащи в изпускателната
система, могат да намалят живота
й, затова е важно да се извършва
често почистване на филтрите, за да
се избегне натрупването на мазнини.
Филтрите за дефлектори също са
изработени от три вида материали:
неръждаема стомана, поцинкована
стомана или алуминий.

Изпускателни вентилатори
Вентилаторите за изгорели газове са няколко основни типа и се избират въз основа на проектните параметри. Вентилаторите с надстройка обикновено се монтират на стените или покрива. Те са подходящи за
кухни, в които наличието на повече
свободно вътрешно пространство е
от значение. Вентилаторите за отработените газове обикновено се
инсталират директно или върху покрива. Въздушните вентилатори са
изработени от алуминий, а вътрешните от стомана. Двата вида са
способни да отвеждат наситените
с мазнини изпарения.
Въздушни вентилатори - те са
предназначени за отвеждане на изгорели газове, като са разположени
извън сградите. Тези вентилатори
трябва да бъдат оборудвани с един
или повече филтри за мазнини, за да
се предотврати отделянето на маз-
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Това се постига чрез химични агенти или вода, a някои системи използват и двете. Системите за гасене
на пожар могат да бъдат монтирани като част от кухненското оборудване или на известно разстояние от
него, като съществуват дадени нормативни ограничения относно това
разстояние. Системите за гасене на
искри са необходими, когато се използват твърди горива за готвене,
които могат да създадат условия за
възпламеняване на мазнините, отделяни при готвене и натрупани по
кухненското оборудване. Такива системи са задължителни при готвенето на грилове или скари, когато се
използват брикети от дървени
въглища или дърва.

Възможности за
енергоспестяване
нини от системата на покрива на
сградата.
Вентилатори с ремъчна предавка - при тях валът на двигателя задвижва ремъчна шайба. Тъй като
ремъкът вибрира, той създава триене, което може да доведе до намаляване на ефективността на вентилатора и да предизвика нуждата от ремонт. Те са предпочитани от много
собственици на професионални кухни
поради тяхната достъпност и почти
безшумна работа.
Директно задвижвани вентилатори - този тип вентилатори са директно свързани към вала на двигателя, което премахва нуждата от
ремък. Те съдържат по-малко на брой
части от вентилатора с ремъчна
предавка и имат допълнителен бонус
за намаляване на потреблението на
енергия благодарение на по-ефективната работа. Въпреки че те обикновено са по-скъпи, много собственици
на професионални кухни смятат, че
простотата при поддръжка и почистване компенсира по-високите
първоначални разходи.

Поддръжка на въздушната среда
и пожарна защита
Работата на устройството за
въвеждане на въздух или вентилатора за захранване се състои в това да
замести отработените газове, изведени от зоната за готвене, с незамърсен въздух. Вентилаторът за захранване в професионалните системи е
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предназначен да замени 80-90% от
въздуха в кухнята. В повечето случаи
вентилаторът на захранване се избира заедно с вентилатора за отвеждане на замърсения въздух. Вентилаторите тип „кутия“ (box fans) са найчесто срещаните и могат да бъдат
монтирани на стената или на покрива. Вградените вентилатори обикновено се инсталират във вътрешността на сградата. Вентилаторите за
захранване включват вентилатор и
мотор, монтирани в стоманена или
алуминиева кутия. Агрегатите за подготовка на въздуха могат да темперират или не въздушната среда, като
в най-добрия случай те заменят 100%
от отработените газове. И двата
типа вентилатори за захранване с
пресен въздух могат да доставят на
кухнята достатъчно количество
въздух, за да заменят този, който е
бил отведен от кухненското помещение. Вентилаторите, темпериращи
въздушната среда, могат също така
да отопляват или охлаждат въздуха
до нормалните нива, за да повишат
нивото на комфорт в кухнята.
Вентилаторите, нетемпериращи
въздушната среда, обикновено са поевтини, но неподходящи за местата,
на които се наблюдават големи температурни промени.
Системите за потушаване на пожари са необходими за всички заведения с професионални кухни и трябва да бъдат сертифицирани за успешно гасене на пожар над 360°C.

Голяма част от енергията, използвана в професионалните кухни, е
предназначена за нуждите на вентилацията. Системите за вентилация
на кухните трябва да отстраняват
топлината, влагата и аерозолите,
отделяни по време на готвенето и да
очистват вътрешния въздух. Сред
функциите им е и намаляването на
загубите на налягане. Професионалните кухненски вентилационни системи трябва да отвеждат относително големи количества въздух,
така че намаляването на загубите на
налягане оказва значително въздействие върху потреблението на енергия в системата. Някои компоненти
на кухненските вентилатори, като
аерозолните сепаратори, причиняват
огромни загуби на налягане.
Друга важна възможност за повишаване на енергийната ефективност
е свързана с намаляването на обема
отработен въздух и съответно намаляване на необходимия обем свеж
въздух. Тази мярка вероятно има найзначителен ефект върху потенциала
за икономия на енергия, тъй като намалява не само консумацията на енергия на вентилатора, но и количеството енергия за загряване/охлаждане на
чистия въздух.
Все още не е масова практика да
се използват технологии за регенериране на топлината в професионалните кухненски вентилационни системи
поради опасенията относно хигиената и опасността от пожари.

> ôèðìåíà ñòàòèÿ

„Студено“ пресоване на стоманени
тръби за газови инсталации с помощта
на Viega Megapress G
Конекторите Megapress G се произвеждат от стомана тип 1.0308, като допълнително са защитени с цинк-никелово покритие. Те могат свободно да се използват за
връзка с черни, поцинковани, епоксидно боядисани тръби, които могат да са шевни или
без шевни. Специалният профилен уплътняващ елемент направен от HNBR, което гарантира херметично уплътняване дори и при
грапава повърхност на тръбите.

Megapress от Viega, позволява пресоването на дебелостенни стоманени тръби за
секунди. Технологията значително намалява
времето за монтаж спрямо заваряването или
други конвенционални технологии за свързване на метални тръби. Сега вече предимствата на тази технология могат да бъдат
приложени за инсталации за пренос на газ.
Megapress G са фитинги тествани и одобрени за употреба при инсталации за природен газ, втечнен газ, масло, дизелово гориво, сгъстен въздух и технически газове.

Както всички пресови фитинги от Viega,
Megapress G конекторите са окомплектовани
с функцията SC-Contour или „профил за сигурност“, технология прилагана от Viega повече от 30 години, гарантираща идентифицирането на пропуснати при пресоване фитинги директно по време на теста за херметичност, всеки един от пропуснатите фитинги ще изпуска и така монтажника лесно
може да се само провери.
Гамата от конектори при системата
Viega Megapress G включва над 100 различни
артикула произвеждани в диаметри от 1/2
до 2 цола. Гамата обхваща не само колена и

резбови адаптори, но и тройници, редуциращи колена, фланци, холендрови преходи и капи.
За да се предотврати възможността за
объркване, фитингите от гамата Megapress
G са маркирани в жълто и са пакетирани в
жълти пликове. За дори по-голяма сигурност,
всеки конектор има жълта лепенка, която
трябва да бъде отстранена веднага след
пресоване. Всички фитинги могат да бъдат
пресовани с лекота с помощта на познатите ви пресови пистолети от Viega. Като
допълнение към специфичните пресови челюсти и рингове, Viega доставя и практични куфари с аксесоари. Пресовите рингове гарантират безпроблемно пресоване дори в трудно достъпни зони като ниши или зад тръба,
с помощта на шарнирна челюст пресоваща
прес ринга.

VIEGA EMEAPA GmbH & Co. KG
www.viega.com
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IoT в системите за
сигурност
Експертите предвиждат, че през следващите 3 години Интернет на нещата ще включва между 21 и 34 млрд. устройства.
Актуален доклад на Business Insider пък прогнозира, че в този
период свързаните устройства ще надминат двойно по брой
смартфоните и таблетите. Само за няколко години порядъкът
при интелигентните уреди и системи в тази нова глобална мрежа
преминава от милиони в милиарди, а броят им продължава да
расте експоненциално. Наред с домашната и сградна автоматизация, сред технологичните области, най-силно повлияни от бума
на IoT решения, са системите за сигурност в дома и сградата.
Концепцията за повсеместна свързаност на всички смарт устройства
по света разкрива нови възможности
пред собствениците, мениджърите и
ползвателите на недвижима собственост. Средствата за сигурност от
ново поколение, като интелигентни
ключалки, врати и прозорци, умни
камери за видеонаблюдение и сензори, могат да бъдат свързани помежду си не само в локална платформа,
управлявана централизирано от смартфона на потребителя, но и в своеобразна „дигитална нервна система“,
обединяваща в глобална мрежа всички IoT устройства.
Сред предимствата, които предлагат свързаните системи за сигурност, са разширени възможности за
комуникация и сътрудничество, адресируемост, автоматизирано и отдалечено задействане, идентификация
и локализация, сензорно разпознаване,
потребителски интерфейси и вградена обработка на информация на ниво
устройство.

Предимства на IoT платформите
за сигурност
Специалистите отчитат четири основни аспекта на Internet of
Things, които осигуряват ползи за
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потребителите на системи за сигурност на дома и сградата. Сред
тях са: радиочестотната идентификация, посредством която могат
да се идентифицират и проследяват
обекти; сензорите, които позволяват събиране и обработка на данни
с цел регистриране на всякакви
промени във физическия статус на
елементите на охранявания обект;
интелигентните устройства, които се възползват от глобалната
мрежова свързаност, като трансферират процесорна мощ и капацитет за обработка в която точка на
света са необходими; както и напредъкът при нанотехнологиите,
който прави възможно свързването
и комуникацията в IoT и на най-миниатюрните устройства.
В IoT системите за сигурност
всяко персонално мобилно устройство, като смартфон или таблет,
може да се превърне в комбинация от
дистанционно управление с безграничен обхват, карта или чип за достъп,
средство за идентификация и т. н.
Възможно е задаването на опция за
получаване на мигновено известие и
активиране на алармен сигнал при
всякакви промени във физическата
среда, за чиято сигурност се грижи

IoT платформата. Сред интересните
ефекти от свързването на системите за домашна и сградна сигурност
към Internet of Things е намаляването
на броя използвани камери за видеонаблюдение, тъй като в много приложения сензорите се оказват по-рентабилно, компактно и лесно управляемо решение.
Един от най-интуитивно случващите се процеси при сигурността
и контрола на достъпа в IoT среда
е персоналната идентификация. Наред с нарастващите приложения на
биометриката, във все повече
свързани системи за сигурност се
интегрират и средства за удостоверяване посредством потребителския смартфон, а идентификацията
по име или снимка (лицево разпознаване) става все по-лесно с интегрирането на социални функции в IoT
мрежите. Възможностите за съхранение на информация не само локално, но и в облачна архитектура,
както и големите масиви данни,
събирани ежедневно от сензорите
и смарт устройствата, позволяват
създаването и управлението на
гигантски информационни бази във
връзка със сигурността на дома или
сградата.

> ñèãóðíîñò
Предизвикателства
Както всяка друга технологична
революция, водеща до тотална промяна в парадигмата, и преходът от
конвенционални физически системи
за сигурност към интелигентни IoT
платформи е свързан с необходимост
от коренна пренастройка на стандартите, правилата и нагласите у
потребителите. Наред с многото
нови възможности, които обещават
IoT-базираните решения, те носят и
редица рискове. Сред тях е фактът,
че дигитализирането на средствата за сигурност ги прави податливи на бъгове, софтуерни проблеми,
оперативна несъвместимост и какви ли не други несъвършенства на
цифровизацията. В допълнение, сигурността се поставя до голяма
степен в зависимост от захранването с електроенергия – ресурс,
чието управление в мрежова среда
все повече се виртуализира и е застрашено от атаки на злонамерени
лица. Друг критичен въпрос при управлението на система за сигурност, свързана в Internet of Things, е
необходимостта от безупречна безжична комуникация, тъй като всеки
проблем с връзката между устройствата би могъл да доведе до сериозни последствия.
IoT-базираните платформи за сигурност е необходимо да отговарят
на едно много важно условие – да
бъдат отказоустойчиви (faulttolerant). Така ще бъде гарантирана
тяхната непрекъсваема работа, как-

то и неприкосновеността на данните, от която пряко зависи физическата сигурност на дома, сградата и
имуществото.
Друг сериозен проблем във връзка
с мрежовия характер на сигурността от ново поколение е поверителността. Тя е необходимо условие не
само в банките и финансовите институции, но и във всеки дом, за да е
защитено правото на личен живот на
обитателите.
Сред останалите предизвикателства пред IoT-базираните системи за
сигурност са неясната мащабируемост, която може да варира в широки граници при различните продукти

и доставчици, както и необходимостта от повсеместна технологична
стандартизация. За много правителства влизането в крак в технологичен план с подобни бързо развиващи
се иновации като IoT може да доведе
до забавяне и неадекватност по
отношение на контрола, а липсата на
управление – да причини сериозен
хаос.

Нови възможности при сензорите
и устройствата
Съвременните системи за сигурност в домове и сгради отдавна се
ползват от широката функционалност на различните типове сензо-
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Физическа
и киберсигурност

ри, включително за движение, присъствие и т. н. Те непрекъснато
събират големи обеми от информация за заобикалящата ги среда и я
насочват към мрежово свързаните
устройства за интерпретация. Комплексните възможности за обработка на информация, които интелигентните устройства притежават, позволяват интегрирането на
много нови видове сензори в системите за сигурност на дома и сградата, включително на датчици за
контрол на околната среда, за налягане и т. н. Високата чувствителност на съвременните сензори и към
най-минималните промени в параметрите на средата ги прави отлично решение за обезпечаване на
сигурността не само в жилища, но
и в обекти от критичната инфраструктура.
Основен въпрос, който стои на
дневен ред във връзка с издигането
на сигурността от ниво устройство и система до ниво глобална
мрежа, каквато е Internet of Things,
е въпросът за оперативната съвместимост. Колкото повече доставчици, марки и патентовани продукти се предлагат на пазара, толкова по-сложно може да стане изграждането на персонализирано решение
според особеностите, потребностите и бюджета. Разработването
и възприемането на отворени и
единни комуникационни протоколи
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значително би улеснило конфигурирането и възприемането на IoT-базирани системи за сигурност в домовете. Появата на универсални
хъбове за домашна автоматизация,
обединяващи всички свързани и интелигентни устройства и системи
в дома, е крачка към постигане на
мултифункционално управление на
smart home екосистемите. Приложимостта и ефективността на IoTбазираните системи за сигурност
в такива условия може да се измери на база не само на това как се
справят с външните заплахи, но и
как комуникират с останалите услуги в екосистемата на интелигентния дом.
Сред най-важните предимства на
IoT-базираните платформи за сигурност е възможността за отдалечено управление от всяка точка през
смартфона на потребителя. Тяхната свързаност към домашната или
сградната екосистема помага не
просто за регистрирането на заплахи за неприкосновеността или безопасността на хората и имуществото, но и за разпознаването на различните рискове и техните източници. Така дори и на хиляди километри от дома си човек може да получи
известие, че дадена врата или прозорец се нуждаят от затваряне или
заключване, а заплахата може да
идва не от крадец, а от силния вятър
или приближаваща буря.

Интегрирането на смарт функционалност в обикновени уреди и устройства от ежедневието ни и непрекъснатото събиране на данни за
движенията, предпочитанията и
дори разговорите на обитателите
на интелигентни домове създава
риск от различни киберзаплахи за сигурността. При IoT-базираните
платформи се наблюдава един интересен феномен – класическите киберрискове, насочени единствено
към съдържанието на компютрите
ни, и традиционните опасности за
неприкосновеността на имуществото се сливат в нов вид престъпност. При нея хакерските атаки са насочени към дигиталните
средства за сигурност, но чрез елиминирането им злонамерените лица
получават достъп до физическото
имущество в дома. Пробивайки системата, крадците-хакери могат
да получат контрол върху всички
ключалки, врати и сейфове в сградата, както и да се доберат до
важна информация, спомената в
телефонни разговори или чатове на
потребителите, включително номера на кредитни карти, снимки и
друга лична информация.
Ето защо системите за сигурност е необходимо да се адаптират
към този нов вид смесена кибер-физическа заплаха за безопасността на
индивидите и неприкосновеността
на собствеността и имуществото
им, при която влизането с взлом и
кражбата на данни стават еднакво
рискови в умния дом. Основна причина за създаването на своеобразна
„дупка“ в сигурността на интелигентните устройства и сгради е,
свръхпроизводството на IoT-базирани продукти, а стремежът на производителите непрекъснато да обновяват предложенията си към потребителите често ги кара да пропускат някои рискове или оставят слаби места в системите си. Допуска
се например пренебрегване на двуфакторното удостоверяване на паролите или задаване на пароли по
подразбиране с даден срок, който
изтича, незабелязан от потребителя и др. Необходима е и допълнителна стандартизация при протоколите за удостоверяване.
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Рисковете от подобни смесени
кибер-физически заплахи обаче могат да се разглеждат и като допълнителна възможност за разработчиците на IoT-базирани системи за
сигурност да разширят функционалността на продуктите си, както и
продуктовия си асортимент. На пазара се предлагат например устройства, проектирани да следят за чужди IP адреси и злонамерен софтуер и
да сигнализират собственици при
подозрително поведение на неоторизирани лица и опита им да получат
достъп до управлението на системата. При регистриран подобен риск
устройството автоматично уведомява потребителя и отваря чат прозорец с консултант от компанията
доставчик, който да осигури съдействие за допълнителното обезопасяване на системата. Той може да
даде насоки на ползвателя например
как да подобри сигурността на рутерите в дома си или как да избере
по-подходяща и силна парола.

Пазарни ефекти и тенденции
По данни на маркетинговата агенция Gartner, до 2022 г. 70% от всички
софтуерни взаимодействия по света
ще се случват на мобилни платформи. Смартфоните и таблетите се
използват все по-масово за достъп до
данни за сградно и индустриално оборудване и отдалечено управление на
различни системи и активи. Свързаността при мобилните устройства
позволява достъп до всички услуги в
дадена сграда или съоръжение. Интелигентните устройства и гейтуеи се
свързват чрез безжична връзка или
Ethernet, като данните често са достъпни през всеки уеб-браузър или на
всяко мобилно устройство. Данните
се събират и обработват на облачни
сървъри, достъп до които може да получи всеки, който се нуждае от тях
и е оторизиран, като използва избор
на аналитични платформи, включително такива за управление на енергията, на сградни системи, услуги и
други активи.
Така цялостно се променя веригата на стойността при системите за
сигурност, а с тях и пазарът на продукти и услуги в областта. Техническата поддръжка и непрекъснатият
мониторинг в тази сфера например
вече все по-често се предлагат като

отдалечена услуга, достъпна чрез
мобилно устройство. В сравнение
с конвенционалните решения,
свързаните, оперативно съвместими и облак-базирани архитектури на IoТ платформите за сигурност ги правят по-лесни за внедряване и експлоатация, както и подостъпни и персонализируеми за
малки и средни жилища и сгради.
В резултат на все по-масовото
им внедряване се наблюдават и
някои интересни пазарни ефекти и
тенденции. Сред тях е отчетливото поевтиняване при камерите за
наблюдение. По-ниски са както
цените за закупуване на такова
оборудване, така и месечните
такси за IP хостинг например. При
IoT-базираните системи потребителите не се нуждаят от покупка
и поддръжка на сървъри за съхранение на видеоматериали, тъй
като могат да се възползват от
все по-широкодостъпните облачни
платформи. Така управлението на
една система за сигурност става
генерално по-лесно и евтино и
позволява по-голяма гъвкавост и
мобилност в сравнение с традиционните решения.
Друга любопитна тенденция, която пазарните анализатори очакват, е все по-масовото навлизане
в потребителския клас системи за
сигурност на биометрични устройства като скенерите за пръсто-

ви отпечатъци. В този сегмент също
се наблюдава значително раздвижване,
тъй като софтуерни версии на технологията все по-често са достъпни за мобилни телефони и таблети например. В
технологично отношение тези приложения тепърва предстои да се усъвършенстват, докато се постигне достатъчно високо ниво на сигурност за успешното им интегриране в системите за
сигурност от ново поколение. Но скоро
технологията ще може да се използва
широко за отключване на вратите у
дома, добавяйки допълнително ниво на
сигурност към смарт ключалките, убедени са експертите.
В резултат на разширяването на
Internet of Things и все по-достъпните за
потребителите смарт устройства
цялостно поевтинява и сигурността
като услуга. Наемането на охранители
за много малки и средни обекти все почесто се замества със съответното
IoT-базирано решение, което е строго
конфигурирано спрямо нуждите на приложението и включва само необходимото оборудване – например система от
сензори и мобилен телефон. Автоматизираното известяване на трета страна (например на охранителна фирма или
полицията) при регистриране на подозрителна дейност от системата остава предпочитано от потребителите
решение, но отдавна не е обвързано
задължително с покупката и инсталацията на скъпи и тромави системи за видеонаблюдение.
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Високотехнологични спортни
съоръжения - част 1
Масовите спортни мероприятия са неизменна част от културата на съвременното общество. Динамичното развитие на мобилните, телекомуникационните технологии и интернет, системите за домашна автоматизация, смарт устройствата и
Internet of Things платформите през последните години обаче
изправя спортната индустрия пред нов тип предизвикателство.
Все повече хора избират да изгледат дадено състезание у дома пред
телевизора или пък да следят избраното спортно състезание в интернет през персоналния си компютър
или мобилно устройство, където в
реално време да споделят и коментират. За първи път в модерния свят
стадионите и спортните зали са
заплашени от опустяване, ако не
влязат в крак с технологичната еволюция, която обещава все по-реалистични и вълнуващи преживявания на
запалянковците пред екраните.
Безспорно предимство на гледането на дадено спортно събитие на
живо е атмосферата. Съвременните
високотехнологични спортни зали и
съоръжения залагат именно на това,
добавяйки все повече функционалности и удобства за посетителите.
Най-новите концепции в областта са
съсредоточени върху проектирането
на свързани, интелигентни и енергийно ефективни, интерактивни и автоматизирани развлекателни центрове,
които позволяват на потребителите
да вземат участие в случващото се
спортно събитие или сценично мероприятие. Създават се възможности за
преживяване от ново поколение, което включва различни мобилни приложения, социални медии, базирани на
местоположението услуги, промоции,
както и опции за своеобразно персонализиране на случващото се.

Дигитализация и свързаност
За да станат възможни дигитализацията и свързаността на спортните съоръжения и мероприятия, е не-
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обходимо изграждането на съответната физическа и цифрова архитектура, която включва феновете, отборите, играчите, спонсорите и всички ангажирани с дадено събитие
страни. Това обхваща внедряване на
съответното високотехнологично
оборудване, както и на необходимите софтуерни платформи и инструменти, мобилни приложения и други
дигитални и физически средства,
свързващи отделните елементи в
цялостна мрежа или екосистема.
Следващата стъпка е убеждаването на феновете да изберат масовото преживяване пред това да изгледат желания мач у дома. За да ги
привлекат на стадиона, мениджърите на спортни арени и събития трябва да им предложат невероятно развлечение на живо. От значение е не
само високотехнологичната инфраструктура – канал за разпространение на продукта, но и неговото
съдържание. Освен самото спортно
събитие този развлекателен продукт
включва и различни спонсорски кампании, инициативи, реклами и услуги,
както и добавено съдържание под
формата на мобилни приложения, уебсайт промоции, томболи и др.
Все по-често мениджърите на
спортни арени и доставчици на услуги се конкурират за собствеността
върху даден честотен спектър. Много стадиони използват т. нар. разпределени излъчвателни системи
(Distributed Antenna Systems, DAS),
проектирани да доставят Wi-Fi решения на място. Тези системи спомагат
за намаляване на натоварването

върху локалните клетъчни мрежи и
позволяват доставката на надеждни
онлайн услуги и съдържание. Този тип
платформи обаче се оказват недостатъчно добро решение за много
високотехнологични спортни зали и
съоръжения, при които е необходим
по-стриктен контрол върху безжичните услуги. Мениджърите на такива обекти все по-често инвестират
в собствена локална Wi-Fi инфраструктура, чрез която да анализират
трафика и моделите на потребителско поведение онлайн с цел придобиване на допълнителна стойност и
гарантиране на по-бърза възвръщаемост на инвестицията.

Контрол на достъпа и
настаняване
Съвременните достижения при
средствата за контрол на достъпа,
биометриката и мобилните приложения значително улесняват процесите
по контрол на достъпа. Модерните
технологии служат за изграждането
на различни разходно-ефективни и
„безконтактни“ стратегии за проверка и удостоверяване на посетителите, както и за по-удобна навигация
из трибуните и настаняване.
Напоследък във високотехнологичните стадиони и спортни зали все попопулярни стават т. нар. смарт седалки, които не просто включват
контролен панел с различни възможности за управление на комфорта и
ергономията, но и персонален монитор със сензорен екран. Той предлага опции за възпроизвеждане на
стрийминг в реално време, повторе-
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ния на избрани моменти или изглед от
различни камери, регистрация и участие в различни промоции, анкети,
извеждане на допълнителна информация за даден играч или отбор и т. н.
Тези системи, разбира се, все още не
са достъпни за масово използване, но
намират място във все повече луксозни зони и VIP ложи на най-новите и
модерни спортни арени по света.

Платформи за цялостен
мениджмънт
На пазара се предлагат цялостни
платформи за мениджмънт на стадиони, спортни зали и съоръжения. Тези
решения са скалируеми и позволяват
управление на обекти с различен
мащаб, включително множество стадиони и развлекателни комплекси,
спортни зали, кина, молове и търговски зони. Платформите от този тип
обединяват функции за сграден мениджмънт и автоматизация с широк
набор от други услуги, включително
и такива, базирани на местоположението. Много решения в сегмента се
основават на т. нар. ориентирана към
услуги архитектура (Service Oriented
Architecture, SOA), която позволява
съхранението и обработката на данни както на локални, така и на облачни сървъри. Базираните на софтуер
с отворен код платформи за цялостен
мениджмънт на спортни съоръжения
правят отстраняването на бъгове
много по-лесно и бързо в сравнение с
патентованите решения и правят
възможно надграждането с различна
функционалност.
Сред функциите на подобен тип
системи е мениджмънтът на видеосъдържание за възпроизвеждане на
различни устройства (големи екрани

в залата или на стадиона, потребителски смартфони и таблети и др.).
Опциите за възпроизвеждане включват както стрийминг в реално време,
така и на запис. Това става възможно благодарение на интегрираните в
платформата камери, разположени в
различни точки на съоръжението.
Друга функция на платформите за
мениджмънт е регистрацията и удостоверяването на зрителите посредством мобилно приложение. След
като получат достъп до системата,
те могат да използват всичките й
услуги и съдържание. Разширената
персонализация улеснява създаването
на профили на потребителите на
базата на различни фактори като
предпочитания, история на дейността и контекст на местоположението. Някои по-усъвършенствани решения включват и инструменти, наречени клиент-конфигуратори, както и
различни стилове за настройка на
потребителския интерфейс.

Т. нар. услуги, базирани на близост
(proximity services), са друга функция на
платформите за управление на спортни съоръжения и позволяват разкриване и предоставяне на различни услуги при навлизането на потребителя в даден периметър около физическата им точка на предлагане.
Обикновено цялостните решения
за мениджмънт на стадиони и спортни зали включват мониторинг на
съоръжението и осъществяване на
различни стратегии за сигурност,
които обхващат видеонаблюдение,
известяване, пожарна защита и др.
Контролният център управлява поотделно всички високоговорители в
обекта и прави възможно излъчването на съобщения на живо, пускането
на различно съдържание на запис,
както и на музика – на цялата територия на съоръжението или само в дадени зони.
Статията продължава в следващ брой
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