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Връчиха Наградата на Германската икономика в България 2018

рол, а трето – на Шенкер. В категория „Малко

и средно предприятие“ бе отличена фирма

Нухелт. Сред призьорите се наредиха и Пен-

такс Медикъл България и Смарт Органик. С на-

градата за социален ангажимент беше отли-

чена Алианц България Холдинг. Фирмата бе

наградена за инициативата си „Алианц Бълга-

рия“ - национален конкурс за живопис, скулп-

тура и графика.

Победителите бяха определени от жури от

представители на ГБИТК, Министерството

на енергетиката, Изпълнителната агенция за

насърчаване на малките и средни предприятия,

Българската агенция за инвестиции и др.

та година. Церемонията се състоя в Софий-

ската градска художествена галерия, а специ-

ални гости бяха вицепремиерът Томислав

Дончев, посланикът на Федерална република

Германия в България Н. Пр. Херберт Салбер,

партньори и членове на Камарата.

В категория „Голямо предприятие“ първо

място спечели ТЕД БЕД. През изминалата

година компанията е увеличила износа си с 20%

спрямо 2017 г. и е осъществила инвестиция

в размер на 10 млн. лв. в строителството и

оборудването на нова производствена база с

площ 14 000 кв. м. Второ място в категори-

ята журито отреди на Бер-Хелла Термоконт-

На 24 януари т. г. Германо-Българската ин-

дустриално-търговска камара (ГБИТК) награ-

ди за петнадесети пореден път фирми, доп-

ринесли за развитието на българо-германски-

те икономически отношения през изминала-

Clima 2019 поставя акцент на енергийно ефективното строителство

телигентно управление на сгради. На конгре-

са се очакват над 1000 гости (учени, инжене-

ри, архитекти, студенти). Ще бъдат пред-

ставени близо 750 научни доклада и ще се

проведат над 20 технически и научни семина-

ра.

REHVA World Congress Clima се провежда за

първи път в Източна Европа за последните

20 години паралелно с изложението Clima Expo

2019.

ОВК асоциациите REHVA, ще се проведе от 26

до 29 май т. г. в Букурещ. Основна тема на

форума ще бъде строителството на енергий-

но ефективни сгради с акцент върху ОВК си-

стемите. Лекторите ще обсъдят новите

усъвършенствани технологии за ОВК и подо-

бряване на микроклимата в сградите, факто-

рите за висока енергоефективност при ново

строителство и ремонт на сгради, информа-

ционните и комуникационни технологии за ин-

13-ият международен конгрес Clima 2019,

организиран от европейската федерация на

ИЕЦ представя Light+Building 2020 по време на Архитектурно-строителна седмица

На 6 март т. г., по време на конференцията „Съвременни архитектурни практики в България“, организирана

от Камара на архитектите в България, Интер Експо Център (ИЕЦ) представя изложението Light + Building 2020

на Messe Frankfurt. Водещото международно изложение в областта на осветителните и сградни технологии се

провежда на всеки две години и представя интелигентни и мрежови решения, ориентирани към бъдещето

технологии и съвременни тенденции в дизайна. Марката Light + Building обединява 15 изложения на 3 континен-

та, 72 000 изложители и над 506 000 посетители. Най-мащабното събитие сред тях ще се проведе от 8 до 13

март 2020 г. във Франкфурт на Майн.

„ИЕЦ е официален представител на Messe Frankfurt за България от 21 март 2016 г. Със 146 търговски изложения

по целия свят, над 94 892 изложители и около 4,4 млн. посетители, Messe Frankfurt без съмнение е един от воде-

щите организатори на търговски изложения“, информират от ИЕЦ.
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В тях изискванията за доставка на

пресен въздух и ефективна вентила-

ция са високи поради потребността

от разреждане концентрацията на

въглероден диоксид. По-голямото

струпване на хора на малко простран-

ство води и до по-голямо количество

излъчвана от човешкото тяло топли-

на, която влияе върху околната тем-

пература и поражда необходимост от

допълнително охлаждане и кондицио-

ниране на въздуха.

Параметрите на микроклимата в

такива обекти обикновено подлежат

на нормативен контрол и стандарти-

зация, като препоръчителните норми

в повечето случаи са поддържане на

температурата в диапазон около 21-

24°C и относителната влажност до

65%. Друго важно изискване към ОВК

системите в зали за прожекции и

сценични изяви е контролът на шума

и вибрациите от механичното обо-

рудване, чиито допустими нива също

обикновено се залагат в действащи-

те норми и стандарти.

Не на последно място – сериозно

предизвикателство е и естетичният

дизайн на инсталациите. Те трябва да

бъдат на практика незабележими за

човешкото око, за да не влошат ефек-

та от интериорния дизайн и да не от-

клоняват вниманието на зрителите от

сценичната изява или прожекцията.

ОВК системи за кина,
театри и зали за сценични
изкуства

Разпределение на въздуха
Обикновено зоната с места за

сядане в кината, театрите и залите

е обособена от останалите функци-

онални зони в обекта посредством

коридори, лобита и т. н. В зоната за

сядане посетителите остават в

статично седнало положение по вре-

ме на цялото представление. Основ-

но изискване към системата за раз-

пределение на въздуха е да доставя

пресен въздух до всички точки на тази

зона, без да създава забележим шум.

Налице са множество възможнос-

ти за позициониране и монтаж на

въздуховодите за подаване на свеж

въздух и отводните канали (отново

чрез въздуховод или друга системна

организация). Най-популярният метод

е входящият въздуховод да бъде раз-

положен на нивото на тавана и да

подава равномерно въздух към цяла-

та зона посредством таванни дифу-

зори, чиито дизайн зависи от височи-

ната на инсталацията. Отвеждане-

то на мръсния въздух обикновено

става чрез система от подови кана-

ли, разположена под седалките, коя-

то го насочва отново към помещени-

ето с ОВК агрегата (вентилационна

или климатична камера). Водещото

изискване е въздухоразпределението

да бъде равномерно, без шумово

замърсяване и с достатъчно възмож-

ности за „скриване“ на инсталация-

та в интериора. Когато предназна-

чението на залата предполага по-

високи ограничения към шума (по-нис-

ки допустими нива), каналите за до-

ставка и отвеждане на въздух е пре-

поръчително да бъдат и акустично

изолирани. Друга възможност за ло-

кализиране на входящите въздухово-

ди е монтажът им по продължение на

страничните стени на залата.

Механично оборудване
Проектирането на ОВК инсталации

за кина, театри и зали за сценични

изкуства налага особено внимание към

разполагането на механично оборудва-

не като чилъри, климатични и венти-

лационни камери, помпи и др. Ключови

изисквания отново са шумовият кон-

трол и възможностите за естетич-

но прикриване на оборудването. Пре-

поръчително е климатичната инста-

лация и камерите за кондициониране

на въздуха да са обособени в отделна

зона, структурно изолирана от функ-

ционалните зони на залата. Конструк-

тивните ограничения в обекта поня-

кога налагат разполагане на оборуд-

ването в същото помещение и често

– близо до сцената или до зоната със

седящи места. В такива случаи е важ-

но да се предвиди специална вибро- и

шумова изолация, както и тръбопро-

Киносалоните, театрите и залите за сценични изкуства са обек-

ти със специално предназначение и множество конструктивни

особености, които налагат използването на специално проек-

тирани системи за отопление, вентилация и климатизация. Тра-

диционно разположението на седящите места в залата предпо-

лага зони с висока плътност на заетостта (брой души на кв. м).

ОВК системи за кина,
театри и зали за сценични
изкуства
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водите за охлаждащата вода да са

снабдени с гъвкави връзки с цел да се

избегне предаването на вибрации към

основните конструктивни елементи

на залата.

Ковструкцията на климатичните

и вентилационни камери е препоръчи-

телно да позволява ниски обороти на

ротационното оборудване (обикнове-

но до 650 об./мин), а скоростта на из-

ходния поток да не надвишава 9 м/сек.

Добре е вентилаторите на климатич-

ната камера да са с обратно извити

остриета и със специални звукови/

вибрационни заглушители. За прило-

жения с повишени изисквания относ-

но шумовия контрол се проектират

специални конструкции камери за кон-

дициониране на въздуха, които е пре-

поръчително да са конструктивно

обособени, а въздуховодите и стени-

те на помещението, в което е раз-

положена камерата, да са добре аку-

стично изолирани. Шумозаглушител-

ни устройства е добре да се предви-

дят както за входящите въздухово-

ди, така и за системата за отвеж-

дане на мръсния въздух, където е най-

подходящо те да се монтират на сму-

кателните отвори.

Особености на киносалоните
Киносалоните обикновено са най-

опростени в конструктивно отноше-

ние обекти за развлекателна дей-

ност. Особеност при тях е, че рабо-

тят както при пълна заетост на

зоната за сядане, така и при ниска. В

зависимост от интереса към дадена

прожекция, салонът често може да

работи с малко посетители. Това

предполага ОВК системите да са

проектирани така, че да могат да

работят в нисък режим на кондицио-

ниране на въздуха. Обикновено шумо-

вите изисквания към механичното

оборудване в кината не са толкова

високи поради наличието на силен звук

от прожекцията. Пушенето в таки-

ва обекти е забранено, а топлинно-

то натоварване във връзка с освет-

лението е пренебрежимо, тъй като

то обикновено е изключено по време

на филма и силно димирано в междин-

ните периоди. Това означава, че тра-

диционно не са налице допълнителни

топлинни фактори, увеличаващи по-

требността от охлаждане на поме-

щението. Тя се определя основно от

броя на посетителите.

Киносалоните обикновено работят

по 6-12 или повече часа на денонощие.

Ето защо предварително затопляне

на помещението често не се налага,

освен за най-ранната дневна прожек-

ция. Седящата зона е добре обособе-

на, без места за правостоящи. Допу-

стимите нива на въглероден диоксид

и околната температура е трудно да

бъдат надвишени при нормални об-

стоятелства. Лобитата и фоайета-

та типично са предвидени с до около

3 кв. метра свободно пространство

на човек. Всички тези особености

обикновено налагат работа на ОВК

системите в ограничен режим според

моментните потребности.

Зони със специфично
предназначение
Кабините за прожектиране са спе-

цифична особеност на киносалоните,

която изисква особено внимание към

ОВК обезпечаването. Прожекционно-

то оборудване, прожекторите, звуко-

вите системи и димерите за освет-

лението обикновено са значителни

източници на топлина. Макар някои

такива системи да са осигурени с

вътрешна климатизация и вентила-

ция, други работят при отрицател-
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но налягане, всмуквайки въздух от зоната за сядане и

връщайки го обратно през отворите в корпуса на каби-

ната. На практика (без специално ОВК решение) такива

кабини могат да „бълват“ големи количества отпадна

топлина в залата.

Друг проблем е рискът от замърсяване на прожекци-

онните лещи при въвеждане в кабината на непречистен

въздух. Ето защо съвременните прожекционни системи

се осигуряват с филтри за пречистване на циркулиращия

в кабината въздух.

По-старите кина обикновено се отопляват и охлаждат

централизирано посредством водна система със студена

или гореща вода. По-новите салони често разполагат с

газово отопление и електрическо охлаждане или термо-

помпи, зоново обслужващи отделните климатични камери.

Друга особеност в залите за развлекателна дейност

е сцената. Тя отново е зона със специфично предназна-

чение, изискваща конкретен подход при ОВК осигурява-

нето. Наличието на множество прожектори, които чес-

то са подвижни, предполага генерирането на големи обеми

отпадна топлина. Тази особеност налага специална си-

стема за охлаждане на зоната и отвеждане на отрабо-

тената топлина. В допълнение, сценичната дейност,

която предполага наличието на различен брой изпълнители

в различните етапи на представлението, изисква дос-

татъчна доставка на пресен въздух и адекватно

въздухоразпределение. Танцовите спектакли и интензив-

ните движения на сцената предполагат по-големи коли-

чества латентна топлина, което изисква внимателно

съобразяване на параметрите и работния режим на ОВК

системата с конкретното предназначение на залата и

характера на сценичното представление.

Възможности за енергоспестяване
В по-старите кина, театри и зали е препоръчително

да се провеждат регулярни одити. Амортизираното и

клонящо към повреди ОВК оборудване е добре да се под-

лага на своевременен ретрофит или подмяна, особено при

системи с хладилни агенти, които биват извеждани от

експлоатация в глобален мащаб поради екологични съоб-

ражения. В повечето случаи в такива обекти е налице

огромен потенциал за реализиране на енергийни спестя-

вания посредством рентабилни инвестиции в по-съвре-

менни и енергийно ефективни технологии. Модернизира-

нето на по-старите обекти за сценични изяви с нови ОВК

системи може да включва и добавянето на решения за

рекупериране и съхранение на отпадната топлина, как-

то и на цялостно обновяване на акустичната, топлинна

и вибрационна изолация.

Внедряването на геотермални термопомпи е подходя-

що решение за много такива обекти, като са налице

възможности например за утилизиране на отработена-

та топлина в машини за лед или друго хладилно оборуд-

ване. Затварянето на топлинния цикъл вътре в обекта

намалява нуждата от външно монтирано оборудване,

което по принцип е застрашено от негативни влияния

вследствие на неблагоприятни атмосферни условия или

от прояви на вандализъм например.

Отлично решение е монтирането на специални реку-

ператори на отпадна топлина например в системи от

типа "въздух-въздух". При тях консумацията на енергия

може да бъде намалена с 40 до 80%, използвайки само

разликата в температурата между изходния поток мръсен

въздух и входящия поток свеж въздух.

Възможни решения са също инсталирането на топ-

лообменници в системи с охладителни кули или чилъри,

които да утилизират отработената топлина, както и

внедряването на система за енергиен мениджмънт, ко-

ято да управлява автоматично работата на ОВК систе-

мите и останалото енергоемко оборудване в сградата.

Особености на театрите и концертните зали
Проектирането на ОВК системи за театри, опери и

концертни зали следва сходни принципи с тези при дизай-

на на отоплителни, вентилационни и климатични инста-

лации за киносалони. Особеност на театрите и концер-

тните зали са наличието на сложен и забележим инте-

риорен декор и по-високите изисквания към шумовия кон-

трол. В тези обекти често се провеждат сценични изя-

ви, включващи по-значителни масовки и танци. Осветле-

нието обикновено е комплексно и интензивно, тъй като

е основен елемент на представлението, а сценичната ат-

мосфера често включва и използването на машини за

изкуствен пушек.

Съвременният развлекателен бизнес пък налага кон-

струирането на мащабни мултифункционални зали за

сценични изкуства, в които се провеждат разнообразни

по тип спектакли и шоупрограми. Всички тези фактори

изискват внедряването на гъвкави ОВК системи, които
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могат своевременно да се адаптират

към моментните потребности от

кондициониране на въздуха съобразно

броя на посетителите и сценичните

артисти, характера на сценичната

изява, наличието на допълнителни

прожектори и осветление и др.

Изключително високи са изисква-

нията и към шумовата изолация на

ОВК оборудването, особено в театъ-

ра, където постановките често

включват моменти на пълна тишина.

Монтажът на механичното оборуд-

ване е сложна задача с оглед на деко-

ративните елементи на залата. За

разлика от киносалоните обаче, сце-

ничната дейност рядко е с целодневен

график, като обикновено представле-

нията са веднъж или няколко пъти

дневно, предимно вечер. Самите те-

атрални постановки, пиеси, опери,

оперети, концерти, мюзикъли и други

подобни сценични изяви също рядко са

непрекъснати, а са разделени в отдел-

ни части (действия), между които има

паузи (антракти) с различна продължи-

телност (например 15-20 минути).

Осветлението варира в широки гра-

ници, от пълно или частично осветя-

ване на сцената, до димиране или пълно

затъмняване, съчетано с приглушава-

не на осветлението над аудиторията,

наличие на точкови прожектори и т.

н. Ето защо в такива обекти са нали-

це повишени изисквания към предвари-

телното затопляне на залите, момен-

тното кондициониране на въздуха

съобразно броя на зрителите и харак-

тера на сценичната дейност (броя

артисти, танцьори и т н.), както и

адекватната вентилация по време на

прекъсванията на програмата.

Освен стандартната зона със

седящи места, тези зали могат да

включват седяща зона за оркестър,

балкони, ложи и други специално обо-

собени зони в основното помещение.

Сервизните зони пък включват лоби-

та, каси за продажба на билети, гри-
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мьорни, съблекални, офиси и др. Всич-

ки тези обекти имат различни изис-

квания към качеството на въздуха и

параметрите на микроклимата, кои-

то трябва да бъдат взети предвид

при проектиране и оразмеряване на

ОВК системите.

Специфична особеност е сценична-

та завеса, която обикновено е плътна

и тежка, както и елементите на

декора, които често се сменят в хода

на сценичния акт. Те играят ролята

на своеобразни бариери за движени-

ето на въздуха и това трябва да бъде

отчетено в дизайна на системите за

въздушно разпределение.

ОВК системи в театри и
концертни зали
Поради характера на сценичните

изяви, които включват прекъсвания и

често се провеждат по веднъж или

няколко пъти на ден, ОВК системите

в театри и концертни зали обикно-

вено работят с периоди на пикови

натоварвания, които се редуват с

периоди на ниско или нулево натовар-

ване. Моментите на понижена по-

требност от охлаждане и вентила-

ция позволяват превключване на обо-

рудването в режим на изчакване или

пълното му изключване, което спома-

га за ограничаване на шумовите сму-

щения. Лобитата, в които публиката

излиза по време на антрактите, са

организирани така, че е предвидено

по-голямо свободно пространство на

човек с цел избягване генерирането

на големи количества латентна топ-

лина и въглероден диоксид.

Сценичното осветление в театри-

те и залите за развлекателни изяви

обикновено е най-големият източник

на отпадна топлина. Нейното отвеж-

дане представлява предизвикател-

ство, особено при наличието на сло-

жен декор. Динамиката на вдигане и

спускане на завесите, осветяване с

различен интензитет и промяна в броя

на сценичните артисти изисква гъвка-

ва работа на ОВК системите, за да

се избегнат драстични отклонения от

допустимите стойности на критич-

ни параметри на микроклимата като

температура, влажност и нива на

въглероден диоксид.

Подаването на пресен въздух обик-

новено се осъществява посредством

множество отвори, локализирани на

специални места около сцената, а

около осветителите са предвидени

голям брой смукателни отвори, които

да извеждат топлината. Ниските

скорости на въздушните потоци са

ключови, за да не се допуска движение

на завесите и по-леките декорни еле-

менти.

На сцената обикновено се пред-

вижда точково охлаждане, например

около платформата на диригента,

тази на оркестъра и т. н. За сервиз-

ните зони, като съблекални, гримьор-

ни и др., се предвиждат отделни,

независими от основните климатич-

ни и вентилационни камери. Препоръ-

чително е контролът на микроклима-

та да се извършва на ниво помеще-

ние чрез стайни термостати, управ-

лявани ръчно или отдалечено.

В студените периоди на годината

отварянето на вратите зад сцената

за внасяне и изнасяне на сценично

оборудване, декори, инструменти,

както и за влизане и излизане на

отделните групи изпълнители може

да е свързано с навлизане на големи

обеми студен въздух, който трябва

да бъде бързо затоплен и разсеян, за

да се избегнат негативните ефекти

от евентуалното достигане на

въздушни потоци с различна темпе-

ратура до зрителите.

Не на последно място, ОВК систе-

мите за театри, кина и концертни

зали е важно да бъдат проектирани

съгласно действащите противопо-

жарни норми поради масовия характер

на сценичните изяви и множеството

рискове, свързани със струпване на

много хора на едно място или нали-

чие на различни типове електроза-

хранвано оборудване.
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Така интелигентните офиси се

превръщат в стандарт в модерните

бизнес сгради, оборудвани с богат

арсенал от сензорни технологии, ко-

ито събират и анализират големи

обеми от разнообразни типове дан-

ни и ги интерпретират посредством

комплексни софтуерни платформи.

Интегрирането на все повече техно-

логии в сградната инфраструктура се

превръща от луксозна характеристи-

ка на обекта в стратегия за обезпе-

чаване на материалните активи с до-

статъчно възможности за бъдещата

им експлоатация.

Предимства на автоматизацията
в офис сгради
Основната роля на системите за

сградна автоматизация в офисите

остава непроменена – обединяване

на множество сградни услуги и сис-

теми в единна платформа с улесне-

но централизирано управление по-

средством общ интерфейс. Свързва-

нето на отделните технологии в

обединена структура осигурява на

мениджмънта на сградата контрол

Технологии за
автоматизация на офис
сгради

над всички дейности и операции в

обекта. Този своеобразен компютъ-

рно-опосредстван хъб може да авто-

матизира отоплението, охлаждане-

то и вентилацията, системите за

сигурност, контрол на достъпа и

пожарна защита, осветлението,

асансьорите и т. н.

През последните години степента

на автоматизация в модерните офис

сгради значително е нараснала, а

глобалните инвестиции в технологии

за интелигентни сгради се очаква да

достигнат 18,5 млрд. щатски долара

до края на настоящата година, сочат

актуалните прогнози на експерти. С

непрекъснатото разширение на този

сегмент се увеличава и функционал-

ността на свързаните и високоавто-

матизирани съвременни офиси. Все

повече компании в световен мащаб

осъзнават ползите от сградната ав-

томатизация и възможностите на

тези технологии във връзка с изпълне-

нието на стратегическите бизнес

цели на организацията.

Системите за сграден и енергиен

мениджмънт (BMS и BEMS) са проек-

тирани да оптимизират функциони-

рането на сградната екосистема, ог-

раничавайки загубите на енергия и

свързаните с тях разходи. Друг важен

резултат от тази практика е нама-

ляването на въглеродния отпечатък

на компанията – ключова глобална цел

по пътя към устойчив бизнес и нис-

ковъглеродна икономика. Наред с по-

добрената енергийна и ресурсна

ефективност, автоматизираните

офис сгради са по-сигурни и гъвкави,

с възможности за по-бърза реакция

при извънредни сценарии.

Сред основните предимства от

внедряването на система за сградна

автоматизация в офиса са по-малки-

те сметки за комунални услуги, кои-

то могат да спестят на компанията

до 15% от годишните оперативни

разходи. Друга съществена полза е

повишеният комфорт във връзка с

усъвършенстваните възможности за

управление на микроклимата. Целена-

соченият температурен контрол

спомага и за ограничаване на излиш-

ните разноски, свързани с отоплява-

нето или охлаждането на зони, кои-

Технологии за
автоматизация на офис
сгради

Работното място в офиса значително еволюира през последно-

то десетилетие. Съвременните офис сгради се превръщат във

все по-интелигентни обекти, в които служителите са непрекъ-

снато свързани помежду си и с останалия свят чрез най-актуал-

ните информационни и комуникационни технологии. Днес чо-

векът, работното място и сградата функционират и взаимодей-

стват в споделена екосистема, базирана на комплексни решения

за сградна автоматизация.Те са създадени да оптимизират уп-

равлението на сградните услуги, да улеснят изпълнението на

различни дейности в офиса, да осигурят комфорт на служители-

те и да стимулират продуктивността им, като същевременно

спомагат за повишаване на енергийната ефективност и спазва-

не на екологичната и социална отговорност на компанията.
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то към момента не се използват.

Интегрирането на системи за мони-

торинг на енергийното потребление

на база заетост на помещенията и

въвеждането на програми за работа

на ОВК инсталациите съгласно пред-

назначението на отделните зони и

моментния брой хора в тях е важна

стъпка по посока минимизиране загу-

бите на енергия.

Разширени функционални
възможности
Достъпът до платформата за

управление може да се осъществява

както на място чрез съответните

контролни панели, така и чрез удоб-

но мобилно приложения за смартфон

или таблет, което позволява бърза и

лесна отдалечена настройка на пара-

метрите на сградните услуги. Тази

възможност е изключително полезна

за случаите, в които сградата се

експлоатира извън периодите на пи-

ково енергийно потребление, както и

при резки колебания във външните

температури.

Единната платформа за автома-

тизация на офис сгради прави

възможно и лесното и ефективно уп-

равление на системите за видеонаб-

людение и контрол на достъпа. Чрез

настройките й могат удобно да се

конфигурират потребителски профи-

ли с различни нива на достъп до

отделните зони на сградата. Интег-

рирането на средствата за видео-

наблюдение в платформата пък спо-

мага за централизиран мониторинг,

запис и съхранение на видеоматери-

ал за случващото се вътре и около

сградата посредством единен ин-

терфейс. Допълнителни възможнос-

ти разкрива обединяването на всич-

ки системи за сигурност на офис

сградата – димните детектори,

противопожарните аларми и пожаро-

гасителните инсталации, системи-

те за предпазване от наводнение и

т. н. В синхрон с технологиите за

контрол на достъпа и видеонаблюде-

ние, тези системи могат да спомог-

нат за осъществяването на цялос-

тни стратегии за защита на хора-

та и материалните активи в случай

на инцидент и оптимално зоново ог-

раничаване на щетите.

Сред най-отчетливите предим-

ства на автоматизираните офис

сгради са възможностите за почти

безкрайно персонализиране на работ-

ната среда. Подобряването на ком-

форта в отделните зони и помеще-

ния може да бъде извършено чрез пре-

цизно управление на температурата,

влажността, осветлението, дори

чистотата на въздуха.

Системата за сградна автомати-

зация има и друга важна функция – да

гарантира, че всички механични и

електрически системи в офиса фун-

кционират безпроблемно. В рамките

на сложна взаимосвързана мрежа

всички сградни технологии и услуги

работят в синхрон помежду си, съби-

рат данни и обменят информация,

която се обработва от централизи-

ран хъб. Достъпът до него може да

се осъществява на различни нива на

мениджмънт и от всяка точка във и

извън обекта посредством интернет

или локална безжична връзка.

Данни и сигурност
Системите за автоматизация в

съвременните сгради функционират

на базата на обширни сензорни мре-

жи, които генерират огромно количе-

ство информация. Тези гигантски

масиви от данни се обработват от

интелигентен софтуер, който изгот-

вя изпълними предписания за оптими-

зиране на сградната експлоатация.

Така сградните мениджъри са в пози-

ция да вземат по-информирани, адек-

ватни и навременни решения. Систе-

мата се грижи още да следи и предот-

вратява различни повреди в сградни-

те системи и оборудване. Този пре-

вантивен мониторинг цели огранича-

ване на разходите, свързани с неизп-

равната работа на офис техниката

и сградните инсталации и евентуал-

ната им повреда. Всичко това е

възможно, благодарение на детайлния

анализ на събраните от сензорите

големи обеми данни.

Важна функция на системите за

сградна автоматизация е и да управ-

ляват контрола на достъпа. Интег-

рирането на най-съвременните тех-

нологии в областта на биометрика-

та в платформата значително улес-

няват и оптимизират този процес.

Чрез решения за лицево и гласово

разпознаване, идентифициране по-

средством пръстов отпечатък, алго-

ритми за видеоанализ и автоматизи-

рани ключалки в офис сградата се

повишава сигурността на служите-

лите, данните и имуществото. В слу-

чай на регистриран риск, например

опит за влизане на неоторизирано

лице или загуба/кражба на средство

за персонална идентификация (напри-

мер карта или чип), сградната плат-

форма може автоматично да насочи

фокуса на системите за видеонаблю-

дение в компрометираната зона, да

ограничи достъпа до и извън зоната,

да сигнализира съответните отго-

ворни лица и т. н.

Екологични ползи
Използването на енергия и еколо-

гичният отпечатък на един бизнес са

неразривно свързани. Автоматизира-

ното управление на енергийните по-

требности на една офис сграда може

да доведе до впечатляващи икономии
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на електричество без допълнителни

разточителни мерки и инвестиции.

Ефективното управление на ОВК

системите и осветлението, които се

оказват сред най-големите консума-

тори на енергия в офисите, може да

спомогне за до 50% намаляване на

енергийното потребление.

Автоматичното включване, из-

ключване и димиране на осветление-

то, съгласно наличието на дневна

светлина, работния график и момен-

тната заетост на помещението,

значително редуцира общата консу-

мация на електричество в сградата.

Наред с очевидните ползи, това спо-

собства за увеличаване на жизнения

цикъл на осветителните тела и ин-

сталации и намаляване на топлинно-

то натоварване в помещенията

вследствие на по-малкото отпадна

топлина, която осветителите из-

лъчват. Така индиректно се снижава

и потребността от кондициониране

на въздуха, което от своя страна

допринася за допълнително огранича-

ване на енергийната консумация.

Работата на ОВК системите

може да бъде прецизно управлявана

посредством интелигентни алгорит-

ми за изучаване на потребителските

предпочитания и автоматизирано

регулиране съгласно външните ат-

мосферни условия, моментната зае-

тост на помещенията и тяхното

предназначение. Платформата обик-

новено позволява достъпът до кон-

тролния интерфейс да бъде органи-

зиран на отделни йерархични нива.

Така сградната екосистема бива

защитена от драстични енергийни

разхищения и функционира в максимал-

но екологосъобразен режим.

Подобряване на работната
продуктивност
Актуални проучвания сочат, че в

автоматизираните офис сгради ра-

ботната продуктивност на служите-

лите може да бъде драстично увели-

чена чрез фина настройка на ключо-

ви параметри на средата като тем-

пература, осветление, шум, ергоно-

мия, качество на въздуха и водата,

интериорни цветови схеми, дизайн и

др.

Изследване на Американската об-

щност по интериорен дизайн разкри-

ва, че близо 70% от служителите, уча-

ствали в анкетно проучване, имат оп-

лаквания във връзка с осветяването

на работното им място. Т. нар. био-

динамично осветление, съобразено с

естествения биологичен ритъм на

организма, може значително да пови-

ши концентрацията и работоспособ-

ността на служителите в офиса.

Основен параметър на осветлението

в тази посока, подлежащ на автома-

тизирано управление посредством

различни сензорни технологии, е

цветната температура. „Студена-

та“ светлина (по-бяла, с по-висока

цветна температура) доказано под-

силва бдителността и производител-

ността и е по-подходяща за работ-

ните зони, а „топлата“ светлина е

препоръчително решение за зоните за

комфорт и релаксация. Проучванията

сочат, че по-активното излагане на

дневна светлина и максималното

доближаване на изкуственото освет-

ление към характеристиките на ес-

тественото осветяване може да

подобри настроението, енергичнос-

тта и креативността на служите-

лите и да ограничи депресивните

състояния и летаргията.

Друг важен фактор на работната

среда, който системата за сградна

автоматизация може автоматизира-

но да управлява с оглед оптимална

продуктивност, е температурата.

Изследванията доказват, че работе-

щите в офис, които изпитват топ-

линен дискомфорт, срещат сериозни

трудности да се фокусират, а от

това драстично страда трудовата

им производителност. Наличието на

адекватна климатизация и вентила-

ция, доставящи достатъчно количе-

ство кислород и пресен въздух с не-

обходимата комфортна температу-

ра и влажност може да увеличи работ-

ните резултати с над 5%. От друга

страна, учените изчисляват, че с

всеки градус нагоре при повишаване

на околната температура в помеще-

нието над 25°C работоспособност-

та намалява с около 2%. Претопляне-

то причинява летаргия и влияе нега-

тивно върху бдителността и концен-

трацията, което пък повишава рис-

ка от различни инциденти.

Интелигентни офиси
Наред с популяризирането на пара-

дигмата за интелигентните сгради

през последните години все по-об-

съждана става и концепцията за умни

офиси. Визията за тези интерактив-

ни екосистеми, в които служители,

сградни системи и офис оборудване

функционират и взаимодействат в

свързана информационна и комуника-

ционна мрежа, води до драстичен скок

в продажбите на технологии за инте-

лигентни сгради. Глобалният пазар на

продукти и решения за умни офиси се

очаква да достигне над 46 млрд.

щатски долара до 2023 г. с комбини-

ран годишен темп на растеж от

12,94% за периода 2017-2023 г. Дан-

ните на агенцията за маркетингови

проучвания Markets and Markets сочат

още, че в основата на тази тенден-

ция са технологични иновации като

Internet of Things и свързаните продук-

ти в различни сегменти като офис

техника, персонални електронни ус-
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тройства и т. н.

В доклада „Интелигентни офиси:

Визия за бъдещето 2017“, изготвен

от British Land и Worktech Academy,

са публикувани резултатите от ма-

щабна анкета, проведена сред офис

служители. Темата на запитването

е с какви функции трябва да разпо-

лага един офис (или офис сграда), за

да бъде определен като интелиген-

тен. Сред най-популярните отгово-

ри на респондентите са саморегули-

ращо се свързано осветление и умни

щори. 53% от участниците споде-

лят, че работното им място не раз-

полага с такива, но смятат, че би

било много полезно. Голяма част от

анкетираните (53%) поставят сред

най-важните характеристики на ин-

телигентния офис възможността

максимално да персонализират ра-

ботната среда и микроклимата на

ниво работно място. За 51% от уча-

стниците най-важно е осветление-

то да е биодинамично и да осигурява

оптимално количество близка до

дневната светлина. Половината от

респондентите смятат, че офисът

става интелигентен, когато ОВК

системите могат автоматично да

се самонастройват спрямо зададе-

ните предпочитания, атмосферните

условия и моментната заетост на

помещенията.

Сред останалите функции и харак-

теристики, посочени от анкетира-

ните, са: приложения за резервира-

не на работни места, зали (конферен-

тни, за срещи, за видеопрезентации

и т. н.) и паркинг места; единен ин-

терфейс за свързване на персонал-

ните мобилни и електронни устрой-

ства с всички монитори и компют-

ри из сградата; сензори на бюрото

или в стаята, които да следят ефек-

тивността (работната и енергий-

ната) и др.

Интересна концепция в контек-

ста на умните офиси е за споделе-

ната интелигентност или осигуря-

ването на платформа за оптимален

обмен на данни, информация и идеи

между служителите. Друга важна

специфика на умния офис е свързана-

та среда и възможностите за актив-

но взаимодействие между потреби-

теля и сградните системи и услуги

например чрез интелигентни стай-

ни термостати. Свързаното работ-

но място позволява на ръководите-

лите на екипи също да проследяват,

напредъка по даден проект, без да е

необходимо да свикват физическа

среща на екипа.

Други, наглед по-футуристични

концепции за умния офис, включват

интелигентни мебели и в частност

интелигентни бюра. Оборудвани с

различни типове сензори, те могат

автоматично да регулират ергономи-

ята на работното място, както и да

включват различни информационни и

комуникационни възможности, напри-

мер панели за управление, монитори

на ефективността, платформи за

съобщения и т. н.

Благодарение на технологичното

развитие в сферата на IoT, интели-

гентните офиси могат да се възпол-

зват и от предимствата на свърза-

ни продукти в сферата на осветле-

нието, видеонаблюдението, автома-

тични ключалки, звънци, умни термо-

стати и щори, сензори за движение,

технологии за автоматизация на

конферентни зали и т. н.

Интегрирана платформа
„Гръбнакът“ на технологиите за

автоматизация на офис сгради е ин-

тегрираната платформа, която оп-

тимизира ефективността и дългос-

рочно подобрява експлоатацията на

офисната екосистема. Тази платфор-

ма осигурява споделена архитектура,

която позволява събирането, обра-

ботката, анализа, съхранението и ви-

зуализацията на данни от разнород-

ни сградни системи. Обменът на

данни между отделните елементи в

тази архитектура се осъществява

посредством съответната комуника-

ционна мрежа и различни крайни уст-

ройства - контролни панели, смарт-

фони, таблети, персонални компют-

ри.

Единната платформа може да

включва инструменти за управление

на човешките ресурси, сградните

услуги, енергийното потребление и

консумацията на други комунални

услуги, сигурността и видеонаблюде-

нието, използването на отделните

сградни единици (зали със специфич-

но предназначение, паркинг места и

др.).

Надграждането на системата за

сграден мениджмънт до такава интег-

рирана платформа позволява и лесно

визуално презентиране на дигитали-

зирана информация за всеки аспект на

офис дейността, улеснявайки работа-

та на служителите, поддръжката на

оборудването и т. н.
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За кратко време проправихме
път на умните домове в България
За кратко време проправихме
път на умните домове в България

Представете дейността на Айнелс на
читателите на сп. ТД Инсталации.

Ние сме горд партньор и официален пред-

ставител за България на втория по го-

лемина холдинг в Европа за интелигент-

ни устройства за домашна и индустри-

ална автоматизация Елко ЕП Холдинг.

Елко ЕП България предлага системи и ре-

шения за домашна и сградна автомати-

зация "Умен Дом" или т. нар. системи

Smart Home. Какво представлява точно

"Умен Дом" - това е безжична или кабел-

на система, която помага и служи на пот-

ребителя, за да автоматизира дома си

или част от него. Умен дом е този, кой-

то подобрява и улеснява условията и

ежедневието на даден потребител.

Откога компанията работи на българ-

ския пазар? Кои са основните продукти,
върху които акцентирате в страната?

На българския пазар сме от почти две

години. За кратко време ние и нашите

системи успяхме да се докажем като на-

дежден и желан партньор. Предлагаме

две системи за домашна и сградна ав-

томатизация - iNELS RF безжична сис-

тема и iNELS BUS кабелна система.

Главното предимство на iNELS RF е ней-

ният безжичен дизайн. Това означава, че

няма нужда от никаква ремонтна наме-

са в стените, за да подобрите и авто-

матизирате дома си. С iNELS RF може

да преоборудвате дома си и да се нас-

лаждавате на решения и функции, непоз-

нати на комфорта досега, като разпо-

лагате с възможността да преобразува-

те конфигурацията по всяко време. Пре-

димствата на iNELS RF са спестявания,

безопасност, комфорт, мониторинг, ав-

томатизация, гъвкавост. Може да кон-

тролирате уредите си по разнообразни

начини и дори да ги комбинирате. Конт-

рол над уреди, димиране на осветление-

то, разнообразни светлинни режими, бе-

зопасност, ролетни щори и тенти, из-

мерване на енргията, отопление и охлаж-

дане и др. - iNELS RF може да бъде кон-

струирана и настроена според желани-

ята Ви, независимо къде се намирате -

на работа, на ваканция или вкъщи.

Поради своята модулност и приспособи-

мост iNELS BUS системата е проекти-

рана за почти всякакъв тип сгради. Ха-

рактерният и ефикасен дизайн на прос-

транството има няколко предимства

пред стандартното окабеляване. Това не

променя факта, че по-голямата част от

оборудването и окабеляването е скрито

от потребителя при монтажа. Нашата

цел е да улесним живота на хората ка-

то едновременно с това опазваме при-

родата, която ни заобикаля. iNELS BUS е

удобна за новостроящи се сгради, офи-

си, апартаменти, в индустрията, хоте-

лите, вили, търговски комплекси и др. Мо-

дулите iNELS и нейната лесноприспосо-

бима инсталационна система предлага

също и широк набор от опции за създа-

ването на уникални нови строителни ре-

шения и подходи при менажиране на про-

ект и неговото изпълнение.

Кои са водещите предимства на пред-
лаганите от Вас решения?

Нашата система не е ограничена само

в отоплението или осветлението, как-

то предлагат много наши конкуренти, тя

може да управлява почти всичко, което

е на ток - осветление, бойлери, щори,

врати, прозорци, отопление/охлаждане,

безопасност, мониторинг и още много.

Системата предлага надграждане по

всяко едно време. Предимствата са гъв-

кавост, мобилност, икономия на енергия,

програмиране, инсталация без разруша-

ване, възможност за създаване на сце-

ни, дизайн.

Имате ли реализирани проекти у нас?

Разкажете повече за тях.
Елко ЕП България има десетки изграде-

ни инсталации в цялата страна. Пове-

чето потребители се свързват с нас в

желанието си да управляват отоплени-

ето или осветлението си, но след като

се запознаят с нашата система, те ав-

томатизират почти целия си дом.

Имаме изградена BUS система в София

в голям тризонет с управление на освет-

ление, щори, завеси и отопление. В Ста-

ра Загора изградихме RF система в къ-

ща с управление на осветление, видео-

наблюдение и градинско осветление. В

Габрово отново с RF система имаме къща,

където клиентът пожела само управление

на осветлението, след което добавихме

отопление, градинско и фасадно осветле-

ние, вентилация, гаражна врата и др. То-

ва показва колко е гъвкава нашата систе-

ма и колко големи възможности има. Като

бъдещи проекти мога да спомена хотел в

Свиленград, апартаменти в Пловдив и Габ-

рово, бизнес сграда в София и много др.

Ние вярваме, че можем да задоволим и да

дадем решение за почти всички потреб-

ности и желания на всеки клиент.

Заповядайте на щанд А4 в палата 5 на

Българска строителна седмица в Ин-

тер Експо Център от 6 до 9 март т. г.,

за да се запознаете с нас.

www.SmarthomeBulgaria.bg

Боян Тухладжиев, търговски директор на Елко ЕП България –
Айнелс, пред сп. ТД Инсталации
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Водещият германски производител на индустриално LED

осветление, инсталационни модули и кабелни възли за при-

ложения като машинно осветление и осветяване на работ-

ното място - SANGEL Systemtechnik, обяви европейска кам-

пания за водещи продукти от своята оферта. Купувайки

дори и един брой продукт, потребителите ще получат 20%

отстъпка от ценовата листа. Кампанията и промоционал-

ните условия се отнасят за водещи нови модели тръбни

LED осветителни тела, тънки LED осветителни тела за

тесни пространства и специалното ни цялостно (всичко

в едно) решение RGBW - серии LR40, LR70, ELN-RGBW, SL

и SL-RGBW.

Промоционалната кампания на Sangel вече е и в Бълга-

рия чрез официалния дистрибутор на немския производи-

тел у нас - фирма Ехнатон. Специалните ценови условия

са валидни до 31 март 2019 г.

Новите LED осветителни тела LR40 и LR70
С новите LR40 и LR70, с диаметър съответно 40 и 70

милиметра, Sangel допълни богатото си портфолио LED

осветителни тела.

Разнообразието от функции и опции за конфигуриране,

като различни светлинни температури, типове покрития,

оптика и варианти за дължина правят LR40 и LR70 истин-

ски универсални индустриални осветителни тела. Екоре-

жимът е интегриран във всички нови модел. Позицията на

въртящите се закрепващи елементи позволява леснa смя-

на на често използваните светлини на машината с кръгла

форма 40 или 70 мм, без каквато и да е промяна в дизайна

на машината. До четири броя от LR40 715 и три броя LR70

1070 могат да бъдат свързани каскадно. Това позволява

машината да бъде осветена само чрез едно захранване.

По желание новите модели могат да бъдат допълнени

с фокусиращ обектив, който се предлага с оптика 30 или

60 градуса. Използването на дифузно защитно стъкло поз-

волява хомогенното разпределение, въпреки фокуса на

светлината.

Изработени от здрави материали като анодиран алу-

миний и безопасно стъкло, залепено с химически устойчи-

во лепило, серията LR не само е непроницаема за пръски

вода, метални стружки или смазочни масла, но и за всички

обикновени охлаждащи смазки, използвани в механичните

и заводски производства. Това прави LR40 и LR70 идеални

за вграждане на металообработващи машини.

LED осветително тяло за външен монтаж SL
Друг много интересен продукт, предмет на промоция-

та, е тънкото осветително тяло - SL-тип, с атрактивни

функции, което също се предлага и като версия RGBW. С

него не просто можете да осветявате машината си, но

също и да го използвате като светлинна колона, посред-

Ехнатон предоставя промоционална цена за
нови модели LED осветителни тела от Sangel

ством възможността за различни цветове.

LED осветително тяло за външен монтаж SL осигурява

светлинна температура 5.700K, предлага се с 4 различни

дължини, с възможност за свързване на няколко тела кас-

кадно. Защитено е чрез РММА покритие и осигурява клас

на защита IP40. Изключително компактно е, благодарение

на тънкия си дизайн.

В допълнение към характеристиките на LED осветител-

но тяло за външен монтаж SL, моделите от серия SL-RGBW

със светлинна температура 5.700, предлагат и допълни-

телно RGB-LED управление за свързване към PLC и избор

между 7 възможни цвята.

Усъвършенствана серия ELN-RGBW
ELN-RGBW е усъвършенствана серия ELN. Почти еднак-

во проектираният осветител не само предлага всички ха-

рактеристики на конвенционалния ELN, но и притежава бри-

лянтно ново техническо постижение, което в момента е

уникално на пазара.

В допълнение към бялата светлина, ELN-RGBW може да

показва различни състояния в 7 различни цвята. Например,

осветителят може да сигнализира за неизправност на ма-

шината или да предупреди оператора да презареди необ-

ходими компоненти.

За разлика от осветителните тела с пълен RGB, ELN-

RGBW може да се използва за осветление с бяла светли-

на, както и за индикация на състоянието, всичко това с

едно осветително тяло. Също така постига CRI повече

от 80, защото бялата светлина се произвежда от отдел-

ни светодиоди, вместо да се смесват трите основни цвя-

та на RGB чиповете. Това цялостно решение "всичко в ед-

но" не само спестява време и пари, но и пространство. Ето

защо ELN-RGBW предлага истинска добавена стойност.

www.akhnaton.biz

Ехнатон предоставя промоционална цена за
нови модели LED осветителни тела от Sangel
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Все пак съществуват много раз-

лични видове, размери и конфигурации

на вентилите, които са предназначе-

ни за разнообразни специфични при-

ложения. По отношение на водопро-

водните инсталации има множество

уникални приложни сценарии, които

изискват нестандартни или специал-

ни конструкции термостатични вен-

тили. За повечето приложения в ин-

сталации за хидронно отопление из-

ползваните термостатични венти-

ли са обикновено трипътни клапани,

подходящи за малки и средни по ма-

щаб системи.

Принцип на работа
Принципът на автоматично уп-

равление на горещи и студени флуи-

ди осигурява ефективен контрол на

горещата вода. Не се губят вода и

енергия чрез проба и грешка при ре-

гулиране на температурата. Нама-

ляват се топлинните загуби по ли-

нията. Позволява се и временно

прекъсване на водния поток с конт-

ролирана температура толкова че-

сто, колкото е необходимо.

Термостатичният смесителен

вентил спомага да се гарантира, че

по компонентите на системата (на-

пример главите на крановете и елек-

тромагнитните вентили) по-трудно

се натрупва котлен камък, като по

този начин се осигурява по-дълъг ек-

сплоатационен живот на цялото обо-

рудване и тръбопроводите. Това зна-

чително увеличава изходния капаци-

тет от акумулирана топлина. Общоп-

рието е, че термостатичният сме-

сителен вентил осигурява икономия

на енергия с до 30% повече от обик-

новен смесителен вентил.

От особена важност в системи-

те за битова гореща вода е конт-

ролът на температурата. В тази

връзка термостатичният смесите-

лен вентил осигурява важни ползи за

безопасността и комфорта на оби-

тателите на сградите. Битовата

гореща вода потенциално излага пол-

звателите на две много специфични

опасности: риск от изгаряне от пре-

калено гореща вода и създаването на

благоприятна среда за развитие на

бактериите от типа Legionella.

Функция
Термостатичният смесителен

вентил смесва студена и гореща

вода, обикновено с температурен

диференциал най-малко 7°C, за да се

получи смесена вода при стабилизи-

рана температура. Следователно,

той трябва да компенсира изменени-

ята в налягането (чести или резки) и

температурните промени (по-бавни).

Същинският термостатичен смеси-

телен вентил регулира входовете на

топлата и студената вода и компен-

сира измененията в налягането. В

зависимост от зададения режим на

крана термостатичният смесителен

вентил работи чрез автоматично

управление на приемането на топла

и студена вода. Това автоматично

управление се извършва изцяло от

вътрешния термостат. Оригинална-

та, изключителна характеристика на

термостатичния вентил над всички

останали принципи е смесителната

камера с автоматична реакция и

автоматично запазване на темпера-

турата. Ако налягането се промени,

температурата в смесителната

камера се променя и се пристъпва към

корекция, която се извършва за по-

малко от 2 секунди. Същото се случ-

ва при промяна на дебита или темпе-

ратурата.

При използване на темперирана

вода термостат в смесителната

камера на вентила измерва темпе-

ратурата на изхода. Термостатът

Термостатични смесителни
вентили

Термостатичните смесителни вентили намират широко прило-

жение във водопроводните инсталации на множество жилищни,

търговски и институционални сгради, включително заведения за

хранене, старчески домове, детски градини и учебни заведения.

Основната функция на тези вентили е или да контролират тем-

пературата на изходящата вода към системата за битово го-

рещо водоснабдяване, или да осигурят нискотемпературно зах-

ранване към лъчиста подова отоплителна система. Често пъти

един и същ вентил може да се използва и за двете приложения.

Термостатични смесителни
вентили
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автоматично позиционира механиз-

ма на леглото на клапана, което кон-

тролира подаването на гореща и

студена вода към смесителната ка-

мера. Ако температурата на смесе-

ния изход се увеличи, термостатът

ще се задейства, премествайки лег-

лото, за да позволи по-пълно отва-

ряне на входящия отвор на студена

вода и същевременно ограничаване

на входния отвор за гореща вода.

Обратно, ако смесената темпера-

тура на изхода се понижи, термо-

статът ще се задейства с придвиж-

ването на механизма на леглото, за

да позволи отворът за подаване на

гореща вода да се отвори по-пълно

и същевременно да ограничи входния

отвор за студена вода. И в двата

случая температурата на смесена-

та изходна вода се поддържа авто-

матично и непрекъснато при предва-

рително зададена температура в

рамките на допустимите отклоне-

ния на вентила. В случай на отказ на

студена или гореща вода меха-

низмът на леглото се премества в

крайно положение, като изключва

горещия или студения вход за вода.

Механично може да се настрои избор

на желаната температура на изхо-

дящата вода според възможностите

на вентила.

Типове
Има няколко основни типа термо-

статични смесителни вентили, из-

ползвани във водопроводните систе-

ми. Те са базирани на три основни

технологии: технология с восъчен

елемент, биметална пластина и тех-

нология с елемент, пълен с течност.

В жилищните и малките търговски

обекти най-често се изпълняват во-

допроводни системи с технологията

на восъчните елементи. Восъчният

елемент осигурява висока точност,

бърза реакция и изключително дълъг

живот с няколко подвижни части.

Най-общо, системата е проекти-

рана за ограничаване на температу-

рата на водата при източника на

гореща вода за разпределение към

захранваща система и устройство-

то е инсталирано близо до изхода на

бойлера. Системните вентили се

предлагат в голямо разнообразие от

размери за жилищни и търговски при-

ложения от 3/4 цола до 3 цола. Някои

производители правят комплекти за

жилищни резервоари, които включват

смесителен вентил, присъединител-

ни фитинги и гъвкава байпасна линия

за студена вода. Тези комплекти

правят лесно свързването към кон-

венционалния бойлер.

За своето функциониране термо-

статичният смесителен вентил си

служи с три основни компонента: един

вид шпиндел или вал, термичен еле-

мент и възвратна пружина. Възврат-

ната пружина осигурява възвратна

сила нагоре към термичния елемент.

Термичният елемент действа като

подвижна единица, която реагира на

промените в температурата, отва-

ряйки дюзите на входящите гореща

и студена вода, за да промени теча-

щата изходяща.

По време на подаването на тем-

перираната вода термичният еле-

мент усеща температурата на изхо-

да и позиционира леглото на клапана,

което контролира потока на гореща
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и студена вода, подавана към смесе-

ния изход. Ако температурата на

смесения изход се увеличи, термо-

статът ще се задейства, придвиж-

вайки механизма на леглото, за да

позволи постъпването на повече

студена вода и в същото време да

ограничи входния отвор за гореща

вода.

Обратно, ако смесената темпе-

ратура на изхода се понижи, термо-

статът ще се задейства, като по-

зволи постъпването на повече горе-

ща вода и ще ограничи входния от-

вор за студена вода. И в двата слу-

чая температурата на смесената

вода на изхода се поддържа автома-

тично и непрекъснато при предвари-

телно зададена температура. Пове-

чето вентили имат защитна функ-

ция, която изключва горещия или

студения входен отвор в случай на

повреда в подаването на студената

или горещата вода. За механична

настройка вентилът може да разпо-

лага с циферблат или винт в горна-

та част, давайки възможност на

потребителя да избере желаната

температура на изходящата вода в

обхвата на вентила. Тези настрой-

ки трябва да бъдат направени по

време на пускането в експлоатация

на системата и за по-голямо улесне-

ние – да бъде монтиран температу-

рен датчик в смесената водна линия

след вентила. Някои вентили се пред-

лагат с вграден термометър, който

прави настройването много лесно.

Модели с восъчен елемент
Техниката на моделите с восъчни

елементи се състои в автоматич-

ното регулиране чрез цилиндричен

„плъзгащ се клапан“, който се акти-

вира от восъчна капсула до дебит от

около 40 л/мин. Тази конструкция е

стандартна, но бързо достига лими-

та си над 40 л/мин. Входовете за

гореща и студена вода са разполо-

жени от двете страни на този кла-

пан. Когато водата е прекалено

студена по отношение на зададена-

та (при отваряне), пружината избут-

ва плъзгащия се клапан, спира сту-

дения приток и по този начин напълно

освобождава горещия приток. Ведна-

га щом влезе горещата вода, капсу-

лата се разширява и изтегля плъзга-

щия се клапан от другата страна,

спирайки горещия приток и свивай-

ки пружината. Когато отново се

влее студената вода, пружината

избутва плъзгащия се клапан до го-

рещата страна и достига правилна-

та температура на смесване. Всич-

ки тези операции се извършват за

по-малко от 2 секунди. Ако налягане-

то се промени, същата операция се

повтаря.

Модели с биметална
пластина
Тази техника използва принципа на

двойния контрол чрез индиректно

действие на биметална пластина.

При получаване на информация за

температурата, съответстваща на

предварително зададената, реакци-

ята е мигновена (+/- 1 сек.). Двойни-

ят контрол се осъществява по след-

ния начин: биметалната пластина

действа върху предварителен смеси-

телен вентил с много малък дебит,

наричан също разпределител. Така се

регулира притокът на водата в два

подчинени вентила с мембрани, кое-

то води до крайното усилване на

ефекта, осигурявайки същата про-

порция на смесване и по този начин

същата температура. Най-малките

вариации във външните условия пре-

минават през една и съща работна

верига: първо дистрибутора и след

това големите водни трасета.

Смесването на водата се случва

от два независими вентила – един за

топла вода и един за студена вода,

които работят като две хидравлич-

ни релета. Тези два вентила се кон-

тролират от биметална пластина,

която следи температурата на из-

ходната вода. Настройката й може

да се осъществява и чрез главата за

управление на смесителния вентил.

Водата тече точно с желаната тем-

пература. Ако тя не съответства в

дадена степен, биметалната лента

незабавно регулира смесването на

водата. Този оперативен принцип

осигурява много предимства. Върху

биметалната пластина не се упраж-

нява натоварване от водно наляга-

не. Благодарение на високата чув-

ствителност на биметалната пла-

стина и почти липсващата инерция

върху нея, не се упражнява никакъв

товар и смесителният вентил реа-

гира незабавно. Почти не съществу-

ва хистерезис и се подобрява изно-

соустойчивостта във времето с

биметалната лента. Нулевото три-

ене от движещите се метални час-

ти означава отлична защита от



ÑÒÐ. 211*2019

> ÂèÊ îáîðóäâàíå

котлен камък и забележителна

дълготрайност. Благодарение на

релейния принцип на работа ниски-

те и високите дебити получават

същото качество на регулиране (ко-

ето не може да бъде казано за всич-

ки налични на пазара решения). В

допълнение, горещата вода се из-

ключва автоматично, ако няма дос-

татъчно студена вода.

Попарване
Изгарянето от излагането на мно-

го гореща вода включва разрушаване-

то на кожните клетки, а понякога и

основните мускулни структури. По-

парването с гореща вода може да

причини наранявания, също толкова

вредни, колкото при изгаряне от огън.

Изследванията показват, че изгаря-

нията от гореща вода могат да се

появят само за няколко секунди –

особено при малки деца с тънка и

нежна кожа. Също така, дългото

време за реакция на възрастните хора

и хората с увреждания ги прави осо-

бено уязвими за сериозни изгаряния с

гореща вода.

Нараняванията от попарване са

изключително болезнени и ефектите

могат да продължат с години. Попар-

ването се случва по различни причи-

ни. В някои случаи термостатите на

бойлера са дефектни или са поставе-

ни на твърде висока температура. В

други или липсват вентилите за ре-

гулиране на температурата при из-

точника на битова гореща вода, или

ако ги има – те не функционират

правилно. Водонагревателите обик-

новено се настройват на температу-

ри над 55°C, за да предотвратят

развитието на вредни бактерии като

Legionella. Водата при температура

над 43°C обаче е болезнена. При тем-

пература от 55°C, етето може да

бъде попарено за по-малко от 4 секун-

ди. 80% от термичните наранявания



ÑÒÐ. 22 1*2019

> ÂèÊ îáîðóäâàíå

на децата се случват у дома.

За пет секунди температура на

водата от 60°С може да доведе до

изгаряне от трета степен при възра-

стни, а при деца на възраст до 5

години за три секунди. За да се пре-

дотврати изгарянето, решението е

да се поддържа температурата на

водата под 49°С.

Съгласно новия европейски стан-

дарт EN1717 (защита срещу замър-

сяване на питейна вода във водни

инсталации и общи изисквания за

устройства за предотвратяване на

замърсяването от обратен поток)

термостатичните смесителни вен-

тили трябва да бъдат оборудвани със

сертифицирани вентили.

Често травми под душа се причи-

няват от подхлъзване и падане в

резултат на внезапно увеличаване

или намаляване на температурата

на водата. В идеалния случай, ако се

спре подаването на студена или

гореща вода, изходният воден поток

трябва незабавно да се спре. Спира-

нето на течащата вода предотвра-

тява инстинктивната, но опасна

реакция за бързо отдалечаване от

прекалено горещата или твърде

студена водна струя. Термостатич-

ните смесителни вентили под-

държат и ограничават смесената

гореща вода до желаната избирае-

ма температура, което спомага за

минимизиране на топлинния шок.

Контрол на Legionella
Legionella е бактерията, отговор-

на за болестта на легионера, остра

бактериална инфекция на долните

дихателни пътища. Тази бактерия е

била идентифицирана за първи път

през 1977 г. от центровете за конт-

рол на заболяванията като причина за

избухване на пневмония.

Legionella е доста често срещана

водна бактерия и е установено, че е

широко разпространена в много

повърхностни водни източници като

езера, реки и потоци. Може да бъде

открита в подземни водни източни-

ци и в някои почви. В количествата,

в която се намира в тези естестве-

но срещащи се източници, тя обик-

новено не представлява заплаха за

общественото здраве.

Когато бактерията попадне в си-

стемата с битова вода, тя може да

намери идеална среда при гостопри-

емната температура на водата 40-

46°C, застоялите водни площи (резер-

воари за съхранение и неизползваеми,

затапени тръбни разводки) и дос-

татъчното източници на „храна“ за

бактерията (утайка, котлен камък,

отлагания и биофилм).

При тези условия Legionella може

бързо да се колонизира, образувайки

по-високи концентрации, които мо-

гат да представляват заплаха за

общественото здраве от болестта

на легионера. Има много методи за

контролиране на колонизацията на

бактериите Legionella. Все пак, най-

широко приет и предпочитан метод

е да се поддържа температурата на

съхранение на системата за гореща

вода непрекъснато при или над 60°С.

За съжаление, повишената темпера-

тура, необходима за свеждане до

минимум на растежа и унищожава-

нето на бактерии от типа Legionella,

носи опасността да причини сериоз-

ни увреждания. Термостатичните

смесителни вентили поддържат и

ограничават смесената топла вода

до желана избираема температура,

в същото време битовата гореща

вода запазва по-високата си темпе-

ратура, необходима за намаляване на

риска от растеж на бактерията в

системата.

Термостатичният смесителен

вентил неутрализира тази заплаха,

като позволява бойлерът да бъде

настроен на достатъчно висока

температура, за да се намали опас-

ността от растеж на бактериите,

но ефектът от смесването под-

държа подходящите температури на

изхода на водата към санитарното

оборудване и позволява на обитате-

лите да използват мивките, душове-

те или вана с по-малък риск от изга-

ряне.

Когато се използва смесителен

вентил, допълнителна полза за край-

ния потребител е по-полезното и ефек-

тивно използване на горещата вода.

Когато водата се съхранява при по-

висока температура от 60°С и след

това се смесва до 49°С на изхода, ре-

зултатът е, че има увеличение на

използваемото водоснабдяване с при-

близително 50% в сравнение с под-

държането на резервоара при 49°С.

Това води до превръщането на капа-

цитета на резервоар от около 150

литра в еквивалент на резервоар от

225 литра. Така намалява и шансът

крайният потребител по-бързо да

изчерпи горещата вода.
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Актуалните пазарни проучвания

поставят Internet of Things сред съвре-

менните мегатенденции в тази инду-

стрия, наред с големите масиви дан-

ни (Big Data), облачните технологии

и видеобазираните системи за пожа-

розащита.

Технологични възможности
IoТ притежава потенциал да

трансформира пожарната безопас-

ност посредством извличане на допъ-

лнителна стойност от продукти,

които вече са утвърдени и/или задъл-

жителни съгласно действащите на-

редби. Такива са например спринклер-

ните пожарогасителни инсталации.

С интегрирането на допълнителни

сензори системата се превръща в

интелигентно решение за пожарна

защита, което минимизира риска за

хората и собствеността.

Сред множеството технологии и

приложения, които благодарение на

Internet of Things могат да осигурят

допълнителна стойност в противо-

пожарната индустрия, са и: услугите

за гражданска защита и евакуация при

бедствия, мобилните приложения за

Internet of Things
в пожарната безопасност
Internet of Things
в пожарната безопасност

реакция при инциденти, информацион-

ните системи за опасни материали,

интелигентните транспортни/тра-

фик системи, отдалечените видеока-

мери, дроновете, Voice-over-Internet

протоколът, GPS-навигацията, дис-

печерските системи, платформите

за издирване и спасяване, метеороло-

гичните системи, уведомителните

системи за земетръсна активност,

live-стриймингът и т. н. С помощта

на IoT всички тези технологии могат

да станат по-умни, по-бързи и по-

сигурни.

Възможностите по отношение на

събирането и обработката на голе-

ми масиви данни във връзка с Internet

of Things устройствата и мрежите

позволяват по-ефективно и информи-

рано планиране и изпълнение на ева-

куационни и спасителни операции,

както и по-организирано, безопасно и

навременно пожарогасене. Наред с

традиционните средства за детек-

ция, комуникация и известяване, в

борбата с пожарите навлизат широ-

ка гама сензорни технологии, носими

електронни устройства, облачни

платформи, както и богат набор от

интелигентни инструменти за ана-

лиз на данни.

На практика, колкото повече вре-

ме отнема на пожарната бригада да

открие една горяща сграда, да влезе

и да се придвижва в нея, толкова по-

голям е рискът за здравето и живо-

та на хората вътре, както и за не-

прикосновеността на имуществото.

Модерни средства като термовизи-

онните камери отдавна са част от

арсенала на пожарникарите в ежед-

невната им борба с огнената стихия.

С помощта на мрежовите IoT техно-

логии днес в тази борба могат да се

включат и консултанти от всяка

точка на планетата (фасилити ме-

ниджъри, проектанти, експерти по

евакуация, медицински лица и изобщо

всички, които могат да помогнат на

полевите професионалисти с ценна

информация), като в реално време

виждат всичко, което виждат и по-

жарникарите.

Интеграция на IoT
в съществуващите практики
Свързването в мрежа на множе-

ство IoT-ready (съвместими) устрой-

Концепцията за свързани и интелигентни сгради постепенно

изменя хода на технологично развитие на системите за сигур-

ност и автоматизация. Основна роля в модерните сградни плат-

форми имат технологии като Internet of Things, които разкри-

ват множество нови възможности за потребителите. Не пра-

вят изключение и практически области като пожарната безо-

пасност, в които IoT системите обещават по-ефективна пре-

венция на инциденти, по-бърза реакция в случай на възникнал

пожар, повишена безопасност за хората и имуществото и т. н.
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ства, системи и технологии може да

бъде осъществено по всяко време и

навсякъде, дори на мястото на пожа-

ра с цел по-ефективна комуникация и

споделяне на данни, по-безопасна

работа за екипа и по-информирано

вземане на решения. Пожарните коли

могат да играят роля на безжичен

хотспот за всяко IoT-свързано уст-

ройство, а капитанът на пожарната

команда да следи отдалечено движе-

нието на всеки член на отряда поот-

делно и да им изпраща индивидуални

команди. Internet of Things технологи-

ите могат да бъдат интегрирани в

съществуващи противопожарни

аларми и системи, в лични предпазни

средства и устройства, както и в

противопожарните униформени об-

лекла.

Макар GPS-базираните проследя-

ващи устройства да не работят във

вътрешността на бетонни или сто-

манени конструкции, съществуват

и други налични технологични реше-

ния. Радиочестотните идентифика-

тори са леки и компактни и могат

да бъдат прикрепени например към

противопожарния костюм с цел про-

следяване местоположението на

всеки един пожарникар във всеки

момент чрез непрекъсната комуни-

кация с IoT мрежата. Добавяйки кар-

тината от термовизионните каме-

ри, специалистите в контролния

център могат да картографират

вътрешността на горящия обект и

да изпратят прецизни насоки за

безопасното придвижване на екипа.

Тъй като и самото противопожар-

но и защитно оборудване може лес-

но да бъде изгубено в задимена сре-

да, всички устройства могат да

бъдат маркирани с радиочестотен

идентификатор с цел по-лесното им

откриване по време на спасителна-

та операция или след потушаване-

то на пожара.

Нарастващата степен на интег-

рация между системите за сигурност

и автоматизация и все по-достъпни-

те цени на тези технологии позволя-

ват изграждането на все по-персона-

лизирани платформи за противопо-

жарна защита, свързани с пожарна-

та служба, системите за видеонаб-

людение, стайните термостати,

системите за управление на автома-

тизирани врати и прозорци и т. н. Все

повече продукти в сферата на пожар-

на безопасност разполагат с IoT

свързаност и интернет достъп. А

възможностите за търсене в глобал-

ната мрежа и използване на различни

мобилни приложения осигуряват на по-

требителите неограничен информа-

ционен ресурс.

Новост в индустрията са IoT си-

стемите с интелигентни геопрост-

ранствени възможности, които се

предлагат на пазара като „умни“

противопожарни технологии. С раз-

ширяването на широколентовия

достъп до интернет чрез наземни

комерсиални безжични услуги и нис-

ки орбитални спътници постепенно

се разширява и Internet of Things. И ма-

кар ползите от тази платформа в по-

жарната сигурност да са много, на-

лице са и някои рискове, свързани най-

вече със сигурността на данните.

Големи обеми лична информация,

включително местожителство, те-

лефонни номера, банкови данни, кон-

такти и пароли за управление на

различни приложения обикновено

съществуват на същото това мо-

билно устройство (смартфон или

таблет), посредством което потре-

бителят управлява и своята IoT про-

тивопожарна платформа. В случай на

неоторизиран достъп до IoT-базира-

ната система на пожарната служ-

ба например рискът многократно

нараства, като освен данни за от-

делни индивиди, злонамеререните

лица могат да получат контрол и

върху различни системи за управле-

ние, финансова информация, схеми на

сгради и достъп до тях и т н. Ето

защо IoT-базираните противопожар-

ни решения е препоръчително да раз-

полагат и с адекватни системи за

киберсигурност.

Сензорни технологии
Сред най-отчетливите ползи от

разпространението на IoT техноло-

гията в различни сфери на индуст-

рията е все по-масовото интегрира-

не на разнообразни типове сензори

в различни свързани продукти, спо-

собни да събират аудио- и видеодан-

ни, параметри на микроклимата, ин-

формация за местоположения и т. н.

IoT системите са в основата на кон-

цепцията за интелигентни сгради и

домове, управлявани от автономни

софтуерни платформи, познати като

системи за сграден мениджмънт

(BMS). Най-новите разработки в об-

ластта на умните сгради използват

инструменти за анализ на данни и

взаимни препратки (cross

referencing), които спомагат за ав-

томатизирано вземане на комплек-

сни решения. На база информацията

от всички интегрирани в IoT устрой-

ствата сензори могат да бъдат

изготвени стратегии за оптимизи-

ране на енергийното потребление на

сградата, повишен комфорт, по-еко-

логосъобразна експлоатация и т. н.

Сходни принципи могат да бъдат

приложени и в пожарната защита, а

същите обеми данни да бъдат ин-
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терпретирани и анализирани с дру-

га цел – осигуряване на ефективна

превенция и по-лесно, навременно и

безопасно потушаване на пожари.

Допълнителна информация за екст-

ремно високи температури например

може да бъде получена от специал-

ни термоустойчиви топлинни датчи-

ци. Те могат да регистрират на-

стъпващ пожар още преди да е на-

лице пушек, който да бъде засечен от

димните детектори, а също и да

дадат информация на противопожар-

ния екип за интензитета на пожара

с цел избор на най-правилния подход

и оборудване съгласно конкретните

условия.

Един от най-важните въпроси при

потушаване на скоро възникнал по-

жар, особено в голяма сграда, е къде

точно е било възпламеняването. По-

жарните служби обикновено локали-

зират стартовата точка на база

информация за това кои датчици са

се задействали или в коя зона се е

включила противопожарната аларма.

IoT сензорите могат да потвърдят

тази информация със сигурност и не

само да определят прецизно место-

положението на възпламеняването,

но и посоката на разпространение на

пожара, както и темповете, с кои-

то се разраства. Събраните само за

секунди данни могат да бъдат изпра-

тени към пожарната служба дори в

момента на първоначалния сигнал за

пожар. В бъдеще BMS системите с

интегрирани IoT противопожарни

технологии ще могат да подават

такива сигнали все по-самостоятел-

но и с все по-малък процент грешки

поради нарастващата степен на

интелигентност на тези платфор-

ми. Алармени системи с гласово опо-

вестяване пък ще могат навремен-

но да уведомяват обитателите на

сградата за най-близките и подходя-

щи евакуационни маршрути.

Допълнителни предимства
Освен в сградните системи, сен-

зорите могат да осигурят множе-

ство ползи и интегрирани в мобилно

оборудване, включително и в носими

устройства и свързано облекло. На-

ред с местоположението на всеки

един член на екипа, супервайзърите

имат възможност да получават дан-

ни и за жизнените показатели на

огнеборците, за да проследяват фи-

зическото им състояние във всеки

момент, както и да спомогнат с кон-

кретни насоки за по-безопасна и

организирана акция.

На практика, много пожарни служ-

би се оплакват от лоша или липсва-

ща мобилна комуникация по време на

големи бедствия или пожари, която

забавя техните действия и влоша-

ва възможностите за координация на

екипа. Достъпът до база данни,

съдържаща плановете на горящата

сграда например би могъл да осигу-

ри сериозно предимство на пожарни-

карите още преди да са пристигна-

ли на мястото на инцидента.

IoT-базираните технологии могат

да подобрят и възможностите за

експлоатация и поддръжка на ключо-

ви системи за пожарна детекция. В

много големи сгради и обекти про-

тивопожарните аларми и платфор-

ми често са микс от продукти на раз-

лични производители, които се уп-

равляват поотделно чрез контролен

панел и разполагат с локално съхра-

нявана памет. Посредством Internet
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of Things би могла да бъде осигурена

единна платформа (мобилно приложе-

ние или компютърен интерфейс), в

която да бъдат интегрирани всички

елементи от противопожарната

система, а потребителят да полу-

чава бърз и лесен централизиран

достъп до данните от устройства-

та и информация относно поддръжка-

та им.

Превенция и потушаване
на пожари
IoT-базираните средства за по-

жарна безопасност не са само пасив-

но допълнение към съвременните си-

стеми за сигурност и автоматиза-

ция. Те могат да играят и активна

автономна роля в предотвратяване-

то на пожари и инциденти например

чрез свързване на платформата към

противопожарни аларми или датчи-

ци за въглероден оксид (CO), инста-

лирани в кухненската печка, бойле-

ра или котелната инсталация, напри-

мер. Така при регистриране на пожар

или отделяне на CO системата може

автоматично да прекъсне захранва-

нето към тези източници и ако се

налага – да задейства гасене.

Различните по приложение сгради

разполагат с разнообразни системи

за пожарна защита, включително

спринклерни инсталации, газови и

химически решения за минимализира-

не на щетите в необитавани от хора

обекти и т. н. Основното предим-

ство, което Internet of Things може

да осигури, независимо от техноло-

гията, е по-целенасоченото й прило-

жение и по-навременните и точно ло-

кализирани мерки за овладяване на

пожара преди пристигане на проти-

вопожарните екипи. Детайлната ин-

формация за местоположението на

възпламеняването, характера на из-

точника и обитаван ли е обектът от

хора към въпросния момент може да

се окаже критична за спасяването

на животи и ограничаване на щети-

те върху материалните активи.

Една интелигентна IoT-базирана

платформа за пожарна безопасност

може да инициира различни мерки за

отделните зони или помещения в

сградата, намалявайки риска за хо-

рата и имуществото. В бъдеще е

възможно дори дронове и роботи да

могат да бъдат автоматично изпра-

щани в точката на пожара, за да се

борят с него вместо пожарникари-

те, спестявайки им множеството

рискове.

Умни спринклерни
системи
Принципът на работа на автома-

тичните спринклерни инсталации на

практика е останал непроменен от

изобретяването им до днес. Техноло-

гичното развитие в областта обаче

създава потенциал за приложения на

Internet of Things, които да подобрят

ефективността на тези системи.

Според актуални проучвания тя вари-

ра в границите 70-93%, което озна-

чава, че реално веднъж на всеки де-

сет случая системата може и да не

сработи правилно или да не успее да

овладее възникналия пожар. Голям про-

цент от тези аварии (около 65%) се

дължат на преждевременно изключва-

не на инсталацията вследствие на

лоша поддръжка, показват експерт-

ните данни.

IoT-съвместимите продукти в

този сегмент разполагат с възмож-

ности за автоматизирана проверка

на статуса и състоянието на систе-

мата, както и за иницииране на изве-

стия към потребителя кога е необ-

ходимо регулярно или аварийно об-

служване. Едно по-интелигентно ре-

шение може да добави допълнителна

стойност към традиционната си

функционалност в случай на пожар.

Свързването на умните спринклерни

инсталации към облак-базирана плат-

форма за сигурност на дома или сгра-

дата може да осигури в пъти по-ефек-

тивна пожарна защита от конвенци-

оналните конфигурации. Към платфор-

мата могат да бъдат добавени топ-

линни датчици, които автоматично

да регулират температурата в по-

мещенията във връзка с ОВК систе-

мите и в периодите без пожарен риск

съгласно предпочитанията на обита-

телите.

Умните спринклерни инсталации

могат да бъдат свързани и с инфор-

мационните системи на застрахова-

телните дружества, както и да

бъдат оборудвани със своеобразни

„черни кутии“, в които да се съхра-

нят важни данни за пожара – него-

вото местоположение и обхват, по-

тенциалната причина за възникване-

то му, както и анализи с превантив-

ни мерки с цел предотвратяване на

бъдещи инциденти от същия харак-

тер. Тази практика улеснява потре-

бителите в процеса на подаване на

искове за изплащане на обезщетения

и подобрява ефективността на по-

жарната защита, същевременно на-

малявайки процента на фалшивите

сработвания чрез оптимизиране на

информацията за реалните пожарни

рискове.
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ДМТех - Пожароизвестяване с
иновативна и надеждна техника,
разработена и произведена в България

ДМТех - Пожароизвестяване с
иновативна и надеждна техника,
разработена и произведена в България

ДМТех е българска фирма за разра-

ботка и производство на пожароизвес-

тителна техника, позиционирана е на

пазара от 3 години. За този кратък пе-

риод са внедрени и пуснати в продажба

голяма гама от изделия за пожароизвес-

тяване и пожарогасене, които успешно се

налагат на нашия и световните пазари.

ДМТех изнася своята продукция в над

20 държави на 3 континента. Качест-

вото и надеждността на продуктите

са високо оценени от всички партньо-

ри, които работят с техниката на

ДМТех. Портфолиото е сертифицира-

но по изискванията на стандарти EN-

54 за пожароизвестителни системи и

EN12094 за пожарогасителни системи.

Екипът на ДМТех е от висококвалифи-

цирани инженери е с над 15-годишен

опит в разработване на системи за по-

жароизвестяване. Всеки - от проектан-

та до инсталатора, може да разчита на

компетентна техническа консултация.

Системите на ДМТех са конструи-

рани за лесна инсталация и поддръжка.

Всички разработени и произвеждани ус-

тройства използват най-новата еле-

ментна база и микропроцесори. Всички

изделия са създадени за висока надеж-

дност при работа, взети са всички апа-

ратни и софтуерни решения за свежда-

не до минимум на фалшивите аларми.

Клиентите на ДМТех, както у нас, та-

ка и в чужбина, вече са се убедили в ка-

чествата на техниката. Доказателс-

тво е постоянно нарастващите поръч-

ки и обем на производство.

ДМТех разполага с високотехноло-

гични производствени линии за повърх-

ностно зареждане на печатни платки,

автоматичен тест и контрол, автома-

тично лазерно маркиране, цех за шприц-

ване на цялата гама пластмасови де-

тайли на устройствата. Всички произ-

ведени устройства имат вътрешно

фирмена наработка от 24 до 72 часа.

ДМТех е сертифицирана по системата

за управление на качеството ISO 9001

2015 и управление по отношение на окол-

ната среда ISO 14001 2015. Всичко то-

ва е гаранция за качество и безпроблем-

на работа на произвежданата техника.

Официален дистрибутор за техника-

та на ДМТех в България е фирма Сект-

рон. Във всички офиси на Сектрон в

страната можете да се запознаете с

предимствата на продуктите на ДМТех.
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Адаптивното осветление е сред

тези енергийноефективни решения,

които притежават сериозен потен-

циал да подобрят практиките по

отношение на консумацията на енер-

гия в търговския сектор и да спомог-

нат за реализирането на значителни

икономии на разходи. Технологията е

добре позната и широко използвана в

уличното осветление, където адап-

тивните системи автоматично ре-

гулират светлинния си поток спрямо

промените в околната среда.

Същност на технологията
Подобно на адаптивното улично

осветление, интериорните адаптив-

ни осветителни системи автоматич-

но променят светлинния си поток и

режима си на работа съобразно мо-

ментната заетост на помещението

или обекта, в който са инсталирани,

наличието на дневна светлина и дру-

ги специфични критерии, обвързани с

конкретното им приложение.

Една адаптивна контролна стра-

тегия, базирана на различни нива на

управление на осветлението и специ-

ално проектирана с цел максимални

икономии на енергия и минимални

негативни ефекти върху изпълнявана-

та в даден търговски обект дейност,

може да спомогне за спестяването на

до 65% от енергийните разходи за

осветление. Освен светлинният по-

Адаптивно осветление за
търговски обекти
Адаптивно осветление за
търговски обекти

ток, чрез оптимизиране на контрол-

ните настройки на системата може

да бъде регулирана и плътността на

мощността на осветлението.

Интериорните адаптивни освети-

телни системи осигуряват възмож-

ности за прецизна настройка с цел

оптимално адаптиране към светлин-

ните промени във връзка с денонощ-

ния цикъл, смяната на сезоните и

дейностите в обекта/помещението.

Гъвкавото нагаждане към такива

сложни променливи, съчетано с по-

стигането на значителни икономии

на енергия, е сериозно предизвикател-

ство, което обаче съвременното

поколение мрежово свързани и адап-

тивни системи за управление на ос-

ветлението все по-лесно преодоля-

ват. В зависимост от предназначе-

нието на осветителната система –

дали се използва в жилищно, или

търговско приложение, тя може да

разполага с различни допълнителни

функции като настройка на силата на

светлината в кандели или свещи и

разпределението на спектралната

мощност в отговор на това дали

помещението се използва в момента

и колко естествена светлина е на-

лична.

Особености
Адаптивното осветление може се

регулира и настройва както автома-

тично, така и ръчно през определени

периоди от време с оглед поддържа-

не на оптимално ниво на осветеност

и цветна температура в течение на

експлоатационния цикъл на система-

та. Най-общо една такава система

е сбор от управляеми осветителни

тела, контролери и комуникационен

хардуер, които в комбинация могат да

интерпретират различни промени в

околната среда и да регулират пара-

метрите на осветлението спрямо

тях. Адаптивните осветителни ре-

шения могат да включват много и

различни типове продукти, включи-

телно димируеми лампи и осветите-

ли, сензори за присъствие и движение,

фотоконтролери, таймери, комуника-

ционни панели, възли за безжична

комуникация и т. н.

Когато към решение от такъв тип

се добави и мрежова свързаност,

ползите многократно нарастват.

Свързаните адаптивни осветителни

системи разполагат с разширени

възможности за автомониторинг и

регулярно докладване на системния

статус. На база данните от този

мониторинг могат да бъдат иденти-

фицирани, отстранявани и предотв-

ратявани множество проблеми от

различен характер. Тези възможнос-

ти превръщат мрежово свързаното

адаптивно осветление в отлично

решение за търговския сектор, къде-

то е налице значителен потенциал за

икономии на енергия.

Специфики на търговските
обекти
В съвременните търговски обекти

– магазини, бутици, молове, супермар-

кети, обикновено се реализират поне

четири типа различни осветителни

конфигурации. Първата е общото

Стандартите за енергийна ефективност в сектора на търгови-

ята не са толкова строги, колкото в индустрията и много енер-

госпестяващи технологии остават непопулярни сред собстве-

ниците и мениджърите на търговските обекти. Причини за това

могат да са недостатъчна информираност за ползите, липса на

финансови и нормативни стимули, отказ от инвестиции, които

не са наложителни и т. н.
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осветление, предназначено да елими-

нира тъмните и засенчени зони в

обекта. Втората е сервизното ос-

ветление, локализирано над касите и

местата за плащане. Третата схе-

ма е т. нар. акцентно осветление,

което цели да създаде специално

осветени зони, демонстриращи раз-

лични водещи продукти и техните

предимства. Последната осветител-

на конфигурация е декоративното

осветление, предназначено да създа-

де определена атмосфера в търгов-

ския обект, да потвърди идентично-

стта на марката и да предаде ней-

ното послание.

LED осветлението е отлично ре-

шение за всяка от тези осветител-

ни схеми поради многото си предим-

ства в сравнение с конвенционални-

те осветителни технологии. Сред

тях е възможността светодиодното

осветление максимално да се добли-

жи до естествената дневна светли-

на чрез фина настройка на парамет-

рите на системата. Традиционните

крушки и луминесцентни лампи за

търговско осветление могат да ге-

нерират светлина в ограничен об-

хват от цветни температури и ин-

декси на цветопредаване, което ги

прави подходящи най-често само за

най-простите осветителни конфигу-

рации в обекта. Светодиодното ос-

ветление, от друга страна, е дос-

татъчно гъвкаво, за да удовлетвори

изискванията на всички типове осве-

тителни схеми с различно предназна-

чение. С LED осветители може да се

осигури както общо осветление в

обекта (от ярка бяла до приглушена

топла светлина в зависимост от

потребностите), така и осветяване

на сервизни зони като входове и из-

ходи, каси, съблекални и др.

Предимства на LED осветлението
Акцентното светодиодно освет-

ление за обособяване на специфични

зони в обекта може да бъде в широка

гама от цветове с цел най-подходя-

щата презентация на продуктите,

както и с възможност за ясно разгра-

ничаване на една осветена експози-

ция от друга. В допълнение, светоди-

одната технология позволява освети-

телите да бъдат в най-различни фор-

ми, за да се постигне чрез тях опти-

малното декоративно осветление,

отразяващо фирмената идентич-

ност, стил и култура.

Много съвременни системи за кон-

трол на осветлението, достъпни на

пазара, разполагат с достатъчен

набор от възможности, за да бъдат

ефективно внедрени в различни

търговски обекти. Макар контролни-

те стратегии да варират в широки

граници според особеностите и пред-

назначението на обекта, минимумът

от налични функции е препоръчител-

но да включва опции за задаване на

работни графици, зоново димиране

според приложението на отделните

зони в обекта и димиране съобразно

моментната заетост на помещени-

ето. Очевидното технологично реше-

ние в тази посока е LED осветлени-

ето, което позволява интегрирането

на богата гама от средства за ком-

плексен контрол на параметрите на

системата.

За да бъде масово възприето като

енергоспестяваща технология в сек-

тора на търговията, адаптивното

осветление трябва да е лесно разби-

раемо в технологичен аспект, а пол-



ÑÒÐ. 30 1*2019

> îñâåòëåíèå

зите от него (най-вече разходната му

ефективност) да са ясни и прозрач-

ни. В този сектор често се допуска

по-високо от реално необходимото

ниво на осветеност, тъй като обик-

новено няма нормативни ограничения

по този параграф. Тези допуски кри-

ят значителен потенциал за песте-

не на енергия, който може да бъде

ефективно оползотворен посред-

ством избора на подходяща адаптив-

на осветителна система.

Нива на адаптивност
Ролята на адаптивното осветле-

ние, често наричано интелигентно, е

чрез цялостен подход да нагажда

широк набор от осветителни пара-

метри към моментните потребнос-

ти на обекта при различни условия.

Адаптацията се случва автоматизи-

рано в отговор на променящите се

условия, които включват наличието

на дневна светлина и нейното коли-

чество, схемите на използване на

отделните зони и помещения в обек-

та, както и предпочитанията на

потребителите.

Динамичното осветление може да

се регулира автоматично спрямо

предварително зададени сценарии или

вследствие на ръчна пренастройка.

Адаптивното осветление, от друга

страна, може самостоятелно да ре-

гистрира и интерпретира промените

в околната среда и да се самоконфи-

гурира в отговор. Ако в системата

са заложени такива автоматични

функции и още повече – ако са бази-

рани на усъвършенствани технологии

като размита логика (fuzzy logic),

генетични алгоритми или невронни

мрежи, то тя притежава отличител-

ните белези на интелигентна систе-

ма.

Адаптивността на една освети-

телна система може да бъде подраз-

делена на четири нива:

Ниво 1: Адаптиране съобразно вре-

меви графици, базирани на статисти-

чески данни.

Ниво 2: Адаптиране при команда

от потребителя чрез локални сензо-

ри или индивидуални локални контро-

лери.

Ниво 3: Адаптиране чрез връзка с

интелигентни системи, например

платформи за сградна автоматиза-

ция.

Ниво 4: Комбинация от възможно-

стите на нива 2 и 3, например пред-

варително настроени промени в

цветната температура в рамките на

денонощието с цел максимално доб-

лижаване до естествената светли-

на, със или без локални сензори за

заетост на помещенията, зоново

димиране според конкретните пред-

назначения на отделните зони в обек-

та.

Друга възможна комбинация е адап-

тивно осветление с функции за мони-

торинг на яркостта и осветеност-

та, включване на осветителите при

команда от потребителя и тяхното

димиране или изключване по зададе-

на схема когато не се използват,

адаптиране спрямо сигналите от

локални сензори за присъствие на

хора в помещенията. Интересни при-

ложения на комплексните адаптивни

системи от Ниво 4 са платформите

за интелигентни градове и сгради.

Контролни стратегии
Мрежово свързаните системи за

контрол на осветлението позволяват

изпълнението на различни адаптивни

стратегии, целящи оптимално енер-

госпестяване и комфорт за потреби-

телите.

Двупосочно адаптивно осветление

(Bi-level Adaptive Lighting) се нарича

стратегията, при която сензор за

присъствие димира осветителите,

след като помещението е било праз-

но за определен период от време. Тази

практика се прилага често в коридо-

ри и стълбищни пространства. Същи-

ят сензор автоматично включва лам-

пите при навлизането на човек в

зоната на обхват. Въпросната стра-

тегия може да бъде допълнително

усложнена чрез добавянето на

възможности за включване/ изключ-

ване/ димиране по график, например

за режими „в работно време“ и „извън

работно време“ на търговския обект.

Ограничаването на осветеността

(High End Trim) е стратегия за песте-

не на енергия чрез намаляване на

нивото на осветеност до по-ниска

препоръчителна стойност и задава-

нето й като максимален праг на свет-

линния поток.

Други популярни стратегии са:

адаптирането спрямо дневната

светлина, при което системата е

димирана или изключена през деня (и

когато не се използва) и се включва

с максимален светлинен поток само

когато е необходимо; автоматично-

то включване, изключване и димира-

не по график; както и зонирането, при

което обектът или помещението се

разделят на отделни функционални

зони, в които осветлението се на-

стройва или димира съгласно предназ-

начението на зоната и нейното из-

ползване.

Адаптирането на осветлението

съгласно периодите на пиково по-

требление (Demand Response) е попу-

лярна мярка за повишаване на енер-

гийната ефективност, чието из-

пълнение е възможно благодарение на

комуникация с електроснабдително-

то дружество. Някои енергийни дос-
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тавчици разполагат с автоматизи-

рани програми за стимулиране на

потребление извън периодите на

пикова консумация, които автома-

тично известяват интелигентните

контролни системи, когато такъв

период настъпи и е време светлин-

ните натоварвания да бъдат ограни-

чени до предварително зададените

допустими нива.

Често прилагана стратегия е и

методът на динамичния контраст,

при който съотношението между

осветеността на даден обект (на-

пример, акцентно осветление на ек-

спозиция) се увеличава спрямо обща-

та осветеност, за да се привлече

вниманието на купувачите към него.

Стандартното димиране съобразно

броя на лицата в търговският обект

обикновено се изразява в леко засил-

ване на яркостта на общото освет-

ление с увеличаване броя на хората

вътре.

Функционални възможности
Адаптивното осветление тради-

ционно се прилага в търговските

обекти с цел намаляване на потреб-

лението на енергия. В оптималния

случай осветлението за тази цел е

проектирано така, че клиентите да

не могат да забележат промените в

нивата на осветеност. Адаптивното

осветление може да бъде и съзнател-

но проектирано така, че да бъде ясно

забележимо и да повлияе на поведе-

нието при пазаруване.

„Светлинното преживяване“ в

търговските обекти може да изпълня-

ва разнообразни цели. Чрез адаптив-

но осветление може да бъде създаде-

на уютна и привлекателна атмосфе-

ра в магазина или бутика, която да

подобри настроението на клиентите

и да стимулира покупка. Актуално

проучване на нагласите на потреби-

телите в тази посока сочи, че кон-

трастно осветените зони и отблясъ-

ците с цел акцентиране върху даден

продукт са предпочитани пред равно-

мерно яркото осветяване на целия

обект.

Архитектурното осветление

също може да бъде използвано като

инструмент за комуникиране на

търговската марка. Чрез прилагане-

то на динамични настройки и различ-

ни осветителни сценарии на клиен-

тите се предлагат разнообразни

визуални стимули, които да подобрят

мнението им за тази марка или фир-

ма и да привлекат вниманието им,

ангажирайки дори само периферното

им зрение. Така адаптивното освет-

ление, освен мярка за енергоспестя-

ване, се превръща и в средство за

осъществяване на бизнес цели, как-

то и в основен елемент от „шопинг

преживяването“. В допълнение към

възможността да привлече внимани-

ето на минувачите към даден мага-

зин или продукт, ефективното осве-

тяване притежава потенциал и зна-

чително да удължи престоя им в

търговския обект, увеличавайки

шансовете реално да направят по-

купка.

Зониране и димиране
Повечето сензори за присъствие/

заетост на помещенията позволя-

ват задаване на период за автома-

тично изключване или димиране,

обикновено между 0 и 30 минути,

който определя колко време след

освобождаването на помещението

или зоната осветителите ще се

изключат или затъмнят. Продължи-

телността на този период директ-

но влияе върху потреблението на

енергия на осветителната система.

Логично, системите с по-дълъг „тай-

маут“ период консумират повече

електричество от останалите. В

един търговски обект прекалено че-

стото или рязкото включване и из-

ключване на осветителите може да

повлияе негативно на желанието за

покупка у потребителите. Така че-

сто енергийните спестявания се

пренебрегват с оглед елиминиране на

това неудобство за клиентите.

Ключово предизвикателство при

адаптирането на осветлението

съобразно моментната заетост на

помещението е надеждността. При

тази стратегия обикновено движени-

ето се използва като признак за

присъствие в помещението. Сред

най-популярните технологии за реги-

стриране на движение са системите,

базирани на пасивни инфрачервени

(PIR) датчици, ултразвуковите и мик-

ровълнови сензори. През последните

години значителен технологичен на-

предък отбелязват и средствата за

регистриране на движение и

присъствие, базирани на анализ на

видеоизображения. Тези решения оба-

че все още не са добили масова попу-

лярност предимно заради съображе-

ния относно поверителността, вре-

мето за реакция и разходите.

С цел постигане на максимално

надеждно решение, когато бюджетът

го позволява, често се прилага ком-

бинация от изброените подходи. Най-

добри резултати в практиката показ-

ват свързаните сензорни мрежи, ко-

ито спомагат за подобрена надежд-

ност и ефективност на адаптивно-

то осветление чрез регулиране пара-

метрите на осветителната систе-

ма спрямо сигналите на множество

свързани помежду си сензори, разпо-

ложени в различни точки на търгов-

ския обект.
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