www.tech-dom.com

#095
БРОЙ 5, септември 2020, ЦЕНА 4 лв.

РЕШЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
на електроинсталациите и енергията в умни сгради

ВОДЕЩИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ТЕНДЕНЦИИ
в сградното осветление

ИНТЕЛИГЕНТНИ ТЕХНОЛОГИИ
за пожароизвестяване
и пожарозащита

ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ
в управлението на сградно
ОВК оборудване

АКТУАЛНИ ПРОДУКТИ
И РЕШЕНИЯ
в сградното
водоснабдяване

> ñúäúðæàíèå

4

Решения за управление
на електроинсталациите и енергията
в умни сгради

10

Водещи технологични тенденции
в сградното осветление

14

Интелигентни технологии
за пожароизвестяване и пожарозащита

18

Изкуствен интелект в управлението
на сградно ОВК оборудване

22

Актуални продукти и решения в сградното
водоснабдяване

Индекс на рекламите в броя
БЕЛИМО БЪЛГАРИЯ .................................................... 21
БИЕМДЖИ ДЕЙТА ......................................................... 8
ВЕНТО-К .......................................................................... 1
ВИВАЛУКС ..................................................................... 11
ЕЛКО ЕП .......................................................................... 3
ЕХНАТОН .................................................... 7, К. III, К. IV

ISSN 1314 - 3492
®

Технологичен дом е запазена марка на Ти Ел Ел Медиа ООД. Всички права запазени. Никаква част от текстовете и илюстрациите в това списание не
може да бъде препечатвана или копирана под каквато и да е форма без писменото разрешение от страна на издателя. Авторските права на графичното оформление, статиите и илюстрациите принадлежат на издателя. Издателят не носи отговорност за съдържанието на публикуваните реклами,
рекламни карета, рекламни публикации, платени статии. Правата на всички споменати търговски марки, регистрирани търговски марки, запазени
марки и т.н., както и използваните илюстрации от производители и доставчици, принадлежат на съответните им собственици.

ИЗДАТЕЛИ
Теодора Иванова
dora@tllmedia.bg
Любен Георгиев
(02) 818 3808 lubo@tllmedia.bg
ФИНАНСИ И АДМИНСТРАЦИЯ
Таня Терзиева
(02) 818 3858 0888 335 881
tanya@tllmedia.bg

ÑÒÐ. 2

5*2020

ЛИФИ БЪЛГАРИЯ ........................................................ К. I
РИТАЛ ............................................................................ 13
СТЕНС 1 ............................................................. К. I, 4, 9
СТИКО БГ ...................................................... К. I, 14, 22
УПОНОР ........................................................................ К. I
ХЕРЦ АРМАТУРА .......................................................... 19
ХОВАЛ ЕООД ............................................................... 18
TROX AUSTRIA ............................................................. 17

ГОДИНА XIII, #095

Списание "ТD ИНСТАЛАЦИИ" се издава от Ти Ел Ел Медиа ООД
1612 София, бул. "Акад. Иван Гешов" 104, офис 9
®
централа: (02) 818 3838, факс: (02) 818 3800
www.tech-dom.com
www.tllmedia.bg

Действителните собственици на Ти Ел Ел Медиа ООД са
Теодора Стоянова Иванова и Любен Георгиев Георгиев.
Печат: Балканкар Реклама АД, София, бул. "Тотлебен" 34

РЕДАКТОРИ
editors@tech-dom.com
Диляна Йорданова - отг. ред.
(02) 818 3823
d.yordanova@tllmedia.bg
Христина Вутева
(02) 818 3822
h.vuteva@tllmedia.bg

Петя Найденова
(02) 818 3810 0888 414 831
Мариета Кръстева
(02) 818 3820 0888 956 150
Анна Николова
(02) 818 3811 0887 306 841

ДИЗАЙН
(02) 818 3830 prepress@tllmedia.bg
Гергана Николова
Петя Гарванова

МАРКЕТИНГ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
abonament@tech-dom.com
Мирена Русева
Емилия Христова
m.russeva@tllmedia.bg
(02) 818 3848 0887 662 547
(02) 818 3812 0889 717 562

РЕКЛАМА

reklama@tech-dom.com
Милица Атанасова
(02) 818 3817 0884 921 633
Галина Петкова
(02) 818 3815 0889 919 253
Гергана Николова
(02) 818 3813 0888 395 928

> ôèðìåíà ñòàòèÿ

Умният дом в България –
качествен и достъпен
Мирослав Дончев, управител на Елко ЕП България,
пред сп. ТД Инсталации
Стартирахте представителството на
Елко ЕП за България в началото на 2019 г.
Пред какви предизвикателства се изправихте, стъпвайки на българския пазар?
Какво успяхте да постигнете досега?
Сградната автоматизация и системите е
нова технология за България и българските
домакинства, това беше и първото ни предизвикателство – да представим една нова
за българския пазар, интелигентна технология за управление на процесите у дома, следващата стъпка беше да адаптираме ценовите си оферти. Бяхме изправени пред задачата да предложим новата и скъпа технология
на достъпна цена за нашите клиенти. Елко
ЕП е компания тясно специализирана в производството за релета и компоненти за сградна автоматизация, което само по себе си е
причината тя да е един от лидерите в тази
сфера в Европа, но не толкова позната все
още в България.

имаме 8 дистрибутора, успешно завършили
програмата, и сме в очакване на следващите специалисти, които да запознаем с технологиите на Елко ЕП и iNELS.

Разкажете ни за вашите реализирани проекти.
Голяма част от проектите ни са еднофамилни къщи, в които инсталираме системи за
управление на отопление, осветление, слънцезащита и сигурност. Тук е мястото да разкажем повече за системите ни за сигурност,
които включват както класическите и добре познати системи за наблюдение, така и
по-малко разпространените системи за превенция от наводнения, сензори за пушек и дим,
инсцениране на присъствие. Добиват популярност и системите ни за мониторинг консумацията на ел. енергия, газ и вода.
Други наши клиенти са и хотелските вериги,
където успешна реализация намират BMS
системите, системите за контрол на достъ-

пожари са един от продуктите, на който
трябва да се обърне по-специално внимание.
Безжичната ни RF система е един от найтърсените продукти, заради по-високата си
защита в сравнение с аналогичните Wi-Fi
системи (plug and play).

Какво ново да очакваме от вас? Планирате ли въвеждането на нови продукти/
решения за българския пазар?

През настоящата, вече втора година на
българския пазар се радваме на над 10 нови
клиента, чиито системи са в процес на изграждане. Всеки един клиент има индивидуални нужди и затова всеки един проект е
уникален сам по себе си.
Изградихме нов по-голям шоурум с офисна,
търговска част и зала за обучения, който се
намира на ул. Петко Каравелов №5 в Габрово.
Стартирахме безплатна програма за обучение и сертифициране на дистрибутори. Вече

па (RFID), приложими както за напълно нови
сгради чрез GRMS система, така и за вече
съществуващи, чрез модернизиране HRESK.
Имаме какво да предложим и на индустриалните ни клиенти. Интересен проект завършихме с фирма ДИКСИ-Габрово, производител
на бои и лакове, където успешно внедрихме
система за управление на осветлението.
В момента работим по следващ проект с наш
клиент от сферата на индустрията, където
подготвяме внедряването на SMART биодинамично осветление, за който ще се радваме да ви разкажем в следващо интервю.

Планираме много изненади, ние сме млада
фирма, която тепърва разгръща потенциала
си, така че изненадите тепърва предстоят.
Насочили сме вниманието си към подобряване на системите си за обучение, тъй като
се стремим да изградим мрежа от добре
обучени дистрибутори в страната, което е
важна основа за навременното ни и качествено следпродажбено обслужване. Разработваме системи за хотелиерството и хотелската модернизация. Елко ЕП е специалист и в
изработката на времеви и мониторинг релета, това са част от новите продукти, които ще представим. Релетата са с високо качество и 5-годишна гаранция.
Повече информация ще намерите на нашите
сайтове, където сме предложили и примерни
завършени решения за различните типове
обекти, но за да получите своя индивидуален
проект, се свържете лично с нас.

Какво най-много се търси на българския пазар?
Българският пазар не е хомогенен, той е
доста динамичен и разнообразен, затова е
трудно да откроим фаворит в търсенето.
Българинът се стреми да оптимизира разходите и да направи дома си енергийно ефективен и удобен като внедри системи за управление на отоплението и осветлението.
Затова често се подценява сигурността.
Системите ни за превенция от наводнения и

www.inels.bg
www.SmarthomeBulgaria.bg
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Решения за управление
на електроинсталациите
и енергията в умни сгради
Основна функция на модерните системи за автоматизация на
интелигентни сгради е управлението на електроинсталациите
и енергийното потребление. Тя се изпълнява посредством специализирани решения за мениджмънт на пиковото натоварване,
циклично разпределение на товарите с цел икономия на енергия,
стартиране, спиране и редуциране мощността на големите
консуматори по предварителен график. Друга популярна стратегия е контролът на сградното електрооборудване в реално
време в отговор на моментните потребности.
Надграждането на самостоятелните системи и услуги в цялостни
платформи за автоматизация позволява на умните сгради да реагират
незабавно на различни фактори, влияещи върху енергийните нужди и работата на електроуредите и ел.
инсталациите, като атмосферните
условия, заетостта на помещенията,
отрязъка от денонощието и т. н.

Технологични възможности
Интелигентните сградни екосистеми спестяват енергия чрез автоматизирано управление на оборудването. Ъпгрейдът на сградната техни-
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ка с единичен смарт компонент може
да доведе до икономии на енергия от
5 до 15%, а умна сградна платформа с
интегрирани системи може да постигне от 30 до 50% спестявания от разходи за електричество в съществуваща структура, която в конвенционален вид се е доказала като енергийно
неефективна. За целта във все повече модерни домове и учреждения се
инсталират автоматизирани контролни системи, мрежово свързани
сензори и умни електромери в комбинация със софтуер за енергиен мениджмънт, анализ на данни и мониторинг на електроинсталациите.

Сред най-впечатляващите технологични скокове при интелигентните
сгради е навлизането на Internet of
Things в продуктите и системите за
управление на електроенергията,
гласи актуален доклад на Navigant
Research. Развитието на решенията
в сегмента допълнително се обогатява от иновации като изкуствения
интелект, облачните изчисления и др.
Комбинираните платформи за интелигентен енергиен мениджмънт
могат да включват инструменти за
мониторинг на енергийната ефективност и работата на електрооборудването в реално време и в исторически план, управление на параметрите на електроразпределението в
сградата и т. н. Една такава интегрирана система обхваща умни електромери, свързани сензори, софтуер,
както и апаратура за управление на
качеството на електроенергията и
нейната консумация.

Разлики между основните типове
платформи
В съвременните сгради се внедряват основно два типа технологии за
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управление на енергията, познати в
англоезичната литература като
„power management“ и „energy management“ решения. Макар наименованията им да са близки, те значително
се различават по обхват и функции.
Т. нар. „power management“ системи
се грижат за управлението на електроинсталациите, качеството, надеждността и достъпността на ел.
услугите в дома или сградата. Платформите за енергиен мениджмънт, от
друга страна, поставят във фокус
консумацията на енергия, енергийната ефективност и мониторинга на
потреблението. Вторите са свързани основно с потенциала за реализиране на икономии на разходи и намаляване на въглеродния отпечатък на
сградата.
Спестяването на финансови средства и въглеродни емисии е в основата на възникването и развитието
на един специализиран сегмент на
пазара на решения за управление на
енергията в интелигентни сгради.
Това са т. нар. BEMS системи за сграден енергиен мениджмънт. Най-често
те са базирани на свързани IoT устройства и софтуерни платформи с
контролни функции, опции за отдалечен достъп и визуализация на проследяваните параметри.

Управление на електрическите
товари
В интелигентните сгради работят разнообразни типове електрически товари, всеки от които предполага съответната стратегия за
управление. Такива са умните електроуреди, офис техниката, различни
преносими консуматори, а също и
електромобилите. Широкото използване на свързано оборудване с интелигентни функции в модерните сгради изисква подходящи по мощност и
функционалност процесори и интерфейси за присъединяване на всеки
полеви контролер, сензор и актуатор
към платформата за сградна автоматизация.
Електроуредите със стандартно
щепселно захранване типично представляват голям дял от енергийните
консуматори в една сграда, независимо от нейното предназначение. Иновативни решения за управление на
такива товари са например умните
щепселни кутии и разклонители, ко-

ито разполагат с функции за задаване на график за включване и изключване на уредите, сензори за движение
или изчисляване на натоварването,
които позволяват автоматично изключване от мрежата на всеки консуматор, който в момента не се използва. Някои умни разклонители са
проектирани и с възможности за откриване на първичния товар (например компютър) и вторичните, спомагателни консуматори около него (периферни устройства). С цел централизирано управление на подобен тип
умни решения графиците за включване и изключване на щепселните консуматори могат да бъдат обвързани
с осветлението, системата за сграден мениджмънт и т. н.
Почти всички електроуреди в сегмента интелигентни сгради са или
могат да бъдат оборудвани със
смарт контролери, които разполагат
с прости автоматизирани функции за
включване и изключване или с много
по-комплексни схеми за управление на
фотоволтаични системи, зарядни
станции за електромобили, климатични инсталации и други мощни товари.
Т. нар. топлинни консуматори или
климатиците, електрическите отоплители и бойлерите типично се управляват посредством интелигентни термостати. Съвременните решения в тази сфера включват функции
за обучение, които изучават навици-

те и предпочитанията на потребителите и са способни според тях да
адаптират параметрите на микроклимата в сградата в реално време.
Освен подобряване на комфорта, тези
инструменти служат и за повишаване на енергийната ефективност.

Възможности на интелигентните
електромери
За да бъде ефективно управлявана
енергията в една умна сграда, тя
трябва да бъде прецизно измервана.
За тази цел се използват интелигентни електромери, които обикновено
са част от системите за мениджмънт на електроинсталациите.
Най-общо в такива платформи се
използват два типа електромери,
измерващи количеството и качеството на консумираното електричество.
Първата категория включва устройства, които отчитат количеството
електроенергия, преминаваща през
дадена част на сградната ел. инсталация. Те могат да свържат консумацията с производителността и ефективността на оборудването и да
идентифицират различни тенденции
и отклонения в потреблението.
Вторият тип електромери регистрират аномалии в електрическата
мрежа, които могат да повлияят негативно качеството на електроенергията, консумирана от сградните
товари. Такива могат да са спадове
в напрежението, хармоници и преход-
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Умните електроуреди разполагат
с изчислителни мощности, сензорни
технологии и комуникационни възможности, които позволяват интелигентно и автономно вземане на решения.
Те могат да измерват и докладват
потреблението си към сграден енергиен контролер (HEC), както и да
приемат команди от него. По-стари
уреди и устройства, които не разполагат с вградени контролни блокове
или комуникационни функции, могат да
бъдат управлявани с помощта на умни
щепсели и контакти. Последните
разполагат с инструменти за мониторинг на работата на присъединените товари и тяхното включване или
изключване при необходимост.

ни пренапрежения, които могат да
доведат до прекъсвания на електрозахранването, неизправна работа или
повреда на електрооборудването.
Сред иновациите в сегмента на интелигентните електромери са IoT
базираните устройства, които правят възможно отдалечено управление
на енергийната консумация, както и
задълбочен мониторинг на широк набор от параметри на ел. захранването като напрежение, ток, коефициент на мощност, активна и реактивна мощност, активна енергия, общи
разходи и др. Данните от измерванията могат да бъдат управлявани и
визуализирани в реално време с помощта на мобилно или уеб базирано
приложение.

Интегрирани и smart grid
решения
Решенията за управление на електроинсталациите и енергията в интелигентни сгради могат да функционират самостоятелно или да бъдат
интегрирани в цялостна BMS платформа за сграден мениджмънт. Автономните приложения традиционно
осигуряват централизиран мониторинг на консумацията. Функциите им
могат да включват графично изобразяване на потреблението в реално
време, известия при отклоняване от
допустимите работни параметри,
генериране на доклади за статуса и
работата на консуматорите, сравнителни анализи и други аналитични
инструменти.
Интегрирането на тези решения
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в BMS система осигурява и допълнителни ползи, свързани най-общо с поголямо удобство и подобрена енергийна ефективност. Интеграцията
е предпочитана стратегия в интелигентни сгради без критични потребности по отношение на електроинсталациите, например офисни,
търговски и образователни учреждения. При консолидираните платформи информацията за количеството
и качеството на консумираната
енергия обикновено се поднася в подостъпен за широк кръг от потребители без специализирани познания
вид.
Т. нар. интелигентни електрически мрежи (Smart grid) са базирани на
модерна концепция за автоматизиран
контрол на системите и електрическата енергия както от страна на
доставчика, така и на потребителя.
Те са свързани с внедряването на
смарт функционалност и двупосочен
поток на информация и електроенергия по захранващата мрежа. За да
реализират пълния си потенциал във
високотехнологичните сгради, съвременните smart grid решения трябва да
бъдат комбинирани и с интелигентна консумация. Разширяването на
смарт мрежите в сградата посредством умни електромери, платформи
за домашна и сградна автоматизация
и разширена измервателна инфраструктура (AMI) прави възможно осигуряването на информация на потреблението и тарифирането в реално
време, както и на множество допълнителни услуги.

AI и IoT в управлението на
енергията
Най-добрата демонстрация на
това как изкуственият интелект и
Internet of Things могат да се комбинират отлично в управлението на
електроинсталациите и енергията в
една умна сграда са т. нар. цифрови
близнаци. Те представляват дигитални или виртуални двойници на сградата, създадени посредством платформи за информационно моделиране.
Обикновено включват данни за заетост на помещенията, нива на комфорт, топлинни и атмосферни модели, а функционалността им може да
бъде разширена чрез машинно обучение и облачни изчисления.
В ядрото на цифровия близнак се
намира сградната BMS система, която осигурява непрекъснат поток от
данни за количеството и качеството на консумираната от сградните
товари електроенергия и параметрите на захранването. Фината конфигурация на виртуалния модел, така че
абсолютно да дублира реалната сграда, се постига чрез информацията,
събирана от свързаните сензори и IoT
устройства във физическата структура. Такива могат да са интелигентни термостати, IP базирани осветителни системи, датчици за температура и присъствие, контролери
за щори и т. н. С помощта на комплексни алгоритми с изкуствен интелект дигиталният близнак се самоуправлява и самодиагностицира, а
след успешното им виртуално моделиране, автономните му решения се
прилагат и на практика.
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Подобрете работните процеси и повишете
производителността си със специализираните
софтуерни приложения за ВиК-, ОВК- и
електропроектиране в новия AutoCAD 2021
AutoCAD® MEP 2021 съдържа специализирани софтуерни инструменти за проектанти на отоплителни, вентилационни, водопроводни, електрически сградни инсталации. AutoCAD® MEP 2021 е
част от новия ONE AutoCAD 2021.
С интуитивна система и инструменти за проектиране,
AutoCAD® MEP ускорява производителността при чертане като
улеснява значително извършването на промени в проектите.
AutoCAD® MEP 2021 притежава обновена и разширена библиотека от над 10 500 интелигентни компонента, отговарящи на
всички световни стандарти. Възможностите на AutoCAD® MEP
за автоматизиране на повтарящи се еднотипни задачи ви позволяват да създавате по-бързо и по-точно строителната документация.
Софтуерът на Autodesk ви дава възможност за споделяне, съгласуване и координация на различни видове проектна документация
с архитекти, конструктори, строителни инженери и изпълнители. Използваната автентична и надеждна DWG™ технология намалява риска от грешки и гарантира точност и коректност на
данните в проектите ви.

С обновен и олекотен интерфейс на уеб базирания AutoCAD Web
(работа в браузър среда) и мобилното приложение AutoCAD mobile
(приложение за мобилни устройства), в новия AutoCAD 2021 имате достъп до вашите CAD чертежи по всяко време и навсякъде
от всяко мобилно устройство. Прегледът, редактирането и създаването на чертежи днес е по-лесно от всякога с мобилното приложение и уеб базирания AutoCAD 2021. Непрекъснат достъп до вашите DWG файлове и съхраняване във всички водещи доставчици
на облачно базирани хранилища, като Microsoft OneDrive, Box, Dropbox
и Google Drive, както и Autodesk Drive.
Някои от по-важните и полезни функционалности за вас в новия AutoCAD са:

• История на чертежа - с нея виждате всички направени промени
във времето, получавате автоматична информация от предишни версии на чертежите в контекста на текущия чертеж;
• Сравняване с Xref ви помага да сравните външен референтен
файл, без да спирате работа по текущия си чертеж;
• AutoCAD 2021 има подобрена блокова палитра - сега лесно поддържате връзка със съдържанието на вашия блок по-всяко време и навсякъде. Използвате блокове по-ефективно от раздела
с библиотеки на работния плот или в уеб приложението на
AutoCAD, спестявайки време при повтарящи се операции;
• Подобрената графична производителност дава възможност да
премествате и увеличавате по-бързо в реално време 2D или
3D изображения, автоматично се извършват операции по регенерация за по-бърза и гладка работа по проектите;
• С помощта на разширение можете да използвате Microsoft Visual
Studio Code за създаване и редактиране на AutoLISP файлове за
AutoCAD. AutoLISP вече напълно поддържа Unicode символи;
• AutoCAD защитава проектите ви с технологията TrustedDWG.
Запазвайки целостта на вашите данни, по време на преглед
TrustedDWG е ефективен и точен начин на съхранение и споделяне на проектантските данни.
С новите и подобрени функционалности, с новите софтуерни
инструменти в AutoCAD MEP - част от AutoCAD 2021, вие ще работите по-ефективно, по-бързо, по-точно. Ще автоматизирате
повтарящи се еднотипни задачи, намалявайки грешките до минимум. Ще имате достъп до файловете си по всяко време, с всяко едно
мобилно смарт устройство. Данните ви ще бъдат защитени и
гарантирани от оригиналната TrustedDWG технология на Autodesk.

тел.: +359 2 4605060, e-mail: office@bmg.bg
www.bmg.Ьg
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СТЕНС представя последно поколение
автоматизация "УМНА КЪЩА"
СТЕНС реализира система за домашна автоматизация, базирана на KNX протокола, използвайки изцяло оборудване на
Schneider Electric. Автоматизацията обхваща управление на осветлението, щорите и тентата, термопомпата, подовото отопление и конвекторите. Включено е и дистанционно управление от
смартфон и таблет/компютър.

ОСВЕТЛЕНИЕ
Управлението на осветлението е изцяло реализирано на базата на DALI протокола през KNX DALI Gateway, като част
от осветителните тела са с конвенционални светлоизточници (крушки на Е27,
220 V).
KNX инсъртът за конзолна кутия превръща обикновения бутон в KNX такъв.
Същевременно KNX Push-button Pro бутонът спестява място, заменяйки 4 обикновени бутона (или 2 двойни), осигурява
допълнителната функционалност, характерна за KNX модулите на Schneider
Electric, и не на последно място, е със
стилния дизайн на серията System Design.
Всичко това, в комбинация с управлението през таблет и смартфон, позволи разполагането на по-малък брой бутони, като едновременно с това се запазва пълната функционалност на цялата
инсталация за осветление.

• Блокиране действието на щорите
и тентата при наличие на определени
събития (дъжд, вятър, вероятност за
образуване на скреж).
• Отваряне на тентата, спускане на
щорите или завъртане (до затваряне) на
ламелите им при директно слънцегреене и/или висока температура през лятото.
Възможни са всякакви комбинации за
автоматизирано управление, които иначе биха наложили присъствие на обитател в жилището, за да ги изпълни. Автоматизирането на тези процеси е и индиректен начин за пестене на електроенергия (например защитата от директното слънцегреене в комбинация с високите летни температури).

КЛИМАТИЗАЦИЯ

ЩОРИ И ТЕНТА
Визуализацията при управлението на
щорите и тентата позволява визуалното
изобразяване на текущото им положение.
Метеорологичната станция KNX
Weather Station basic v2 не служи само за
информация за времето навън. Вградените в нея измервателни уреди и датчици лесно се свързват в желана логика
за управление, автоматизирайки процеси или действия:
• Прибиране на тентата при дъжд,
вятър или вероятност за образуване на
скреж
• Прибиране на щорите при вятър
или скреж

Управлението на термопомпата, подовото отопление и конвекторите от
системата за домашна автоматизация
осигурява високо ниво на комфорт. Превключването на работните режими, предварително зададени или допълнително
добавени, е напълно автоматизирано
според желанията на обитателя, като
е оставена и възможността за преминаване в режим на "ръчно управление".
Възможността за дистанционно управление е незаменим помощник в подготвянето на дома за завръщане след дълго
отсъствие.
Сензорният дисплей KNX Multitouch
Pro, със своите 8 слайдващи се екрана,
с по 4 функции всеки, в комплект с вградения термостат и допълнителен извод
за термодатчик за подово отопление,
позволява управлението на всички консуматори в помещението, обекти на автоматизацията. Размерът му е напълно съобразен за серията System Design,
което даде възможност да се монтира
както като самостоятелно устройст-

во, така и в комплект с контактен излаз в обща рамка.

УПРАВЛЕНИЕ
Логическият модул Wiser for KNX на
Schneider Electric направи възможно дистанционното управление както през
таблет, ведно с визуализирането, така
и през смартфон, осигурявайки пълна синхронизация с цялото KNX оборудване.
Възможността му да събира статистика за състоянието на различни консуматори или измервани величини позволи визуално да се потвърди коректната работа на част от оборудването, без да
бъде необходимо постоянното ни присъствие в периода на конфигуриране и настройка на автоматизацията.

Възможностите за автоматизация не
налагат монтажа на допълнително KNX
оборудване, като добавяне на логика за
управление е възможна по всяко време,
включително и дистанционно.
Част от възможностите на Wiser
for KNX
• Наблюдение на целия имот на един
екран
• Визуално представяне на състоянието на всеки от управляваните консуматори
• Извеждане на аварийни, предупредителни и моментни съобщения
• Създаване на произволен брой сцени за управление на произволно групирани консуматори.

тел.: (+359 2) 920 04 02
факс: (+359 2) 920 04 32
e-mail: office@stens-bg.com
www.stens-bg.com
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Водещи технологични
тенденции в сградното
осветление
Дигитализацията безспорно е водеща мегатенденция в сферата на
сградните инсталации, а повсеместното й прилагане не подминава и осветителния бранш. Съвременните сгради еволюират в интелигентни и интерактивни екосистеми, където осветлението
прераства от физическа инсталация в комплексна свързана услуга.
Наред с търсенето на оптимални
решения по отношение на дизайна,
ефективността и потребителското
изживяване, производителите налагат нови бизнес модели, разработват
все по-иновативни продукти и смело
възприемат високотехнологични концепции за свързаност като Internet of
Things.
Според актуално проучване на
Grand View Research глобалният пазар
на осветителни системи ще надхвърли 21 млрд. щатски долара до 2025
г. Като водещ сегмент ще продължи
да се налага светодиодното осветление (включително LED и OLED продукти) с дял от близо 60% от общите приходи до края на прогнозния
период. Сред основните причини за
бързото изместване на традиционните осветителни технологии от светодиодните им алтернативи са високата енергийна ефективност, екологосъобразност и дълготрайност на
LED осветителите, сочат данните
на пазарните анализатори. Вижте и
някои от останалите водещи тенденции в модерното сградно осветление,
които експертите открояват:

Иновации в управлението
и мрежовата свързаност
Модерната осветителна индустрия е в период на динамичен преход
към нови стандарти в свързаното и
интелигентно осветление в контек-
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ста на Internet of Things. Т. нар. външни
(inter-luminaire) мрежи и протоколи,
свързващи отделните осветители в
една сградна система, постепенно
отстъпват място на „вътрешни“
(intra-luminaire) интерфейси, които
осигуряват по-икономичен и логистично рентабилен подход към осветителните архитектури.
В множество съвременни приложения концепцията за свързано осветление се реализира именно посредством сложни външни мрежи,
които свързват осветителни тела,
самостоятелни сензори, контролни
блокове и панели, централни системи за управление и т. н. Дизайнерите и производителите се стремят
да изберат оптималната жична
(Power-over-Ethernet – PoE, DALI, комуникация по захранващата линия)
или безжична (Bluetooth Mesh, Zigbee
и др.) комуникационна технология за
всеки продукт или приложение. Целта е да се постигне максимална
гъвкавост по отношение на вътрешната архитектура на осветителя,
като същевременно се минимизират
технологичните и логистични предизвикателства.
Основните стратегии на разработчиците в тази посока включват
интегриране на сензори, функции за
свързаност за управление на ниво
осветител в модулен продукт, който
се сдвоява със съответния драйвер.

Възможностите варират от найобикновени димиращи драйвери до
интелигентни програмируеми модели
с двупосочна комуникация. В този
смисъл стандартизацията на
вътрешни комуникационни мрежи или
шини и протоколи би могла да улесни
производителите на LED осветление
в търсенето на все по-интелигентни решения.

Комуникация по захранващата
мрежа
През последните години предаването на комуникационни сигнали по
електрозахранващата
мрежа
(Powerline Communication, PLC) се превръща във все по-популярна тенденция в управлението на сградното
осветление. Привържениците на
технологията изтъкват множество
нейни предимства в сравнение с безжичните стандарти, а все повече
производители на осветителни решения я интегрират в продуктите
си. Основен мотив за този все помасов преход към PLC системите е
стремежът към добавяне на допълнителна интелигентност в LED осветителите чрез осигуряването на
комуникационни възможности за поефективно управление, диагностика
и автоматизация на функциите.
PLC технологията се оказва отлично решение за контрол на светодиодното осветление при ниски инста-
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лационни разходи и без нужда от допълнително окабеляване. Потребителите имат възможност да управляват
цвета и яркостта, да задават функции за избледняване
и специални сценарии чрез традиционен димер (ключ) за
стенен монтаж, панел със сензорен екран, персонален
компютър или мобилно приложение.
В една традиционна осветителна система всяко осветително тяло изисква отделен контролер. PLC мрежите използват шинна топология, при която един контролер може да управлява повече на брой устройства. Шинният протокол прави системата лесна за преконфигуриране и улеснява първоначалната инсталация. Пакетите
данни, които се изпращат по захранващата линия, базово съдържат информация за цвета и яркостта на осветлението, но могат да включват и команди за включване
на предварително зададени цветови схеми или плавно
превключване между отделните цветове.

Популяризиране на Bluetooth технологията
Bluetooth стандартът навлиза все по-масово в сградното осветление благодарение на отличните си възможности да осигурява просто и ефективно безжично управление на големи инсталации. Сред предимствата му са
мрежовата топология, отвореният протокол и устойчивата контролна инфраструктура, която лесно може да
се надгради в платформа за сграден мениджмънт (BMS),
базирана на IoT или други технологии.
Недостатък на безжичните стандарти за осветление
и автоматизация като ZigBee, Zwave и дори Wi-Fi често
е, че позволяват изграждането на системи с компоненти от един и същи доставчик поради затворения код на
продуктите. Bluetooth Mesh, от друга страна, прави
възможно конфигурирането на персонализирано решение
с продукти на различни производители и гъвкавото му
мащабиране според нуждите на приложението.
Сред предимствата на Bluetooth Mesh технологията в
сградното осветление е, че поддържа двупосочни комуникации. Това означава, че една и съща мрежова топология може да бъде използвана за интелигентни осветителни функции и мониторинг на показателите на отделните
осветители в системата. С интегрирането на сензори
в осветителните тела същата инфраструктура позволява наблюдение на други сградни параметри като заетост на помещенията, влажност или температура, както и изпращане на събраните данни към контролен
център. При Bluetooth стандарта сигурността на информацията е обезпечена посредством криптиране и удостоверяване.
За разлика от безжични осветителни платформи като
Wi-Fi, протоколът Bluetooth Mesh е създаден за свързване
на голям брой устройства с порядък, достигащ хиляди.
Стандартът поддържа комуникация по модел, позволяващ
всеки елемент от мрежата да бъде свързан с всеки друг.

тителите. Визуалният комфорт обаче обещава да се
завърне сред приоритетите на разработчиците с повишаването на търсенето на решения с топли цветови
температури и високи индекси на цветопредаване.
Общовалидна дефиниция за комфорт, разбира се, не
съществува, особено по отношение на осветлението. Ето
защо се въвеждат различни схеми и измервателни скали,
които помагат на потребителите да оценяват средата,
обектите или интерфейсите.

Развитие при визуалния комфорт
Стремежът на производителите да доставят на потребителите максимално комфортно за човешкото око
осветление без отблясъци и трептене през последните години отстъпи крачка назад пред впечатляващите
възможности за енергийна ефективност на LED осве-
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Една от най-популярните стратегии е елиминиране на дискомфорта,
тъй като факторите, влияещи върху
него, е по-лесно да бъдат описани, измерени и управлявани. Визуалният
дискомфорт включва наличието на
отблясъци, води до стрес и раздразнителност, затруднение при изпълнението на различни задачи във
връзка със зрението. Той може да
причини и редица физически симптоми, сред които умора, напрежение,
главоболие, болка в очите и т. н.
С цел премахване на факторите,
водещи до очен дискомфорт, се
възприемат редица методологии за
дефиниране и измерване качеството
на осветлението, унифициращи потребителските предпочитания в
единна система. Освен отблясъците,
считани за най-неприятен негативен
ефект на изкуственото осветление,
се отчитат още показатели като
разпределение на яркостта, корелирана цветова температура, контраст и др.
Международната комисия по осветление (CIE) разработва стандарти за качествена оценка на визуалния комфорт на средата. В тях найобщо фигурират следните параметри: отблясъци, отражения, нива на
осветеност, съотношения и равномерност на осветяването, индекс на
цветопредаване (CRI), корелирана
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цветна температура (CCT), трептене и др. В някои скали се отчитат
още естетическият изглед на пространството, яркостта и цветовете на повърхностите, разпределението на светлината, външният вид на
светлината и осветителните тела
и т. н.

Нови възможности при модулния
дизайн
Модуларизацията е сред водещите
тенденции в редица технологични
сфери поради множеството предимства и възможности на модулните
решения. Това с пълна сила важи и за
сградното осветление, където развитието на директивите за екодизайн
през последните години задава и допълнителни изисквания за разглобяеми
осветителни тела, съставени от
отделни функционални модули.
Модулните осветителни тела са
проектирани с цел улесняване на поддръжката, редуциране на разходите
за обслужване и опростяване на инсталацията чрез осигуряване на взаимозаменяемост на ключовите компоненти. Тези осветители имат няколко основни предимства в сравнение с монолитните решения –
напълно обслужваеми са, лесно адаптируеми, позволяват ретрофит и
надграждане на ниво модул и осигуряват невиждана досега гъвкавост

за техниците по изграждане на осветителни уредби.
На първо място, модулният дизайн
прави възможна независимата подмяна на даден компонент на осветителното тяло без нужда от извеждане от
експлоатация на целия продукт. Самото обслужване може бързо и лесно
да бъде извършено на място, а разходите са много по-ниски. В сравнение
с фабрично капсулованите модели,
модулните варианти не налагат
връщане на осветителя към производителя за инспекция и диагностика,
което снижава и периодите на престой (недостъпност на осветителната услуга). Това е особено полезно
за обектите в отдалечени локации и
позволява поддържане само на няколко критични модулни компонента на
склад.
Гъвкавостта на модулните осветители значително разширява приложната им област. Обикновено те
разполагат с интегрирано захранване, което може да бъде премахнато
и монтирано в отдалечена точка,
например на нивото на пода в труднодостъпни зони. Към осветителя
могат да бъдат добавяни и различни
аксесоари, осигуряващи му съответната допълнителна функционалност
– отново без нужда от връщане към
производителя.
Не на последно място, модулните
осветителни тела могат да се приспособяват към непрекъснато изменящите се изисквания по отношение
на параметрите на средата. Изборът
на конвенционално решение носи редица ограничения в такива приложения, тъй като работните му показатели няма как да бъдат манипулирани след първоначалната инсталация,
за да задоволят колебливите потребителски предпочитания.
Модулните осветители правят
възможна и тотална смяна на функционалното предназначение. Едно стандартно осветително тяло за общо осветление може безпроблемно да бъде
„ъпгрейднато“ в аварийна лампа чрез
добавяне на резервен батериен модул.
Тези възможности гарантират, че LED
осветлението ще остане в експлоатация до края на сервизния му живот,
дори при коренна промяна на концепцията за оползотворяване и осветяване на съответното сградно пространство.
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PDU – електроразпределение
за IT шкафове от Rittal
Бързото разпространение на дигитализацията във всички
индустрии принуди компаниите да действат бързо и да инсталират мощни ИТ системи в дистрибуционните си центрове.
Това се отнася за основните и облачните центрове за данни,
както и за центрове за данни в периферната мрежа (edge data
centers). Mного от ежедневните процеси, като управление на
трафика и резервации на авиокомпании, както и производствени
процеси, са просто невъзможни. Тази тенденция се запазва,
както показват и най-новите технологии, като 5G или дигитални двойници (digital twins), в производствената среда на Индустрия 4.0.
Надеждното електрозахранване е важен елемент от всеки
център за данни, започвайки от основното захранване, дизел
генератор, UPS системи, електроразпределителни табла, и завършвайки с вертикални разклонители PDU в IT шкафовете. В зависимост от приложението, достъпността и изискванията за
сигурност, центърът за данни може да бъде с една шкаф-система, комбинация от няколко или облачен център за данни. Във
всички тези случаи захранването играе основна роля.
За този широк спектър от приложения е необходим набор от
решения за разпределение на мощността (PDU) за осигуряване
на оптимална конфигурация за всеки конкретен случай. Освен
това, интелигентните PDU решения могат да използват и сензори за следене и контрол на широк спектър от допълнителна
информация от IT шкафа и неговата среда. Това е голямо предимство за малки инсталации, например подови разпределители, тъй като PDU позволява цялостното решение да бъде интегрирано в централна система за наблюдение.

Основни характеристики на новите PDU решения на Rittal:
Всички варианти (basic, metered, metered Plus, switched,
managed):
• Възможни са до 3 различни типа гнезда на PDU или на фаза;
• Подобрено маркиране на веригите на предпазителите и отделните групи захранващи гнезда;
• Компактни прекъсвачи, интегрирани в корпуса на PDU (тип
Carling); налични захранващи гнезда: IEC C13 & C19, Шуко, BS
1363 (UK type);
• По желание: интегрирана защита от пренапрежение със сменяеми арестори и алармен контакт.

Active PDU (всички с изключение на Basic):
• Управление на до две автоматизирани дръжки за врати на 19"
шкафове Rittal;
• 2x GbE (Gigabit Ethernet, RJ45) за пълно резервиране на свързаността;
• Сменяем модул на контролера "hot swap";
• Възможност за свързване на до 8 CMC-съвместими сензора (температура, влажност, дим, достъп, теч и др.);
• Нов вариант "Metered Plus" за измерване на ниво захранващо гнездо;
• Разнообразни програмируеми функции и аларми, особено подходящи за switched PDU;
• Голям избор на допълнителни защити, конфигурации на захранващи гнезда, тип и дължина на захранващ кабел, цвят по избор на
клиента (срокът на доставка се потвърждава допълнително).
С въвеждането на цялата гама Rittal представи специализиран
конфигуратор (RiCS), даващ възможност на клиентите да подберат или конфигурират тяхното PDU. Тази иновативна платформа
предлага всички предимства на бързото и гъвкаво търсене и създаване на продукти за решения на нуждите на клиентите.
• Бързо: повече от 30 избрани PDU артикула, налични на склад;
• Гъвкаво: повече от 100 PDU характеристики и спецификации,
предварително конфигурирани и достъпни при поискване;
• Удобно: модулна система с много допълнителни възможности за
конфигуриране чрез новия онлайн PDU конфигуратор.
Научете повече:

5*2020

ÑÒÐ. 13

> ñèãóðíîñò

Интелигентни технологии
за пожароизвестяване
и пожарозащита
Съвременните сгради се нуждаят от максимално ефективни технологии за пожароизвестяване, които да обезпечат безупречната сигурност на обитателите и материалните активи и да
гарантират надеждна работа в продължение на дълги години.
Правилно проектираните, инсталирани и поддържани умни решения за пожарна защита могат в допълнение да осигурят още високоавтономна работа, прецизна детекция на опасностите,
ниски експлоатационни разходи и разноски за обслужване и т. н.
Технологични новости
Сред най-честите причини за фалшиво задействане на пожароизвестителните инсталации в съвременните
сгради са регулярни събития и явления от околната среда. В модерните
интелигентни сгради, които помещават не само хора, но и множество
скъпи високотехнологични продукти
и системи, са необходими разходноефективни и достатъчно ефикасни
платформи за известяване при риск
от пожар. Подходящите системи се
отличават с висока успеваемост на
автономните решения и изключително нисък коефициент на фалшиво
сработване. Производителите в сегмента разработват т. нар. мулти-
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сензорни технологии, които са изкуствено обучени да асистират основната платформа за пожароизвестяване и пожарна защита при вземането на правилни решения дали даден
потенциален риск от запалване е
реален или не и да редуцират до абсолютния минимум грешните констатации. Функциите на една такава
интелигентна платформа включват
регистриране и оценка на реалната
пожарна опасност, уведомяване на
съответните контролни органи, както и на собствениците и обитателите/ползвателите на сградата.
През последните десетилетия
научноизследователските екипи в
сферата на пожароизвестяването и

проектантите на умни сгради разработват и изпитват множество иновативни технологии за ранно управление на пожарния риск. Такива са т.
нар. размита логика (fuzzy logic), която отразява относителните явления, невронните мрежи, видеобазираните техники за пожарна детекция,
основани на комплексни алгоритми за
обработка на изображения, цветови
анализ и т. н.
Безжичният протокол за сградна
автоматизация ZigBee също е сред
иновациите в сегмента на интелигентната и ранната пожарна защита. Безжичните пожароизвестителни системи стават интегрална част
от съвременните сгради. Вдъхновени от ерата на комуникациите и
възможностите за споделяне на данни, голяма част от сградните мрежови приложения за пожарна сигурност
са свободно достъпни на пазара. Безжичните компоненти, базирани на
ZigBee технологията, например датчиците за дим, позволяват лесно и
бързо интегриране в сградната платформа за автоматизация и осигуряват интелигентно и ефективно пожароизвестяване.

> ñèãóðíîñò
ANFIS системи
Сред най-актуалните иновации в
сегмента са още изкуственият интелект и т. нар. адаптивни невронноразмити интерфейсни системи
(Adaptive neural fuzzy interface systems,
ANFIS). Последните представляват
истински интелигентни решения за
пожароизвестяване, които извършват непрекъснат мониторинг на
параметрите, свързани с възникването на пожар и се характеризират с
изключително нисък процент фалшиви сработвания. Те са проектирани на
базата на размита логика и изкуствени невронни мрежи, които обработват множество сензорни стойности
(например сигнали от пламъчен детектор, данни от сензори за влажност, температура, въглероден моноксид или диоксид, пушек и т. н.) На
база събраната информация от различните източници платформата интелигентно оценява степента на пожарен риск. Отчитат се променливи
като темповете на промяна в температурата и влажността, както и
на увеличаване количеството дим за
единица време. След като вземе интелигентно решение системата
може да изпрати известие директно
към смартфона на потребителя с цел
максимално ранно уведомяване за наличието на реална пожарна опасност.

Предимства на интелигентната
пожарна защита
Сред предимствата на интелигентните платформи за пожароизвестяване са функциите за задействане на
аларма само при едновременно регистриране на дим и въглероден оксид,
което индикира действителен пожарен риск. В миналото много пожароизвестителни инсталации реагираха
на пара, което се оказваше проблем
например в хотелски бани, цехове от
хранително-вкусовата промишленост
и др. Умните съвременни решения в
сегмента днес разполагат с възможности за деактивиране на оптичната камера на даден сензор, когато в
помещението се извършват оторизирани дейности, които биха могли да
генерират пушек, с цел елиминиране
на фалшиво задействане.
Друга иновативна функция на интелигентните платформи за пожарна защита е многостепенната топлинна детекция, която се осъществя-

ва на база комплексни сензорни системи с различни оптични и термоелементи. Професионалните кухни например, за които са характерни високи
температури в дадени зони на помещенията при топлинната обработка
на храна, са сред приложенията, които биха могли да се възползват от
потенциала на многостепенната
топлинна детекция.
Водещо предимство на умните
пожароизвестителни системи е т.
нар. адресируемо известяване, което
означава, че локацията на пожара
може лесно и бързо да бъде регистрирана с голяма точност. Така пожарникарските екипи биха могли директно да се насочат към източника на
пожар и да се заемат с потушаването му вместо да губят време в търсенето на точното място на възникване на пламъците. Друг недостатък на
по-старите системи с единична верига е рискът от излишно задействане на спринклерните инсталации в
множество зони на сградата или в
цялата сграда, вместо само в реалното местоположение на пожара.
Избягвайки това, интелигентните
платформи предотвратяват множество ненужни щети върху материалните активи. Ранното и точно локализиране на пламъка допълнително
спомага за ограничаване на щетите
за имуществото.
Отлична възможност на интелигентните системи за пожарна защита е изграждането на цялостни мрежи за пожароизвестяване в сградата
със стопроцентово покритие чрез
свързването на отделните пожарни
сигнализатори в единна платформа.

Така дори при неизправност на даден
детектор или зона сградата остава
адекватно защитена. Комуникацията
на данни между отделните сигнализатори може да бъде интегрирана в
системата за сграден мениджмънт
с цел ранно уведомяване на контролните и техническите екипи, отговарящи за сигурността на обекта.

Избор на решение и управление
на риска
Изборът на интелигентно решение
за пожароизвестяване с максимално
подходящи за приложението компоненти, включително съответния тип
детектори, които съответстват на
вида запалими материали в сградата,
е ключов в осигуряването на ефективна пожарна защита.
Умните съвременни платформи за
пожарна детекция позволяват програмиране с фина настройка на чувствителността на сензорите и другите
полеви устройства към различни
фактори като отрязъка от деня, сезонните колебания на температурите и т. н. Тези възможности са особено полезни например в корпоративни сгради, включващи ремонтни цехове или малки производствени помещения, в които е налице запрашена/
задимена атмосфера в рамките на
работния ден, а въздухът е сравнително по-чист през останалата част
от денонощието.
Специалистите препоръчват още
избор на интелигентно решение за пожароизвестяване, което позволява
интеграция или интерфейсно свързване със сградната платформа за автоматизация с цел изпълнение на
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критични функции. Такива са например изключване на вентилационната
система, затваряне на дадени врати,
отваряне на димоизпускателната
инсталация и т. н.
Важен аспект при избора на умна
технология за пожарна защита са
възможностите за управление на
риска и разходите. Инвестицията в
надеждно решение може да включва
по-високо първоначално капиталовложение, но да гарантира по-ниски
разходи за застраховка на имуществото в дългосрочен план. Основната цел на една интелигентна система за пожароизвестяване, разбира се, е максимално ранната детекция на възпламеняването – преди
огънят да има достатъчно време да
нанесе сериозни материални щети.
Това превръща технологиите за
пожарна детекция в ключов елемент
на интелигентните комплексни
платформи за управление на риска в
сгради.

и въглероден оксид. Тези продукти
осигуряват значителна добавена
стойност за собствениците на голям брой имоти, хората, които често пътуват, мениджърите на системи от сгради, при които различните
зони и помещения са непостоянно
заети, например ваканционни комплекси и т. н.
Интелигентните димни детектори разполагат с усъвършенствани
сензорни елементи и често се предлагат със съответното мобилно
приложение за управление, което
позволява безжично свързване на устройството и смартфона на потребителя. Така той може удобно да настрои съответните известия при
наличието на пожарен риск според
предпочитанията си, а също и да
получи детайлно съобщение с описание на проблема инструкции за действие при задействане на пожароизвестителната система.

IoT и видеобазирани платформи
Добавена стойност при умните
детектори
Пожароизвестителните инсталации, които разполагат с функции не
само за локално, но и за отдалечено
уведомяване на потребителите за
възникване на пожар в сградата, която притежават или обитават, са
сред най-търсените съвременни решения в сегмента. Те разчитат на
множество технологични иновации,
включително умни детектори за дим
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Все по-популярни в съвременните
сгради стават IoT базираните технологии за пожарно известяване и
защита. В периферията на комуникационната мрежа на една такава
платформа се намират хардуерните
компоненти, които се грижат за физическата детекция на пожара –
сензори и датчици за дим, температура, изтичане на газ и т. н. Следващият мрежов слой включва компоненти, които обменят данни с пре-

дишния по безжичен (чрез радиочестотен сигнал) или жичен (например
екраниран RS485 или CAT6 кабел)
път. Този слой типично се състои от
елементи, известни като възли,
хъбове и шлюзове (гейтуеи). Обикновено тези устройства разполагат с
някакъв тип интернет свързаност,
отново жична или безжична, в зависимост от конфигурацията и приложението. Вътрешният мрежов слой
комуникира с облачно приложение с
помощта на IP протокол и изпраща
информация за всяко извънредно
събитие, регистрирано от периферните полеви компоненти.
Сред предимствата на високотехнологичните IoT базирани платформи
за пожароизвестяване и пожарозащита са прецизното локализиране на пожара и верифицирането на реалните
пожарни сигнали чрез проверка на
видеоматериала, заснет от мрежово свързаните със системата камери в най-голяма близост до точката
на възпламеняване. Платформата
разполага още с функции за ранно и
детайлно известяване и информиране на потребителя за местоположението и характера на пожарната
опасност по избран медиен канал –
чрез кратко съобщение, имейл, гласово повикване и т. н. Нещо повече,
системата е оборудвана с интелигентни възможности за дефиниране и
оценка на различните сценарии за
развитие на ситуацията на база чертежите на сградата, схемите и маршрутите за евакуация и др.
Комбинирането на конвенционалната пожарна детекция с видеобазирани технологии спомага за много
по-нисък процент фалшиви задействания и осигурява значително
повече ранна информация за пожарната опасност, която може да спаси животи или да предотврати сериозни материални щети. Сред арсенала от инструменти на видеобазираните платформи са иновации
като конволюционни невронни мрежи,
цветови модели, алгоритми за обработка на изображения с изкуствен
интелект, размита логика и т. н. С
тяхна помощ една модерна интелигентна платформа за пожарна защита може да осигури близо стопроцентова успеваемост при разграничаването на реалните от фалшивите сигнали за пожарен риск.
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Климатична камера X-CUBE X2 от TROX –
оптимизирана за решения до 25 000 м3/ч
TROX поставя нови стандарти за гъвкавост, хигиена,
енергийна ефективност, лекота на поддръжка и работа в
мрежа със серията от климатични камери X-CUBE. Те са
оптималното решение за дебити до 25 000 м3/ч (6,9 м3/с).
Предлагат възможност за свободно конфигуриране и приложение във всички процеси за въздухообработка.
X-Cube X2 compact покрива дебити до 15 000 м 3/ч (4,2
м3/с). Предварително конфигурирана, камерата се характеризира с особено кратко време за доставка. Със своите координирани компоненти и интелигентна интегрирана система за управление, работи с максимална ефективност. Дизайнът на новата серия климатични камери се отличава с опционално налична основна рамка с вибрационни
демпфери, което позволява поставянето на AHU директно на земята.

Прозрачни разходи за жизнения цикъл
С помощта на уеб-базирания инструмент за проектиране X-CUBE AHU може лесно да се конфигурира въз основа на индивидуални параметри. След въвеждането на информация за вида монтаж и възстановяване на топлина,

както и най-важните точки за оразмеряване, в рамките
на секунди системата определя оптималния дизайн на климатичната камера и прогнозира разходите за жизнения цикъл за всяко конкретно място. Разходите за инвестиции,
поддръжка и енергия се разбиват подробно и се визуализират по разбираем начин.

Универсална свързаност
Новият софтуер за управление X-CUBE control 2.0 е интегриран в моделите от серия X-CUBE X2. Климатичната
камера може да се управлява чрез високоефективен сензорен панел и да се свърже към системите TROX XAIRCONTROL, TROXNETCOM и X-TAIRMINAL. Функциите за
наблюдение с автоматични съобщения за състоянието позволяват удобно управление на системата денонощно.
X-CUBE X2 безпроблемно се интегрира в централната
BMS чрез BACnet IP или Modbus TCP/IP. Благодарение на тази
универсална способност за работа в мрежа, ефективността на AHU може да бъде контролирана според нуждите.
По този начин най-високото ниво на комфорт се комбинира с максимална икономия на енергия.
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Изкуствен интелект
в управлението на сградно
ОВК оборудване
Високотехнологични иновации като изкуствения интелект и машинното обучение играят важна роля в постигането на нисковъглеродното бъдеще на съвременните умни сгради и градове. Тази
интересна закономерност се обяснява с все по-широкото реализиране на Internet of Things платформи за управление на сградните системи и услуги, включващи AI базирани сензори и устройства за събиране на данни.
Важно е да се отчете още една
ключова зависимост – ОВК оборудването на практика е най-големият
консуматор на енергия в една сграда. Ето защо навлизането на изкуствения интелект в контрола на ОВК
инсталациите е логична стъпка по
пътя към оптимизирането на енергийната ефективност на модерните
сградни екосистеми. В допълнение AI
базираните решения в сегмента позволяват интелигентно и автоматизирано управление на основни параметри на микроклимата като въздушен поток, влажност и температура, както и подобряване качеството
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на въздуха и комфорта за обитателите.

Предимства и възможности
Автономните сгради с изкуствен
интелект са следващият етап в еволюцията на умните сгради на бъдещето. Основно поле на иновативни
разработки, особено с оглед повишаване на енергийната ефективност и
екологичната им пригодност, е ОВК
оборудването. AI алгоритмите добавят допълнителен слой интелигентни функции към вече дигитализираните ОВК контролни системи и позволяват проактивен подход към потре-

бителските предпочитания.
Значителен напредък през последните две десетилетия с помощта
на изкуствения интелект е постигнат именно в сферата на дизайна,
мониторинга и управлението, оптимизацията, откриването на неизправности и диагностиката на отоплителни, вентилационни и климатични
системи. Приложенията на AI базираните решения в ОВК сегмента се простират и по отношение на обслужването, превантивната поддръжка и
повишаването на енергийната ефективност на оборудването.
Прогнозното моделиране например
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е част от все повече съвременни софтуерни платформи за управление на
сградна ОВК техника. Благодарение
на тази функция потребителите получават известия за предстоящи неизправности, износване на даден компонент или наближаване на края на експлоатационния му живот. Така техническият персонал има достатъчно
време да предотврати повредата и
да спести нежеланите разходи за
ремонт, както и продължителните
прекъсвания на ОВК услугите.
Изкуственият интелект позволява
плавна и безпроблемна интеграция на
ОВК техниката в BMS платформите
за сграден мениджмънт и автоматизация. Все повече съвременни отоплителни, вентилационни и климатични
системи разполагат и с AI базирани
функции за мониторинг и анализ на
условията на средата в съответното помещениe или сграда, които могат автономно (самостоятелно или
централизирано на ниво BMS) да правят корекции в параметрите на микроклимата с цел постигане на оптимален баланс между комфорт и енергийна ефективност на база непрекъ-

снато събираните от сензорите данни. ОВК приложенията с изкуствен
интелект правят възможно още съхранението и обработката на данни от
сензорите за влажност, температура и др. в сградата, както и интелигентен анализ на тенденциите в работата на оборудването в реално
време и в исторически план.

Функции и приложения
Последните достижения при AI
опосредстваните платформи за управление на ОВК оборудване използват машинно и т. нар. дълбоко обучение (deep learning), облачно базирани
изчисления, комплексни алгоритми и
различни патентовани технологии с
цел реализирането на напълно автономна сградна система, която може
да работи ефективно 24/7 без никаква човешка намеса. Такива високотехнологични приложения вече се намират на пазара, а потенциалните икономии на енергия след внедряването
им са до 35% от общите разходи за
електричество на сградата само за
тримесечие според декларациите на
производителите. Платформите от

сегмента обещават и до 60% увеличение на комфорта за обитателите,
както и 20 до 40% намаляване на
въглеродния отпечатък на сградата.
Достъпни са едновременно функции за прогнозен мониторинг и превантивна поддръжка на ОВК оборудването с виртуални табла за диагностика и възможности за настройка
на аларми и известия при различни
събития. Ролята на изкуствения интелект е в алгоритмите за изучаване на човешкото поведение посредством командите за управление на
микроклимата. На база събраните
данни платформата може автоматизирано да изпраща оперативни инструкции към ОВК системата, а ефективността на изборите й непрекъснато се подобрява с времето.
При променливи външни температури необходимото отопление или охлаждане за постигане на комфортен
микроклимат в една сграда или помещение също се променя. Стратегиите за управление на ОВК оборудването зависят още от приложението на
пространството, както и от случващото се в него. Една обществена кух-
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ня например традиционно има много
по-високи нужди от вентилация и охлаждане в сравнение с една жилищна
зона със същата площ и обем. Влияние оказва и броят на обитателите,
както и техните действия. Необходимата гъвкавост на системата за
управление на ОВК оборудването с
цел незабавна адаптация в реално
време към моментните потребности
от отопление, вентилация или климатизация се постига чрез комплексни
AI алгоритми за изчисляване на оптималните работни параметри. Така
ОВК услугите са налични с оптимален баланс между комфорт и енергийна ефективност дори и при силно
променливи вътрешни и външни условия.
Т. нар. M2M (machine-to-machine)
обучение може да подпомогне техниците, системните интегратори и
фасилити мениджърите в по-задълбоченото изучаване на тенденциите в
работата на ОВК оборудването, неговото енергийно потребление, както
и в управлението на качеството на
въздуха в сградата. M2M платформите за мениджмънт могат да генерират доклади чрез машинен анализ на
данни, както и да изготвят предписания за оптимална експлоатация на ОВК
системата, предназначени за техническия персонал или потребителя.
Интелигентните контролни системи, базирани на изкуствен интелект и M2M обучение, позволяват реÑÒÐ. 20
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ализиране и на ОВК симулация, която
не само намалява количеството консумирано електричество, но отчита
и цената на електроенергията, както и периодите на пиково потребление, в които традиционно енергията
е най-скъпа. Така платформата може
да предвиди как да разпредели натоварването върху ОВК оборудването,
за да се постигне подходящо съотношение между нуждите от отопление
или охлаждане и тарифите за потребление на електричество.

Ново поколение умни ОВК
устройства
Едно от най-базовите приложения
на изкуствения интелект в ОВК индустрията е в програмируемите
термостати. С навлизането на облачните изчисления, AI базираните
аналитични инструменти и свързаните сензори в сегмента много производители разработват ново поколение интелигентни термостати, способни непрекъснато и в реално време да адаптират работните параметри на ОВК оборудването спрямо
данните от сензорите за влажност,
температура, заетост на помещенията и т. н. В процеса на вземане на
автономни решения от тези устройства ключова роля играят и функциите за прогнозиране, базирани на
доклади за тенденциите в работата
на системата в исторически план и
потребителските предпочитания.

Платформата постепенно оптимизира работата си на база гигантските информационни масиви, събирани
от всички инсталирани безжични
полеви устройства по света. AI алгоритмите позволяват на термостатите да регулират натоварването
спрямо моментните цени на електроенергията, както и да научат колко дълго дадена среда „задържа“ топлината и студа и да настройват ОВК
уредите според този показател.
Интелигентните термостати от
ново поколение могат да научат предпочитаните от потребителя денонощни амплитуди в стойностите на
температурата и влажността и да
генерират различни графици и режими според отрязъка от деня, сезона и
моментните потребности. Сред предимствата им са възможностите за
локално и отдалечено управление чрез
Wi-Fi връзка.
Освен по-умни термостати, на
пазара вече се предлагат и котли,
бойлери, охладители, мини-сплит системи и други отделни ОВК уреди с
вграден изкуствен интелект. Оптимален резултат, разбира се, се постига, когато AI функции за управление
се приложат централизирано на ниво
цялостна система. Други примери за
ОВК техника, която отлично се
възползва от предимствата на изкуствения интелект, са въздушните
икономайзери и вентилаторите с
рекуперация на енергия.
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Вече 20 години пренасяме качеството
на Belimo в България
Инж. Гергана Ангелова, управител на
Белимо България, пред сп. ТД Инсталации
Белимо България отбелязва своя 20-годишен юбилей. С какви предизвикателства се сблъскахте през изминалите две десетилетия
и на какво се дължи успешната позиция, която фирмата заема на
пазара?
Основното предизвикателство е това, че налагаме висок стандарт на пазар, който все още се развива. Това, което много ни
помогна още в началото бе, че работещите в бранша вече добре
познаваха бранда като синоним на качество и надеждност. Бяхме
посрещнати много добре, най-вече от българските производители на ОВК оборудване, които веднага станаха наши клиенти и с
които до ден днешен имаме чудесни партньорски взаимоотношения. Залагайки на Belimo, те също представят един надежден краен продукт, приет чудесно и на световните пазари, което е в
основата на стратегията на Belimo за поддържане на добро партньорство.
Основно правило в концепцията на швейцарския производител
е продуктовото развитие в дълбочина, т.е. фокусът е върху определени продукти, които все повече се усъвършенстват във времето и не се произвеждат неща, за които няма достатъчно знание
в компанията. Самите основатели казват „Ние искаме да сме много
концентрирана компания и да правим само неща, за които нашата
компетентност надвишава тази на конкуренцията. Ако съществува
фирма, която прави по-добри изпълнителни механизми от нашите,
тогава няма смисъл да ги произвеждаме сами.“ Така че вече 45 г.
Belimo е неоспорим лидер на пазара за изпълнителни механизми за
ОВК системи, а ние от 20 г. пренасяме това качество в България.
Но в това се крие и другото голямо предизвикателство – да имаме
голям пазарен дял с тесен продуктов фокус, вместо да предлагаме
всевъзможни продукти.

Моля, разкажете каква е политиката за работа с клиентите в
България и прилагате ли някакъв специфичен подход спрямо индивидуалните потребители?
Още от основаването си Belimo Щвейцария има много точна и
ясна политика за работа с клиентите и ние я прилагаме и у нас.
Основно правило е винаги да даваме на клиентите повече ползи
отколкото конкуренцията. Компанията е клиентски-ориентирана,
а не продуктово-ориентирана, което означава, че при разработката и производството се взимат предвид всички нужди на клиента.
Самите основатели казват „Ако искаме един продукт да бъде успешен, клиентът трябва да има добавена стойност от него.“ Ние
също проучваме клиентското търсене и даваме информация на централата в Швейцария. Освен качеството и стойността на продуктите, особено внимание обръщаме на обслужването преди, по
време и след продажбата. Един такъв пример е гаранционното и
следгаранционно обслужване. Ако клиент има проблеми с продукти
на Belimo, наш служител трябва незабавно да разреши проблемите, независимо у кого е вината. Ако клиентът направи грешка, това
не означава обезателно, че той е виновен. Причината може да бъде
заради лоша документация или обозначение върху продукта. Поради тази причина клиентските грешки също се квалифицират като
грешки в качеството, за да е сигурно, че ще бъдат идентифицирани и ще бъдат направени подобрения, ако е необходимо. За нас
клиентите са партньори и залагаме на дългогодишни взаимоотношения. Прекрасно е, когато това желание е двустранно.

Кои са основните предимства, които партньорството с Belimo дава
и какви са най-интересните иновативни продукти, които достигат до българския клиент благодарение на това партньорство?
Ние не сме дъщерна фирма на Belimo Щвейцария. Белимо България
е 100% българско дружество. Още в самото начало със съдружника
ми инж. Георги Рампов избрахме тази форма, което ни дава по-голяма
свобода и допълнителна гъвкавост на нашия пазар. В същото време
предлагаме същите стойностни щвейцарски продукти и следваме успешната политика на Belimo. Предлагането на висококачествени продукти ни осигурява голямо спокойствие и удоволствие в работата.
За иновациите на швейцарския производител може да се напише
книга. Почти всеки продукт на Belimo е иновативен и революционен.
Такива са съвременните изпълнителни механизми за клапи за въздух,
изпълнителните механизми с аварийна функция, противопожарните и
противодимни изпълнителни механизми, изпълнителни механизми и
регулатори за VAV клапи, сферичните регулиращи вентили, независимите от налягането сферични регулиращи вентили, електронните
независими от налягането вентили, 6-пътните вентили, многофункционалният вентил Energy Valve и др. Всеизвестно е, че когато един
успешен продукт се появи на пазара, рано или късно бива имитиран,
но така продуктите на Belimo се превръщат в стандарт за ОВК полево
оборудване. След горчив опит от миналото Belimo решава да не губи
време и ресурси в защита на авторски права, а винаги да бъде една
стъпка пред конкуренцията. В тази връзка ще споделя, че съвсем скоро
очакваме следващия революционен продукт от Belimo.

По какъв начин се отрази сложната епидемична обстановка на пазара за вас и за вашите клиенти? На каква стратегия за развитие
смятате да заложите в близко бъдеще?
Всички търпим ограничения, но за нас е важно да обслужваме клиентите си по същия добър начин и най-важното да не губим човещината и добрите взаимоотношения в това напрегнато време. В трудни времена се раждат и много успешни стратегии. Съжалявам, че няма
как да отбележим официално годишнината с нашите партньори, но
ще го направим при първа възможност.

БЕЛИМО България ООД
1612 София, ул. „Балчик“ № 6
тел.: 02/952 34 70/71
belimo@belimo.bg
www.belimo-bg.com
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Актуални продукти
и решения в сградното
водоснабдяване
Качеството на материалите, функционалността на продуктите и инсталационните процедури и ефективността на технологиите са сред водещите приоритети при съвременните сградни
решения за водоснабдяване. Динамичното развитие във всички
направления на сегмента през последните години води до множество иновации при умното управление на водните ресурси,
контрола на течовете, качеството на питейната вода, системите за пречистване, материалите и т. н.
Еволюция на дизайна и
материалите
Първите две десетилетия на новото хилядолетие завършват със значителен технологичен напредък при
дизайна и материалите, използвани в
производството на компоненти за
сградни водоснабдителни мрежи.
Редица иновации са факт при тръбопроводите, фитингите, спирателната
и регулираща арматура и т. н. Навлизането на синтетичните материали
в сектора води до своеобразна революция на пазара на продукти и решения. Отчетлива тенденция е увеличаването на приложенията на термопластичните полимери в тръбните
системи за студена и топла вода.
Развитието при инженерните ма-
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териали, използвани в производството на компоненти за водоснабдителни инсталации, е основно по отношение на работните характеристики,
свойствата и дизайна на присъединителните методи. Новите технологии
при съединенията между тръбите и
фитингите са в посока все по-минимална нужда от монтажни дейности
и инструменти, както и от намесата на специализиран техник по инсталацията на водоразпределителни системи. В допълнение иновациите в
присъединяването правят възможен
по-бърз и лесен монтаж, допълнително намалявайки общите инсталационни разходи.
Актуалните проучвания върху пазара на сградни продукти и решения

за водоснабдяване показват, че е
нараснал интересът към т. нар. lowflow фитинги за нисък дебит, които
позволяват значителни икономии на
водни ресурси в съвременните сгради. Макар първоначалната им стойност да е по-висока от тази на конвенционалните продукти в сегмента,
те осигуряват бърза възвръщаемост
на инвестицията и отчетливи спестявания в дългосрочен план.
Нов доклад на маркетинговата
агенция RnR Market Research показва,
че пластмасите продължават да са
сред най-използваните материали в
сградното водоснабдяване, като сегментът им се очаква да запази водещия си дял и да продължи да се разширява с устойчив темп на растеж и през
идните пет години. Поливинилхлоридът (PVC) остава най-разпространеният полимер в бранша, а възможностите за производство на компоненти за питейно водоснабдяване с
малки диаметри ще продължи да генерира активно пазарно търсене към
него и в бъдеще, очакват анализаторите. Сред водещите технологии в
сегмента се нареждат още: полиетиленът с висока плътност (HDPE),
омреженият полиетилен (PEX) и др.
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С оглед здравните рискове оловото постепенно се извежда от производството на кранове, компоненти за
водомери, фитинги и монтажни елементи в сградното водоснабдяване.
Повишеното търсене на питейна и
топла вода в развитите икономики
задава допълнителни изисквания към
безопасността и разходната ефективност на материалите. Алтернативните безоловни решения подлежат на различни допълнителни регулаторни изисквания на ниво държава,
Европейски съюз и т. н.
В това отношение високотехнологичните термопластични полимери
са отличен аналог на металните
(оловни, месингови, медни и др.) компоненти, като в допълнение осигуряват по-голяма свобода при дизайна,
по-малко тегло на изделията, възможности за миниатюризация на компонентите, както и значително намаляване на общите разходи за жизнения цикъл на продуктите. Важно предимство на тази група полимери е отличната им здравина при заваряване,
както и запазването на устойчивостта и здравината им дори при екстремни експлоатационни условия.

Технологични иновации
Ключова тенденция в модерното
сградно водоснабдяване, подобно на
всички останали сектори на бита,
индустрията и търговията, е дигитализацията. Обособява се иновативен сегмент с интелигентни водоизмервателни и „подизмервателни“
(submetering) средства за индивидуално таксуване на комунални услуги,
който се отличава с все по-голямо
търсене на високотехнологични решения. Водещи са облачните платформи за мониторинг и измерване на
водното потребление на годишна,
месечна, седмична, дневна и дори
почасова база. Посредством
submetering технологии се осъществява грануларно събиране на данни, които позволяват на водоснабдителните дружества прецизно да изчисляват кой абонат колко точно
вода консумира, както и по кое време. Системите от този тип правят
възможно идентифицирането на проблемни зони от сградните водоснабдителни мрежи, проследяване на промените след технологични ъпгрейди,
детекция на течове, превантивна

диагностика на компонентите и т. н.
Стремежът към „зелени“ и устойчиви решения в сградното водоснабдяване води до разработване и налагане на ново поколение продукти и
решения с подобрена екологична пригодност по отношение на дизайна,
материалите и управлението на
жизнения цикъл. Все повече стават
и интелигентните домове и сгради,
които генерират повишено търсене
на смарт решения в сферата на водоснабдяването с цел подобрен комфорт, улеснен и автоматизиран контрол и т. н. Сред тях са умните детектори за течове, интелигентните
сградни водопроводи, модерните сензори и устройства, базирани на IoT и
изкуствен интелект и др.

Интелигентни сградни
водопроводи
Иновации като свързаните сензорни мрежи и AI базираните платформи
намират все по-широко приложение в
сградните водоразпределителни системи. Колкото и невероятно да звучи на първо четене, интелигентните
технологии във водоснабдяването
вече обхващат и простички компоненти като тръбите. Умните тръбопроводи от ново поколение позволяват
детекция и локализация на течове, самодиагностика и уведомяване на потребителя при настъпил или предстоящ проблем в системата. Това е
възможно благодарение на множество
сензори, инсталирани в тръбните

компоненти, които комуникират с
централен контролен блок. Платформата обикновено се управлява посредством мобилно приложение, което
прави възможна визуализацията на
събираните диагностични данни, генерирането на доклади за тенденциите във водното потребление и поведението на системата, както
и непрекъснатия мониторинг.
Иновация е управлението на смарт
платформата на база моментното
търсене. Основният водоснабдителен тръбопровод остава затворен,
докато в контролния блок не постъпи
валидна заявка за консумация на вода.
Всяко устройство в мрежата разполага със собствен сензор, който изпраща данни и получава команди от
централния контролер. Цялостното
решение, изградено от интелигентни тръби, може да бъде инсталирано
както в новопостроени сгради, така
и в съществуващи обекти, при които се извършва ретрофит и/или реинженеринг на сградната водоснабдителна инсталация. Преди пускане в
експлоатация обикновено е необходимо калибриране от съответния оторизиран технически екип.

Умни детектори за течове
в сгради
Течовете на вода в съвременните
сгради могат да станат причина не
само за излишни разходи поради загуби, но и за сериозни материални щети
по сградния фонд. За такива приложе-
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ния са разработени интелигентни
сградни детектори за течове, които
осъществяват мониторинг на водния
поток и могат незабавно и дори превантивно да откриват проблемни
зони и пробиви по водопроводите.
Благодарение на комплексни алгоритми с машинно обучение тези
смарт устройства разучават навиците на ползвателите по отношение
на водното потребление и ги използват като база за регистриране на
отклонения в консумацията, които
биха могли да са индикатор за теч или
неправилна експлоатация, например
забравено кранче. При детекция на
подобна аномалия системата незабавно изпраща известие до потребителя за характера и локацията на проблема посредством мобилно приложение или в друга избрана форма. Той
може да отхвърли заявката за
прекъсване на водоснабдяването, ако
изтичането на вода в съответната
точка е с негово знание или да потвърди, че става въпрос за нежелан
теч. При липса на отговор в даден
времеви диапазон системата все пак
прекъсва услугата до ревизиране на
ситуацията от ползвателя. Платформата прави възможно не само локалното, но и отдалеченото управление
на детекторите за течове и останалите свързани устройства в мрежата.
Умните детектори от този тип
обикновено разполагат и с допълнителни „away“ и „sleep“ режими, които позволяват на потребителите да
зададат периоди, в които отсъстват
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от дома, офиса или сградата, както
и когато спят. По време на тези
отрязъци от време платформата
автоматично предполага, че отклоненията от регулярните практики на
водопотребление са в резултат на
теч или авария в системата.
Интелигентните решения в сегмента могат да изпращат уведомления до потребителите при течове с
различен мащаб, предупреждения за
опасност от замръзване, прекалено
високо или ниско налягане във водоснабдителната мрежа. Критични
аларми се задействат при ситуации,
в които е регистрирано използване
(или изтичане) на вода за период, подълъг от максимално зададения в системните настройки, извънредно високо потребление на дневна, седмична или месечна база, извънредно висок дебит и т. н. Във функциите на
технологията обикновено са включени и инструменти за отдалечено отстраняване на проблеми, където това
е възможно, както и за регулярна диагностика на сградната водоснабдителна мрежа.

Продукти и решения от ново
поколение
Все по-голям дял от модерните
сградни продукти и решения се проектират на база дигитални технологии. Цифровите устройства за управление на сградното водоснабдяване подобряват не само комфорта
за ползвателите, но и общата ресурсна ефективност на сградата. Много от тях са оборудвани с микрочи-

пове, микропроцесори и микроконтролери, както и с възможности за
интернет свързаност, които позволяват интегрирането им в цялостните BMS платформи за автоматизация, които намират приложение
във все повече съвременни домове и
сгради. Управлението им пък все
повече се измества от локалните
командни панели към мобилните и уеб
базирани приложения за отдалечен
контрол и мониторинг.
Множеството интегрирани сензори и алгоритмите с изкуствен интелект, които се внедряват в интелигентните продукти и решения за
сградно водоснабдяване от ново поколение, правят възможно и почти
автономното им функциониране без
нужда от човешка намеса. В редица
обществени, институционални, корпоративни, жилищни и офисни сгради
се инсталират умни кранчета с фотоклетки и сензори за движение,
които автоматично спират течащата вода след даден времеви период,
както и усъвършенствани водоподгреватели със смарт термостати,
които осигуряват перфектен микс от
студена и топла вода в точките на
консумация – според потребностите
и без излишна консумация на енергия.
Изкуственият интелект намира приложение и в сградните пречиствателни инсталации за питейна вода,
при които AI алгоритими, интелигентни инструменти за разпознаване на
модели и машинно обучение се използват за идентифициране на различни
типове бактерии.

