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Умният дом в България –
качествен и достъпен
Умният дом в България –
качествен и достъпен

Стартирахте представителството на
Елко ЕП за България в началото на 2019 г.
Пред какви предизвикателства се изпра-
вихте, 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 пре-

дизвикателство – да представим една нова

за българския пазар, интелигентна техноло-

гия за управление на процесите у дома, след-

ващата стъпка беше да адаптираме ценови-

те си оферти. Бяхме изправени пред задача-

та да предложим новата и скъпа технология

на достъпна цена за нашите клиенти. Елко

ЕП е компания тясно специализирана в произ-

водството за релета и компоненти за сград-

на 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.

През настоящата, вече втора година на

българския пазар се радваме на над 10 нови

клиента, чиито системи са в процес на из-

граждане. Всеки един клиент има индивиду-

ални 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 обуче-

ние и сертифициране на дистрибутори. Вече

имаме 8 дистрибутора, успешно завършили

програмата, и сме в очакване на следващи-

те специалисти, които да запознаем с тех-

нологиите на Елко ЕП и iNELS.

Разкажете ни за вашите реализирани проекти.
Голяма част от проектите ни са еднофамил-

ни къщи, в които инсталираме системи за

управление на отопление, осветление, слънце-

защита и сигурност. Тук е мястото да раз-

кажем повече за системите ни за сигурност,

които включват както класическите и доб-

ре познати системи за наблюдение, така и

по-малко разпространените системи за пре-

венция от наводнения, сензори за пушек и дим,

инсцениране на присъствие. Добиват популяр-

ност и системите ни за мониторинг консу-

мацията на ел. енергия, газ и вода.

Други наши клиенти са и хотелските вериги,

където успешна реализация намират BMS

системите, системите за контрол на достъ-

www.inels.bg

www.SmarthomeBulgaria.bg

Мирослав Дончев, управител на Елко ЕП България,
пред сп. ТД Инсталации

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 индустриал-

ните ни клиенти. Интересен проект завър-

шихме 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 биоди-

намично осветление, за който ще се радва-

ме да ви разкажем в следващо интервю.

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 разхо-

дите и да направи дома си енергийно ефек-

тивен и удобен като внедри системи за уп-

равление на отоплението и осветлението.

Затова често се подценява сигурността.

Системите ни за превенция от наводнения и

пожари са един от продуктите, на който

трябва да се обърне по-специално внимание.

Безжичната ни RF система е един от най-

търсените продукти, заради по-високата си

защита в сравнение с аналогичните Wi-Fi

системи (plug and play).

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

Планираме много изненади, ние сме млада

фирма, която тепърва разгръща потенциала

си, така че изненадите тепърва предстоят.

Насочили сме вниманието си към подобрява-

не 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 качестве-

но следпродажбено обслужване. Разработва-

ме системи за хотелиерството и хотелска-

та модернизация. Елко ЕП е специалист и в

изработката на времеви и мониторинг реле-

та, това са част от новите продукти, кои-

то ще представим. Релетата са с високо ка-

чество 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.
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Надграждането на самостоятел-

ните системи и услуги в цялостни

платформи за автоматизация по-

зволява на умните сгради да реагират

незабавно на различни фактори, вли-

яещи върху енергийните нужди и ра-

ботата на електроуредите и ел.

инсталациите, като атмосферните

условия, заетостта на помещенията,

отрязъка от денонощието и т. н.

Технологични възможности
Интелигентните сградни екосис-

теми спестяват енергия чрез авто-

матизирано управление на оборудва-

нето. Ъпгрейдът на сградната техни-

Решения за управление
на електроинсталациите
и енергията в умни сгради

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 постиг-

не от 30 до 50% спестявания от раз-

ходи за електричество в съществува-

ща структура, която в конвенциона-

лен вид се е доказала като енергийно

неефективна. За целта във все пове-

че модерни домове и учреждения се

инсталират автоматизирани кон-

тролни системи, мрежово свързани

сензори и умни електромери в комби-

нация със софтуер за енергиен ме-

ниджмънт, анализ на данни и монито-

ринг на електроинсталациите.

Сред най-впечатляващите техно-

логични 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 обога-

тява от иновации като изкуствения

интелект, облачните изчисления и др.

Комбинираните платформи за ин-

телигентен енергиен мениджмънт

могат да включват инструменти за

мониторинг на енергийната ефектив-

ност и работата на електрообо-

рудването в реално време и в исто-

рически план, управление на парамет-

рите на електроразпределението в

сградата и т. н. Една такава интег-

рирана система обхваща умни елек-

тромери, свързани сензори, софтуер,

както и апаратура за управление на

качеството на електроенергията и

нейната консумация.

Разлики между основните типове
платформи
В съвременните сгради се внедря-

ват основно два типа технологии за

Основна функция на модерните системи за автоматизация на

интелигентни сгради е управлението на електроинсталациите

и енергийното потребление. Тя се изпълнява посредством спе-

циализирани 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 стра-

тегия е контролът на сградното електрооборудване в реално

време в отговор на моментните потребности.

Решения за управление
на електроинсталациите
и енергията в умни сгради
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управление на енергията, познати в

англоезичната литература като

„power management“ и „energy mana-

gement“ решения. Макар наименовани-

ята им да са близки, те значително

се различават по обхват и функции.

Т. нар. „power management“ системи

се грижат за управлението на елек-

троинсталациите, качеството, на-

деждността и достъпността на ел.

услугите в дома или сградата. Плат-

формите за енергиен мениджмънт, от

друга страна, поставят във фокус

консумацията на енергия, енергийна-

та ефективност и мониторинга на

потреблението. Вторите са свърза-

ни основно с потенциала за реализи-

ране на икономии на разходи и нама-

ляване на въглеродния отпечатък на

сградата.

Спестяването на финансови сред-

ства и въглеродни емисии е в осно-

вата 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 сгра-

ден енергиен мениджмънт. Най-често

те са базирани на свързани IoT уст-

ройства и софтуерни платформи с

контролни функции, опции за отдале-

чен достъп и визуализация на просле-

дяваните параметри.

Управление на електрическите
товари
В интелигентните сгради рабо-

тят разнообразни типове електри-

чески товари, всеки от които пред-

полага съответната стратегия за

управление. Такива са умните елект-

роуреди, офис техниката, различни

преносими консуматори, а също и

електромобилите. Широкото изпол-

зване на свързано оборудване с инте-

лигентни функции в модерните сгра-

ди изисква подходящи по мощност и

функционалност процесори и интер-

фейси за присъединяване на всеки

полеви контролер, сензор и актуатор

към платформата за сградна автома-

тизация.

Електроуредите със стандартно

щепселно захранване типично пред-

ставляват голям дял от енергийните

консуматори в една сграда, независи-

мо от нейното предназначение. Ино-

вативни решения за управление на

такива товари са например умните

щепселни кутии и разклонители, ко-

ито разполагат с функции за задава-

не на график за включване и изключ-

ване на уредите, сензори за движение

или изчисляване на натоварването,

които позволяват автоматично из-

ключване от мрежата на всеки кон-

суматор, който в момента не се из-

ползва. Някои умни разклонители са

проектирани и с възможности за от-

криване на първичния товар (напри-

мер компютър) и вторичните, спома-

гателни консуматори около него (пе-

риферни устройства). С цел центра-

лизирано управление на подобен тип

умни решения графиците за включва-

не и изключване на щепселните кон-

суматори могат да бъдат обвързани

с осветлението, системата за сгра-

ден мениджмънт и т. н.

Почти всички електроуреди в сег-

мента 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,  климатич-

ни инсталации и други мощни това-

ри.

Т. нар. топлинни консуматори или

климатиците, електрическите ото-

плители и бойлерите типично се уп-

равляват посредством интелигент-

ни термостати. Съвременните реше-

ния в тази сфера включват функции

за обучение, които изучават навици-

те и предпочитанията на потреби-

телите и са способни според тях да

адаптират параметрите на микро-

климата в сградата в реално време.

Освен подобряване на комфорта, тези

инструменти служат и за повишава-

не 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 интелиген-

тни електромери, които обикновено

са част от системите за ме-

ниджмънт на електроинсталациите.

Най-общо в такива платформи се

използват два типа електромери,

измерващи количеството и качество-

то на консумираното електричество.

Първата категория включва устрой-

ства, които отчитат количеството

електроенергия, преминаваща през

дадена част на сградната ел. инста-

лация. Те могат да свържат консума-

цията с производителността и ефек-

тивността на оборудването и да

идентифицират различни тенденции

и отклонения в потреблението.

Вторият тип електромери регис-

трират аномалии в електрическата

мрежа, които могат да повлияят не-

гативно качеството на електроенер-

гията, консумирана от сградните

товари. Такива могат да са спадове

в напрежението, хармоници и преход-
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ни пренапрежения, които могат да

доведат до прекъсвания на електро-

захранването, неизправна работа или

повреда на електрооборудването.

Сред иновациите в сегмента на ин-

телигентните електромери са IoT

базираните устройства, които пра-

вят възможно отдалечено управление

на енергийната консумация, както и

задълбочен мониторинг на широк на-

бор от параметри на ел. захранване-

то като напрежение, ток, коефици-

ент на мощност, активна и реактив-

на мощност, активна енергия, общи

разходи и др. Данните от измервани-

ята могат да бъдат управлявани и

визуализирани в реално време с по-

мощта на мобилно или уеб базирано

приложение.

Интегрирани и smart grid
решения
Решенията за управление на елек-

троинсталациите и енергията в ин-

телигентни сгради могат да функци-

онират самостоятелно или да бъдат

интегрирани в цялостна BMS плат-

форма за сграден мениджмънт. Авто-

номните приложения традиционно

осигуряват централизиран монито-

ринг на консумацията. Функциите им

могат да включват графично изобра-

зяване на потреблението в реално

време, известия при отклоняване от

допустимите работни параметри,

генериране на доклади за статуса и

работата на консуматорите, сравни-

телни анализи и други аналитични

инструменти.

Интегрирането на тези решения

в BMS система осигурява и допълни-

телни ползи, свързани най-общо с по-

голямо удобство и подобрена енер-

гийна ефективност. Интеграцията

е предпочитана стратегия в инте-

лигентни сгради без критични по-

требности по отношение на елект-

роинсталациите, например офисни,

търговски и образователни учрежде-

ния. При консолидираните платфор-

ми информацията за количеството

и качеството на консумираната

енергия обикновено се поднася в по-

достъпен за широк кръг от потре-

бители без специализирани познания

вид.

Т. нар. интелигентни електричес-

ки мрежи (Smart grid) са базирани на

модерна концепция за автоматизиран

контрол на системите и електричес-

ката енергия както от страна на

доставчика, така и на потребителя.

Те са свързани с внедряването на

смарт функционалност и двупосочен

поток на информация и електроенер-

гия по захранващата мрежа. За да

реализират пълния си потенциал във

високотехнологичните сгради, съвре-

менните smart grid решения трябва да

бъдат комбинирани и с интелигент-

на консумация. Разширяването на

смарт мрежите в сградата посред-

ством умни електромери, платформи

за домашна и сградна автоматизация

и разширена измервателна инфра-

структура (AMI) прави възможно оси-

гуряването на информация на потреб-

лението и тарифирането в реално

време, както и на множество допъл-

нителни услуги.

Умните електроуреди разполагат

с изчислителни мощности, сензорни

технологии и комуникационни възмож-

ности, които позволяват интелиген-

тно и автономно вземане на решения.

Те могат да измерват и докладват

потреблението си към сграден енер-

гиен контролер (HEC), както и да

приемат команди от него. По-стари

уреди и устройства, които не разпо-

лагат с вградени контролни блокове

или комуникационни функции, могат да

бъдат управлявани с помощта на умни

щепсели и контакти. Последните

разполагат с инструменти за мони-

торинг на работата на присъедине-

ните товари и тяхното включване или

изключване при необходимост.

AI и IoT в управлението на
енергията
Най-добрата демонстрация на

това как изкуственият интелект и

Internet of Things могат да се комби-

нират отлично в управлението на

електроинсталациите и енергията в

една умна сграда са т. нар. цифрови

близнаци. Те представляват дигитал-

ни или виртуални двойници на сгра-

дата, създадени посредством плат-

форми за информационно моделиране.

Обикновено включват данни за зае-

тост на помещенията, нива на ком-

форт, топлинни и атмосферни моде-

ли, а функционалността им може да

бъде разширена чрез машинно обуче-

ние и облачни изчисления.

В ядрото на цифровия близнак се

намира сградната BMS система, ко-

ято осигурява непрекъснат поток от

данни за количеството и качество-

то на консумираната от сградните

товари електроенергия и параметри-

те на захранването. Фината конфи-

гурация на виртуалния модел, така че

абсолютно да дублира реалната сгра-

да, се постига чрез информацията,

събирана от свързаните сензори и IoT

устройства във физическата струк-

тура. Такива могат да са интелиген-

тни термостати, IP базирани осве-

тителни системи, датчици за тем-

пература и присъствие, контролери

за щори и т. н. С помощта на комп-

лексни алгоритми с изкуствен инте-

лект дигиталният близнак се само-

управлява и самодиагностицира, а

след успешното им виртуално моде-

лиране, 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
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AutoCAD® MEP 2021 съдържа специализирани софтуерни инст-

рументи за проектанти на отоплителни, вентилационни, водопро-

водни, 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 библио-

тека от над 10 500 интелигентни компонента, отговарящи на

всички световни стандарти. Възможностите на AutoCAD® MEP

за автоматизиране на повтарящи се еднотипни задачи ви позво-

ляват да създавате по-бързо и по-точно строителната докумен-

тация.

Софтуерът на Autodesk ви дава възможност за споделяне, съгла-

суване и координация на различни видове проектна документация

с архитекти, конструктори, строителни инженери и изпълните-

ли. Използваната автентична и надеждна DWG™ технология на-

малява 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 има-

те достъп до вашите CAD чертежи по всяко време и навсякъде

от всяко мобилно устройство. Прегледът, редактирането и създа-

ването на чертежи днес е по-лесно от всякога с мобилното при-

ложение и уеб базирания AutoCAD 2021. Непрекъснат достъп до ва-

шите 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 но-

вия AutoCAD са:

Подобрете работните процеси и повишете
производителността си със специализираните
софтуерни приложения за ВиК-, ОВК- и
електропроектиране в новия AutoCAD 2021

тел.: +359 2 4605060, e-mail: office@bmg.bg

www.bmg.Ьg

• История на чертежа - с нея виждате всички направени промени

във времето, получавате автоматична информация от предиш-

ни 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 под-

държате връзка със съдържанието на вашия блок по-всяко вре-

ме 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 ре-

генерация 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 споде-

ляне на проектантските данни.

С новите и подобрени функционалности, с новите софтуерни

инструменти в AutoCAD MEP - част от AutoCAD 2021, вие ще ра-

ботите по-ефективно, по-бързо, по-точно. Ще автоматизирате

повтарящи се еднотипни задачи, намалявайки грешките до мини-

мум. 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.
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СТЕНС представя последно поколение
автоматизация "УМНА КЪЩА"
СТЕНС представя последно поколение
автоматизация "УМНА КЪЩА"

тел.: (+359 2) 920 04 02

факс: (+359 2) 920 04 32

e-mail: office@stens-bg.com

www.stens-bg.com

СТЕНС реализира система за домаш-

на автоматизация, базирана на KNX про-

токола, използвайки изцяло оборудване на

Schneider Electric. Автоматизацията об-

хваща управление на осветлението, що-

рите и тентата, термопомпата, подо-

вото отопление и конвекторите. Вклю-

чено е и дистанционно управление от

смартфон и таблет/компютър.

ОСВЕТЛЕНИЕ
Управлението на осветлението е из-

цяло реализирано на базата на DALI про-

токола през KNX DALI Gateway, като част

от осветителните тела са с конвенци-

онални светлоизточници (крушки на Е27,

220 V).

KNX инсъртът за конзолна кутия прев-

ръща обикновения бутон в KNX такъв.

Същевременно KNX Push-button Pro буто-

нът спестява място, заменяйки 4 обик-

новени бутона (или 2 двойни), осигурява

допълнителната функционалност, харак-

терна за KNX модулите на Schneider

Electric, и не на последно място, е със

стилния дизайн на серията System Design.

Всичко това, в комбинация с управле-

нието през таблет и смартфон, позво-

ли разполагането на по-малък брой буто-

ни, като едновременно с това се запа-

зва 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 слънцегрее-

не и/или висока температура през ля-

тото.

Възможни са всякакви комбинации за

автоматизирано управление, които ина-

че биха наложили присъствие на обита-

тел в жилището, за да ги изпълни. Ав-

томатизирането на тези процеси е и ин-

директен начин за пестене на електро-

енергия (например защитата от дирек-

тното слънцегреене в комбинация с ви-

соките летни температури).

во, така и в комплект с контактен из-

лаз в обща рамка.

УПРАВЛЕНИЕ
Логическият модул Wiser for KNX на

Schneider Electric направи възможно дис-

танционното управление както през

таблет, ведно с визуализирането, така

и през смартфон, осигурявайки пълна син-

хронизация с цялото KNX оборудване.

Възможността му да събира статисти-

ка за състоянието на различни консума-

тори или измервани величини позволи ви-

зуално да се потвърди коректната ра-

бота на част от оборудването, без да

бъде необходимо постоянното ни присъс-

твие в периода на конфигуриране и нас-

тройка на автоматизацията.

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. Вграде-

ните в нея измервателни уреди и дат-

чици лесно се свързват в желана логика

за управление, автоматизирайки проце-

си или действия:

• Прибиране на тентата при дъжд,

вятър или вероятност за образуване на

скреж

• Прибиране на щорите при вятър

или скреж

КЛИМАТИЗАЦИЯ
Управлението на термопомпата, по-

довото отопление и конвекторите от

системата за домашна автоматизация

осигурява високо ниво на комфорт. Прев-

ключването на работните режими, пред-

варително зададени или допълнително

добавени, е напълно автоматизирано

според желанията на обитателя, като

е оставена и възможността за преми-

наване в режим на "ръчно управление".

Възможността за дистанционно управ-

ление е незаменим помощник в подгот-

вянето 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 вгра-

дения термостат и допълнителен извод

за термодатчик за подово отопление,

позволява управлението на всички кон-

суматори в помещението, обекти на ав-

томатизацията. Размерът му е напъл-

но съобразен за серията System Design,

което даде възможност да се монтира

както като самостоятелно устройст-

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 състоя-

нието на всеки от управляваните кон-

суматори

• Извеждане на аварийни, предупре-

дителни и моментни съобщения

• Създаване на произволен брой сце-

ни за управление на произволно групира-

ни консуматори.
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Наред с търсенето на оптимални

решения по отношение на дизайна,

ефективността и потребителското

изживяване, производителите нала-

гат нови бизнес модели, разработват

все по-иновативни продукти и смело

възприемат високотехнологични кон-

цепции за свързаност като Internet of

Things.

Според актуално проучване на

Grand View Research глобалният пазар

на осветителни системи ще над-

хвърли 21 млрд. щатски долара до 2025

г. Като водещ сегмент ще продължи

да се налага светодиодното освет-

ление (включително LED и OLED про-

дукти) с дял от близо 60% от общи-

те приходи до края на прогнозния

период. Сред основните причини за

бързото изместване на традиционни-

те осветителни технологии от све-

тодиодните им алтернативи са ви-

соката енергийна ефективност, еко-

логосъобразност и дълготрайност на

LED осветителите, сочат данните

на пазарните анализатори. Вижте и

някои от останалите водещи тенден-

ции в модерното сградно осветление,

които експертите открояват:

Иновации в управлението
и мрежовата свързаност
Модерната осветителна индуст-

рия е в период на динамичен преход

към нови стандарти в свързаното и

интелигентно осветление в контек-

Водещи технологични
тенденции в сградното
осветление

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 логис-

тично рентабилен подход към осве-

тителните архитектури.

В множество съвременни прило-

жения концепцията за свързано ос-

ветление се реализира именно по-

средством сложни външни мрежи,

които свързват осветителни тела,

самостоятелни сензори, контролни

блокове и панели, централни систе-

ми за управление и т. н. Дизайнери-

те и производителите се стремят

да изберат оптималната жична

(Power-over-Ethernet – PoE, DALI, ко-

муникация по захранващата линия)

или безжична (Bluetooth Mesh, Zigbee

и др.) комуникационна технология за

всеки продукт или приложение. Цел-

та е да се постигне максимална

гъвкавост по отношение на вътреш-

ната архитектура на осветителя,

като същевременно се минимизират

технологичните и логистични пре-

дизвикателства.

Основните стратегии на разра-

ботчиците 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 най-

обикновени 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-интелигент-

ни решения.

Комуникация по захранващата
мрежа
През последните години предава-

нето на комуникационни сигнали по

електрозахранващата мрежа

(Powerline Communication, PLC) се пре-

връща във все по-популярна тенден-

ция в управлението на сградното

осветление. Привържениците на

технологията изтъкват множество

нейни предимства в сравнение с без-

жичните стандарти, а все повече

производители на осветителни ре-

шения я интегрират в продуктите

си. Основен мотив за този все по-

масов преход към PLC системите е

стремежът към добавяне на допъл-

нителна интелигентност в LED ос-

ветителите чрез осигуряването на

комуникационни възможности за по-

ефективно управление, диагностика

и автоматизация на функциите.

PLC технологията се оказва отлич-

но решение за контрол на светоди-

одното осветление при ниски инста-

Дигитализацията безспорно е водеща мегатенденция в сферата на

сградните инсталации, а повсеместното й прилагане не подмина-

ва и осветителния бранш. Съвременните сгради еволюират в ин-

телигентни и интерактивни екосистеми, където осветлението

прераства от физическа инсталация в комплексна свързана услуга.

Водещи технологични
тенденции в сградното
осветление
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лационни разходи и без нужда от допълнително окабеля-

ване. 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 ос-

ветително тяло изисква отделен контролер. PLC мрежи-

те използват шинна топология, при която един контро-

лер може да управлява повече на брой устройства. Шин-

ният протокол прави системата лесна за преконфигури-

ране и улеснява първоначалната инсталация. Пакетите

данни, които се изпращат по захранващата линия, базо-

во съдържат информация за цвета и яркостта на освет-

лението, 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 сград-

ното осветление благодарение на отличните си възмож-

ности да осигурява просто и ефективно безжично управ-

ление на големи инсталации. Сред предимствата му са

мрежовата топология, отвореният протокол и устойчи-

вата 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 компонен-

ти 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 кому-

никации. Това означава, че една и съща мрежова тополо-

гия може да бъде използвана за интелигентни осветител-

ни функции и мониторинг на показателите на отделните

осветители в системата. С интегрирането на сензори

в осветителните тела същата инфраструктура позво-

лява наблюдение на други сградни параметри като зае-

тост на помещенията, влажност или температура, как-

то и изпращане на събраните данни към контролен

център. При Bluetooth стандарта сигурността на инфор-

мацията е обезпечена посредством криптиране и удос-

товеряване.

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.

Развитие при визуалния комфорт
Стремежът на производителите да доставят на по-

требителите максимално комфортно за човешкото око

осветление без отблясъци и трептене през последни-

те години отстъпи крачка назад пред впечатляващите

възможности за енергийна ефективност на LED осве-

тителите. Визуалният комфорт обаче обещава да се

завърне сред приоритетите на разработчиците с по-

вишаването 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.
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Една от най-популярните страте-

гии е елиминиране на дискомфорта,

тъй като факторите, влияещи върху

него, е по-лесно да бъдат описани, из-

мерени и управлявани. Визуалният

дискомфорт включва наличието на

отблясъци, води до стрес и раздраз-

нителност, затруднение при из-

пълнението на различни задачи във

връзка със зрението. Той може да

причини и редица физически симпто-

ми, 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 по-

требителските предпочитания в

единна система. Освен отблясъците,

считани за най-неприятен негативен

ефект на изкуственото осветление,

се отчитат още показатели като

разпределение на яркостта, корели-

рана цветова температура, кон-

траст и др.

Международната комисия по ос-

ветление (CIE) разработва стандар-

ти за качествена оценка на визуал-

ния комфорт на средата. В тях най-

общо фигурират следните парамет-

ри: отблясъци, отражения, нива на

осветеност, съотношения и равно-

мерност на осветяването, индекс на

цветопредаване (CRI), корелирана

цветна температура (CCT), трепте-

не и др. В някои скали се отчитат

още естетическият изглед на про-

странството, яркостта и цветове-

те на повърхностите, разпределени-

ето 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 предим-

ства и възможности на модулните

решения. Това с пълна сила важи и за

сградното осветление, където разви-

тието на директивите за екодизайн

през последните години задава и допъ-

лнителни изисквания за разглобяеми

осветителни тела, съставени от

отделни функционални модули.

Модулните осветителни тела са

проектирани с цел улесняване на под-

дръжката, редуциране на разходите

за обслужване и опростяване на ин-

сталацията чрез осигуряване на вза-

имозаменяемост на ключовите ком-

поненти. Тези осветители имат ня-

колко основни предимства в сравне-

ние с монолитните решения –

напълно обслужваеми са, лесно адап-

тируеми, позволяват ретрофит и

надграждане на ниво модул и осигу-

ряват невиждана досега гъвкавост

за техниците по изграждане на ос-

ветителни уредби.

На първо място, модулният дизайн

прави възможна независимата подмя-

на на даден компонент на осветител-

ното тяло без нужда от извеждане от

експлоатация на целия продукт. Са-

мото обслужване може бързо и лесно

да бъде извършено на място, а разхо-

дите са много по-ниски. В сравнение

с фабрично капсулованите модели,

модулните варианти не налагат

връщане на осветителя към произво-

дителя за инспекция и диагностика,

което снижава и периодите на пре-

стой (недостъпност на осветител-

ната услуга). Това е особено полезно

за обектите в отдалечени локации и

позволява поддържане само на някол-

ко критични модулни компонента на

склад.

Гъвкавостта на модулните осве-

тители значително разширява при-

ложната им област. Обикновено те

разполагат с интегрирано захранва-

не, което може да бъде премахнато

и монтирано в отдалечена точка,

например на нивото на пода в труд-

нодостъпни зони. Към осветителя

могат да бъдат добавяни и различни

аксесоари, осигуряващи му съответ-

ната допълнителна функционалност

– отново без нужда от връщане към

производителя.

Не на последно място, модулните

осветителни тела могат да се при-

способяват към непрекъснато изме-

нящите се изисквания по отношение

на параметрите на средата. Изборът

на конвенционално решение носи ре-

дица ограничения в такива приложе-

ния, тъй като работните му показа-

тели няма как да бъдат манипулира-

ни след първоначалната инсталация,

за да задоволят колебливите потре-

бителски предпочитания.

Модулните осветители правят

възможна и тотална смяна на функци-

оналното предназначение. Едно стан-

дартно осветително тяло за общо ос-

ветление може безпроблемно да бъде

„ъпгрейднато“ в аварийна лампа чрез

добавяне на резервен батериен модул.

Тези възможности гарантират, че LED

осветлението ще остане в експлоа-

тация до края на сервизния му живот,

дори при коренна промяна на концеп-

цията за оползотворяване и осветя-

ване на съответното сградно про-

странство.
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Бързото разпространение на дигитализацията във всички

индустрии принуди компаниите да действат бързо и да инста-

лират 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 диги-

тални двойници (digital twins), в производствената среда на Ин-

дустрия 4.0.

Надеждното електрозахранване е важен елемент от всеки

център за данни, започвайки от основното захранване, дизел

генератор, UPS системи, електроразпределителни табла, и завъ-

ршвайки с вертикални разклонители PDU в IT шкафовете. В за-

висимост от приложението, достъпността и изискванията за

сигурност, центърът за данни може да бъде с една шкаф-сис-

тема, 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 сен-

зори за следене и контрол на широк спектър от допълнителна

информация от IT шкафа и неговата среда. Това е голямо пре-

димство за малки инсталации, например подови разпределите-

ли, тъй като PDU позволява цялостното решение да бъде ин-

тегрирано 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 от-

делните 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 сме-

няеми арестори и алармен контакт.

PDU – електроразпределение
за IT шкафове от Rittal
PDU – електроразпределение
за IT шкафове от Rittal

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 свърза-

ността;

• Сменяем модул на контролера "hot swap";

• Възможност за свързване на до 8 CMC-съвместими сензора (тем-

пература, влажност, дим, достъп, теч и др.);

• Нов вариант "Metered Plus" за измерване на ниво захранващо гнездо;

• Разнообразни програмируеми функции и аларми, особено подходя-

щи за switched PDU;

• Голям избор на допълнителни защити, конфигурации на захранва-

щи 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 подбе-

рат или конфигурират тяхното PDU. Тази иновативна платформа

предлага всички предимства на бързото и гъвкаво търсене и създа-

ване 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:
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Технологични новости
Сред най-честите причини за фал-

шиво задействане на пожароизвести-

телните инсталации в съвременните

сгради са регулярни събития и явле-

ния от околната среда. В модерните

интелигентни сгради, които помеща-

ват не само хора, но и множество

скъпи високотехнологични продукти

и системи, са необходими разходно-

ефективни и достатъчно ефикасни

платформи за известяване при риск

от пожар. Подходящите системи се

отличават с висока успеваемост на

автономните решения и изключител-

но нисък коефициент на фалшиво

сработване. Производителите в сег-

мента разработват т. нар. мулти-

Интелигентни технологии
за пожароизвестяване
и пожарозащита

сензорни технологии, които са изку-

ствено обучени да асистират основ-

ната платформа за пожароизвестя-

ване и пожарна защита при вземане-

то на правилни решения дали даден

потенциален риск от запалване е

реален или не и да редуцират до аб-

солютния минимум грешните конста-

тации. Функциите на една такава

интелигентна платформа включват

регистриране и оценка на реалната

пожарна опасност, уведомяване на

съответните контролни органи, как-

то и на собствениците и обитате-

лите/ползвателите на сградата.

През последните десетилетия

научноизследователските екипи в

сферата на пожароизвестяването и

проектантите на умни сгради разра-

ботват и изпитват множество ино-

вативни технологии за ранно управ-

ление на пожарния риск. Такива са т.

нар. размита логика (fuzzy logic), ко-

ято отразява относителните явле-

ния, невронните мрежи, видеобазира-

ните 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 интели-

гентната и ранната пожарна защи-

та. Безжичните пожароизвестител-

ни системи стават интегрална част

от съвременните сгради. Вдъхнове-

ни от ерата на комуникациите и

възможностите за споделяне на дан-

ни, голяма част от сградните мрежо-

ви приложения за пожарна сигурност

са свободно достъпни на пазара. Без-

жичните компоненти, базирани на

ZigBee технологията, например дат-

чиците за дим, позволяват лесно и

бързо интегриране в сградната плат-

форма за автоматизация и осигуря-

ват интелигентно и ефективно по-

жароизвестяване.

Съвременните сгради се нуждаят от максимално ефективни тех-

нологии за пожароизвестяване, които да обезпечат безупречна-

та сигурност на обитателите и материалните активи и да

гарантират надеждна работа в продължение на дълги години.

Правилно проектираните, инсталирани и поддържани умни реше-

ния за пожарна защита могат в допълнение да осигурят още ви-

сокоавтономна работа, прецизна детекция на опасностите,

ниски експлоатационни разходи и разноски за обслужване и т. н.

Интелигентни технологии
за пожароизвестяване
и пожарозащита
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ANFIS системи
Сред най-актуалните иновации в

сегмента са още изкуственият инте-

лект и т. нар. адаптивни невронно-

размити интерфейсни системи

(Adaptive neural fuzzy interface systems,

ANFIS). Последните представляват

истински интелигентни решения за

пожароизвестяване, които из-

вършват непрекъснат мониторинг на

параметрите, свързани с възникване-

то на пожар и се характеризират с

изключително нисък процент фалши-

ви сработвания. Те са проектирани на

базата на размита логика и изкустве-

ни невронни мрежи, които обработ-

ват множество сензорни стойности

(например сигнали от пламъчен де-

тектор, данни от сензори за влаж-

ност, температура, въглероден мо-

ноксид или диоксид, пушек и т. н.) На

база събраната информация от раз-

личните източници платформата ин-

телигентно оценява степента на по-

жарен риск. Отчитат се променливи

като темповете на промяна в тем-

пературата и влажността, както и

на увеличаване количеството дим за

единица време. След като вземе ин-

телигентно решение системата

може да изпрати известие директно

към смартфона на потребителя с цел

максимално ранно уведомяване за на-

личието на реална пожарна опасност.

Предимства на интелигентната
пожарна защита
Сред предимствата на интелиген-

тните платформи за пожароизвестя-

ване са функциите за задействане на

аларма само при едновременно реги-

стриране на дим и въглероден оксид,

което индикира действителен пожа-

рен риск. В миналото много пожаро-

известителни 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 възмож-

ности за деактивиране на оптична-

та камера на даден сензор, когато в

помещението се извършват оторизи-

рани дейности, които биха могли да

генерират пушек, с цел елиминиране

на фалшиво задействане.

Друга иновативна функция на ин-

телигентните платформи за пожар-

на защита е многостепенната топ-

линна детекция, която се осъществя-

ва на база комплексни сензорни сис-

теми с различни оптични и термоеле-

менти. Професионалните кухни напри-

мер, за които са характерни високи

температури в дадени зони на поме-

щенията при топлинната обработка

на храна, са сред приложенията, кои-

то 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 регист-

рирана с голяма точност. Така пожар-

никарските екипи биха могли дирек-

тно да се насочат към източника на

пожар и да се заемат с потушаване-

то му вместо да губят време в търсе-

нето на точното място на възниква-

не на пламъците. Друг недостатък на

по-старите системи с единична ве-

рига е рискът от излишно задейства-

не на спринклерните инсталации в

множество зони на сградата или в

цялата сграда, вместо само в реал-

ното местоположение на пожара.

Избягвайки това, интелигентните

платформи предотвратяват множе-

ство ненужни щети върху материал-

ните активи. Ранното и точно лока-

лизиране на пламъка допълнително

спомага за ограничаване на щетите

за имуществото.

Отлична възможност на интели-

гентните системи за пожарна защи-

та е изграждането на цялостни мре-

жи 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 сигнали-

затори може да бъде интегрирана в

системата за сграден мениджмънт

с цел ранно уведомяване на контрол-

ните и техническите екипи, отгова-

рящи за сигурността на обекта.

Избор на решение и управление
на риска
Изборът на интелигентно решение

за пожароизвестяване с максимално

подходящи за приложението компо-

ненти, включително съответния тип

детектори, които съответстват на

вида запалими материали в сградата,

е ключов в осигуряването на ефектив-

на пожарна защита.

Умните съвременни платформи за

пожарна детекция позволяват програ-

миране с фина настройка на чувстви-

телността на сензорите и другите

полеви устройства към различни

фактори като отрязъка от деня, се-

зонните колебания на температури-

те и т. н. Тези възможности са осо-

бено полезни например в корпоратив-

ни сгради, включващи ремонтни це-

хове или малки производствени поме-

щения, в които е налице запрашена/

задимена атмосфера в рамките на

работния ден, а въздухът е сравни-

телно по-чист през останалата част

от денонощието.

Специалистите препоръчват още

избор на интелигентно решение за по-

жароизвестяване, което позволява

интеграция или интерфейсно свързва-

не със сградната платформа за ав-

томатизация с цел изпълнение на



ÑÒÐ. 16 5*2020

> ñèãóðíîñò

критични функции. Такива са напри-

мер 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 капиталов-

ложение, но да гарантира по-ниски

разходи за застраховка на имуще-

ството в дългосрочен план. Основ-

ната цел на една интелигентна си-

стема за пожароизвестяване, разби-

ра се, е максимално ранната детек-

ция 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.

Добавена стойност при умните
детектори
Пожароизвестителните инстала-

ции, които разполагат с функции не

само за локално, но и за отдалечено

уведомяване на потребителите за

възникване на пожар в сградата, ко-

ято притежават или обитават, са

сред най-търсените съвременни ре-

шения в сегмента. Те разчитат на

множество технологични иновации,

включително умни детектори за дим

и въглероден оксид. Тези продукти

осигуряват значителна добавена

стойност за собствениците на го-

лям брой имоти, хората, които чес-

то пътуват, мениджърите на систе-

ми от сгради, при които различните

зони и помещения са непостоянно

заети, например ваканционни комп-

лекси и т. н.

Интелигентните димни детекто-

ри разполагат с усъвършенствани

сензорни елементи и често се пред-

лагат със съответното мобилно

приложение за управление, което

позволява безжично свързване на ус-

тройството и смартфона на потре-

бителя. Така той може удобно да на-

строи съответните известия при

наличието на пожарен риск според

предпочитанията си, а също и да

получи детайлно съобщение с описа-

ние на проблема инструкции за дей-

ствие при задействане на пожароиз-

вестителната система.

IoT и видеобазирани платформи
Все по-популярни в съвременните

сгради стават IoT базираните тех-

нологии за пожарно известяване и

защита. В периферията на комуни-

кационната мрежа на една такава

платформа се намират хардуерните

компоненти, които се грижат за фи-

зическата детекция на пожара –

сензори и датчици за дим, темпера-

тура, изтичане на газ и т. н. След-

ващият мрежов слой включва компо-

ненти, които обменят данни с пре-

дишния по безжичен (чрез радиочес-

тотен сигнал) или жичен (например

екраниран RS485 или CAT6 кабел)

път. Този слой типично се състои от

елементи, известни като възли,

хъбове и шлюзове (гейтуеи). Обикно-

вено тези устройства разполагат с

някакъв тип интернет свързаност,

отново жична или безжична, в зави-

симост от конфигурацията и прило-

жението. Вътрешният мрежов слой

комуникира с облачно приложение с

помощта на IP протокол и изпраща

информация за всяко извънредно

събитие, регистрирано от перифер-

ните полеви компоненти.

Сред предимствата на високотех-

нологичните IoT базирани платформи

за пожароизвестяване и пожарозащи-

та са прецизното локализиране на по-

жара и верифицирането на реалните

пожарни сигнали чрез проверка на

видеоматериала, заснет от мрежо-

во свързаните със системата каме-

ри в най-голяма близост до точката

на възпламеняване. Платформата

разполага още с функции за ранно и

детайлно известяване и информира-

не на потребителя за местоположе-

нието и характера на пожарната

опасност по избран медиен канал –

чрез кратко съобщение, имейл, гласо-

во повикване и т. н. Нещо повече,

системата е оборудвана с интелиген-

тни възможности за дефиниране и

оценка на различните сценарии за

развитие на ситуацията на база чер-

тежите на сградата, схемите и мар-

шрутите за евакуация и др.

Комбинирането на конвенционал-

ната пожарна детекция с видеоба-

зирани технологии спомага за много

по-нисък процент фалшиви задей-

ствания и осигурява значително

повече ранна информация за пожар-

ната опасност, която може да спа-

си животи или да предотврати се-

риозни материални щети. Сред ар-

сенала от инструменти на видеоба-

зираните платформи са иновации

като конволюционни невронни мрежи,

цветови модели, алгоритми за обра-

ботка на изображения с изкуствен

интелект, размита логика и т. н. С

тяхна помощ една модерна интели-

гентна платформа за пожарна защи-

та може да осигури близо стопроцен-

това успеваемост при разграничава-

нето на реалните от фалшивите сиг-

нали 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 при-

ложение във всички процеси за въздухообработка.

X-Cube X2 compact покрива дебити до 15 000 м3/ч (4,2

м3/с). Предварително конфигурирана, камерата се харак-

теризира с особено кратко време за доставка. Със свои-

те координирани компоненти и интелигентна интегрира-

на система за управление, работи с максимална ефектив-

ност. Дизайнът на новата серия климатични камери се от-

личава с опционално налична основна рамка с вибрационни

демпфери, което позволява поставянето на AHU директ-

но на земята.

Прозрачни разходи за жизнения цикъл
С помощта на уеб-базирания инструмент за проекти-

ране X-CUBE AHU може лесно да се конфигурира въз осно-

ва на индивидуални параметри. След въвеждането на ин-

формация за вида монтаж и възстановяване на топлина,

Климатична камера X-CUBE X2 от TROX –
оптимизирана за решения до 25 000 м3/ч

както и най-важните точки за оразмеряване, в рамките

на секунди системата определя оптималния дизайн на кли-

матичната камера и прогнозира разходите за жизнения ци-

къл за всяко конкретно място. Разходите за инвестиции,

поддръжка и енергия се разбиват подробно и се визуали-

зират по разбираем начин.

Универсална свързаност
Новият софтуер за управление X-CUBE control 2.0 е ин-

тегриран в моделите от серия X-CUBE X2. Климатичната

камера може да се управлява чрез високоефективен сен-

зорен панел и да се свърже към системите TROX X-

AIRCONTROL, TROXNETCOM и X-TAIRMINAL. Функциите за

наблюдение с автоматични съобщения за състоянието поз-

воляват 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, ефективнос-

тта на AHU може да бъде контролирана според нуждите.

По този начин най-високото ниво на комфорт се комбини-

ра с максимална икономия на енергия.
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Важно е да се отчете още една

ключова зависимост – ОВК оборудва-

нето на практика е най-големият

консуматор на енергия в една сгра-

да. Ето защо навлизането на изку-

ствения интелект в контрола на ОВК

инсталациите е логична стъпка по

пътя към оптимизирането на енер-

гийната ефективност на модерните

сградни екосистеми. В допълнение AI

базираните решения в сегмента по-

зволяват интелигентно и автомати-

зирано управление на основни пара-

метри на микроклимата като възду-

шен поток, влажност и температу-

ра, както и подобряване качеството

Изкуствен интелект
в управлението на сградно
ОВК оборудване

на въздуха и комфорта за обитате-

лите.

Предимства и възможности
Автономните сгради с изкуствен

интелект са следващият етап в ево-

люцията на умните сгради на бъде-

щето. Основно поле на иновативни

разработки, особено с оглед повиша-

ване на енергийната ефективност и

екологичната им пригодност, е ОВК

оборудването. AI алгоритмите доба-

вят допълнителен слой интелигент-

ни функции към вече дигитализирани-

те ОВК контролни системи и позво-

ляват проактивен подход към потре-

бителските предпочитания.

Значителен напредък през после-

дните две десетилетия с помощта

на изкуствения интелект е постиг-

нат именно в сферата на дизайна,

мониторинга и управлението, опти-

мизацията, откриването на неизправ-

ности и диагностиката на отопли-

телни, вентилационни и климатични

системи. Приложенията на AI базира-

ните решения в ОВК сегмента се про-

стират и по отношение на обслуж-

ването, превантивната поддръжка и

повишаването на енергийната ефек-

тивност на оборудването.

Прогнозното моделиране например

Високотехнологични иновации като изкуствения интелект и ма-

шинното обучение играят важна роля в постигането на нисковъг-

леродното бъдеще на съвременните умни сгради и градове. Тази

интересна закономерност се обяснява с все по-широкото реали-

зиране на Internet of Things платформи за управление на сградни-

те системи и услуги, включващи AI базирани сензори и устрой-

ства за събиране на данни.

Изкуствен интелект
в управлението на сградно
ОВК оборудване
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е част от все повече съвременни со-

фтуерни платформи за управление на

сградна ОВК техника. Благодарение

на тази функция потребителите по-

лучават известия за предстоящи не-

изправности, износване на даден ком-

понент или наближаване на края на ек-

сплоатационния му живот. Така тех-

ническият 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 автомати-

зация. Все повече съвременни отопли-

телни, вентилационни и климатични

системи разполагат и с AI базирани

функции за мониторинг и анализ на

условията на средата в съответно-

то помещениe или сграда, които мо-

гат автономно (самостоятелно или

централизирано на ниво BMS) да пра-

вят корекции в параметрите на мик-

роклимата с цел постигане на опти-

мален баланс между комфорт и енер-

гийна ефективност на база непрекъ-

снато събираните от сензорите дан-

ни. ОВК приложенията с изкуствен

интелект правят възможно още съхра-

нението и обработката на данни от

сензорите за влажност, температу-

ра и др. в сградата, както и интели-

гентен анализ на тенденциите в ра-

ботата на оборудването в реално

време и в исторически план.

Функции и приложения
Последните достижения при AI

опосредстваните платформи за уп-

равление на ОВК оборудване използ-

ват машинно и т. нар. дълбоко обуче-

ние (deep learning), облачно базирани

изчисления, комплексни алгоритми и

различни патентовани технологии с

цел реализирането на напълно авто-

номна сградна система, която може

да работи ефективно 24/7 без никак-

ва човешка намеса. Такива високотех-

нологични приложения вече се нами-

рат на пазара, а потенциалните ико-

номии 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% увели-

чение на комфорта за обитателите,

както и 20 до 40% намаляване на

въглеродния отпечатък на сградата.

Достъпни са едновременно функ-

ции за прогнозен мониторинг и пре-

вантивна поддръжка на ОВК оборуд-

ването с виртуални табла за диагно-

стика и възможности за настройка

на аларми и известия при различни

събития. Ролята на изкуствения ин-

телект е в алгоритмите за изучава-

не на човешкото поведение посред-

ством командите за управление на

микроклимата. На база събраните

данни платформата може автомати-

зирано да изпраща оперативни инст-

рукции към ОВК системата, а ефек-

тивността на изборите й непрекъс-

нато се подобрява с времето.

При променливи външни темпера-

тури необходимото отопление или ох-

лаждане за постигане на комфортен

микроклимат в една сграда или поме-

щение също се променя. Стратегии-

те за управление на ОВК оборудване-

то зависят още от приложението на

пространството, както и от случва-

щото се в него. Една обществена кух-
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ня например традиционно има много

по-високи нужди от вентилация и ох-

лаждане в сравнение с една жилищна

зона със същата площ и обем. Влия-

ние оказва и броят на обитателите,

както и техните действия. Необхо-

димата гъвкавост на системата за

управление на ОВК оборудването с

цел незабавна адаптация в реално

време към моментните потребности

от отопление, вентилация или клима-

тизация се постига чрез комплексни

AI алгоритми за изчисляване на опти-

малните работни параметри. Така

ОВК услугите са налични с оптима-

лен баланс между комфорт и енергий-

на ефективност дори и при силно

променливи вътрешни и външни усло-

вия.

Т. нар. M2M (machine-to-machine)

обучение може да подпомогне техни-

ците, системните интегратори и

фасилити мениджърите в по-задълбо-

ченото изучаване на тенденциите в

работата на ОВК оборудването, не-

говото енергийно потребление, както

и в управлението на качеството на

въздуха в сградата. M2M платформи-

те за мениджмънт могат да генери-

рат доклади чрез машинен анализ на

данни, както и да изготвят предписа-

ния за оптимална експлоатация на ОВК

системата, предназначени за техни-

ческия персонал или потребителя.

Интелигентните контролни сис-

теми, базирани на изкуствен инте-

лект и M2M обучение, позволяват ре-

ализиране и на ОВК симулация, която

не само намалява количеството кон-

сумирано електричество, но отчита

и цената на електроенергията, как-

то и периодите на пиково потребле-

ние, в които традиционно енергията

е най-скъпа. Така платформата може

да предвиди как да разпредели нато-

варването върху ОВК оборудването,

за да се постигне подходящо съотно-

шение между нуждите от отопление

или охлаждане и тарифите за потреб-

ление на електричество.

Ново поколение умни ОВК
устройства
Едно от най-базовите приложения

на изкуствения интелект в ОВК ин-

дустрията е в програмируемите

термостати. С навлизането на об-

лачните изчисления, AI базираните

аналитични инструменти и свързани-

те сензори в сегмента много произ-

водители разработват ново поколе-

ние интелигентни термостати, спо-

собни непрекъснато и в реално вре-

ме да адаптират работните пара-

метри на ОВК оборудването спрямо

данните от сензорите за влажност,

температура, заетост на помещени-

ята и т. н. В процеса на вземане на

автономни решения от тези устрой-

ства ключова роля играят и функци-

ите за прогнозиране, базирани на

доклади за тенденциите в работата

на системата в исторически план и

потребителските предпочитания.

Платформата постепенно оптимизи-

ра работата си на база гигантски-

те информационни масиви, събирани

от всички инсталирани безжични

полеви устройства по света. AI ал-

горитмите позволяват на термоста-

тите да регулират натоварването

спрямо моментните цени на елек-

троенергията, както и да научат кол-

ко дълго дадена среда „задържа“ топ-

лината и студа и да настройват ОВК

уредите според този показател.

Интелигентните термостати от

ново поколение могат да научат пред-

почитаните от потребителя дено-

нощни амплитуди в стойностите на

температурата и влажността и да

генерират различни графици и режи-

ми според отрязъка от деня, сезона и

моментните потребности. Сред пре-

димствата 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 си-

стеми и други отделни ОВК уреди с

вграден изкуствен интелект. Опти-

мален резултат, разбира се, се пости-

га, когато AI функции за управление

се приложат централизирано на ниво

цялостна система. Други примери за

ОВК техника, която отлично се

възползва от предимствата на изку-

ствения интелект, са въздушните

икономайзери и вентилаторите с

рекуперация на енергия.
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Вече 20 години пренасяме качеството
на Belimo в България
Вече 20 години пренасяме качеството
на Belimo в България

Белимо България отбелязва своя 20-годишен юбилей. С какви пре-

дизвикателства 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 стан-

дарт 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 производите-

ли на ОВК оборудване, които веднага станаха наши клиенти и с

които до ден днешен имаме чудесни партньорски взаимоотноше-

ния. Залагайки на Belimo, те също представят един надежден кра-

ен продукт, приет чудесно и на световните пазари, което е в

основата на стратегията на Belimo за поддържане на добро парт-

ньорство.

Основно правило в концепцията на швейцарския производител

е продуктовото развитие в дълбочина, т.е. фокусът е върху опре-

делени продукти, които все повече се усъвършенстват във време-

то 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 ин-

дивидуалните 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 разработка-

та и производството се взимат предвид всички нужди на клиента.

Самите основатели казват „Ако искаме един продукт да бъде ус-

пешен, клиентът трябва да има добавена стойност от него.“ Ние

също проучваме клиентското търсене и даваме информация на цен-

тралата в Швейцария. Освен качеството и стойността на про-

дуктите, 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 проблеми-

те, 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. Пора-

ди тази причина клиентските грешки също се квалифицират като

грешки в качеството, за да е сигурно, че ще бъдат идентифици-

рани и ще бъдат направени подобрения, ако е необходимо. За нас

клиентите са партньори и залагаме на дългогодишни взаимоотно-

шения. Прекрасно е, когато това желание е двустранно.

Кои са основните предимства, които партньорството с Belimo дава

и какви са най-интересните иновативни продукти, които дости-

гат 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 ус-

пешната политика на Belimo. Предлагането на висококачествени про-

дукти 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, независи-

мите от налягането сферични регулиращи вентили, електронните

независими от налягането вентили, 6-пътните вентили, многофунк-

ционалният 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 па-

зара 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 кли-

ентите си по същия добър начин и най-важното да не губим човещи-

ната и добрите взаимоотношения в това напрегнато време. В труд-

ни 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.

Инж. Гергана Ангелова, управител на
Белимо България, пред сп. ТД Инсталации

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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Еволюция на дизайна и
материалите
Първите две десетилетия на но-

вото хилядолетие завършват със зна-

чителен технологичен напредък при

дизайна и материалите, използвани в

производството на компоненти за

сградни водоснабдителни мрежи.

Редица иновации са факт при тръбоп-

роводите, фитингите, спирателната

и регулираща арматура и т. н. Навли-

зането на синтетичните материали

в сектора води до своеобразна рево-

люция на пазара на продукти и реше-

ния. Отчетлива тенденция е увелича-

ването на приложенията на термо-

пластичните полимери в тръбните

системи за студена и топла вода.

Развитието при инженерните ма-

Актуални продукти
и решения в сградното
водоснабдяване

териали, използвани в производство-

то на компоненти за водоснабдител-

ни инсталации, е основно по отноше-

ние на работните характеристики,

свойствата и дизайна на присъедини-

телните методи. Новите технологии

при съединенията между тръбите и

фитингите са в посока все по-мини-

мална нужда от монтажни дейности

и инструменти, както и от намеса-

та на специализиран техник по инста-

лацията на водоразпределителни си-

стеми. В допълнение иновациите в

присъединяването правят възможен

по-бърз и лесен монтаж, допълнител-

но намалявайки общите инсталацион-

ни разходи.

Актуалните проучвания върху па-

зара на сградни продукти и решения

за водоснабдяване показват, че е

нараснал интересът към т. нар. low-

flow фитинги за нисък дебит, които

позволяват значителни икономии на

водни ресурси в съвременните сгра-

ди. Макар първоначалната им стой-

ност да е по-висока от тази на кон-

венционалните продукти в сегмента,

те осигуряват бърза възвръщаемост

на инвестицията и отчетливи спес-

тявания 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 сег-

ментът им се очаква да запази воде-

щия си дял и да продължи да се разши-

рява с устойчив темп на растеж и през

идните пет години. Поливинилхло-

ридът (PVC) остава най-разпростра-

неният полимер в бранша, а възмож-

ностите за производство на компо-

ненти за питейно водоснабдяване с

малки диаметри ще продължи да гене-

рира активно пазарно търсене към

него и в бъдеще, очакват анализато-

рите. Сред водещите технологии в

сегмента се нареждат още: полиети-

ленът с висока плътност (HDPE),

омреженият полиетилен (PEX) и др.

Качеството на материалите, функционалността на продукти-

те и инсталационните процедури и ефективността на техноло-

гиите са сред водещите приоритети при съвременните сградни

решения за водоснабдяване.  Динамичното развитие във всички

направления на сегмента през последните години води до мно-

жество иновации при умното управление на водните ресурси,

контрола на течовете, качеството на питейната вода, систе-

мите за пречистване, материалите и т. н.

Актуални продукти
и решения в сградното
водоснабдяване
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С оглед здравните рискове олово-

то постепенно се извежда от произ-

водството на кранове, компоненти за

водомери, фитинги и монтажни еле-

менти в сградното водоснабдяване.

Повишеното търсене на питейна и

топла вода в развитите икономики

задава допълнителни изисквания към

безопасността и разходната ефек-

тивност на материалите. Алтерна-

тивните безоловни решения подле-

жат на различни допълнителни регу-

латорни изисквания на ниво държава,

Европейски съюз и т. н.

В това отношение високотехноло-

гичните термопластични полимери

са отличен аналог на металните

(оловни, месингови, медни и др.) ком-

поненти, като в допълнение осигуря-

ват по-голяма свобода при дизайна,

по-малко тегло на изделията, възмож-

ности за миниатюризация на компо-

нентите, както и значително нама-

ляване на общите разходи за жизне-

ния цикъл на продуктите. Важно пре-

димство на тази група полимери е от-

личната им здравина при заваряване,

както и запазването на устойчивос-

тта и здравината им дори при екст-

ремни експлоатационни условия.

Технологични иновации
Ключова тенденция в модерното

сградно водоснабдяване, подобно на

всички останали сектори на бита,

индустрията и търговията, е диги-

тализацията. Обособява се иновати-

вен сегмент с интелигентни водо-

измервателни и „подизмервателни“

(submetering) средства за индивиду-

ално таксуване на комунални услуги,

който се отличава с все по-голямо

търсене на високотехнологични ре-

шения. Водещи са облачните плат-

форми за мониторинг и измерване на

водното потребление на годишна,

месечна, седмична, дневна и дори

почасова база. Посредством

submetering технологии се осъще-

ствява грануларно събиране на дан-

ни, които позволяват на водоснабди-

телните дружества прецизно да из-

числяват кой абонат колко точно

вода консумира, както и по кое вре-

ме. Системите от този тип правят

възможно идентифицирането на про-

блемни зони от сградните водоснаб-

дителни мрежи, проследяване на про-

мените след технологични ъпгрейди,

детекция на течове, превантивна

диагностика на компонентите и т. н.

Стремежът към „зелени“ и устой-

чиви решения в сградното водоснаб-

дяване води до разработване и нала-

гане на ново поколение продукти и

решения с подобрена екологична при-

годност 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 во-

доснабдяването с цел подобрен ком-

форт, улеснен и автоматизиран кон-

трол и т. н. Сред тях са умните де-

тектори за течове, интелигентните

сградни водопроводи, модерните сен-

зори и устройства, базирани на IoT и

изкуствен интелект и др.

Интелигентни сградни
водопроводи
Иновации като свързаните сензор-

ни мрежи и AI базираните платформи

намират все по-широко приложение в

сградните водоразпределителни си-

стеми. Колкото и невероятно да зву-

чи на първо четене, интелигентните

технологии във водоснабдяването

вече обхващат и простички компонен-

ти като тръбите. Умните тръбопро-

води от ново поколение позволяват

детекция и локализация на течове, са-

модиагностика и уведомяване на по-

требителя при настъпил или пред-

стоящ проблем в системата. Това е

възможно благодарение на множество

сензори, инсталирани в тръбните

компоненти, които комуникират с

централен контролен блок. Платфор-

мата обикновено се управлява посред-

ством мобилно приложение, което

прави възможна визуализацията на

събираните диагностични данни, ге-

нерирането на доклади за тенденци-

ите във водното потребление и по-

ведението на системата, както

и непрекъснатия мониторинг.

Иновация е управлението на смарт

платформата на база моментното

търсене. Основният водоснабдите-

лен тръбопровод остава затворен,

докато в контролния блок не постъпи

валидна заявка за консумация на вода.

Всяко устройство в мрежата разпо-

лага със собствен сензор, който из-

праща данни и получава команди от

централния контролер. Цялостното

решение, изградено от интелигент-

ни тръби, може да бъде инсталирано

както в новопостроени сгради, така

и в съществуващи обекти, при кои-

то се извършва ретрофит и/или ре-

инженеринг на сградната водоснаб-

дителна инсталация. Преди пускане в

експлоатация обикновено е необходи-

мо калибриране от съответния ото-

ризиран технически екип.

Умни детектори за течове
в сгради
Течовете на вода в съвременните

сгради могат да станат причина не

само за излишни разходи поради загу-

би, 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 пре-

вантивно да откриват проблемни

зони и пробиви по водопроводите.

Благодарение на комплексни алго-

ритми с машинно обучение тези

смарт устройства разучават нави-

ците на ползвателите по отношение

на водното потребление и ги изпол-

зват 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 неза-

бавно изпраща известие до потреби-

теля за характера и локацията на про-

блема посредством мобилно приложе-

ние 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 по-

твърди, 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. Платфор-

мата прави възможно не само локал-

ното, но и отдалеченото управление

на детекторите за течове и оста-

налите свързани устройства в мре-

жата.

Умните детектори от този тип

обикновено разполагат и с допълни-

телни „away“ и „sleep“ режими, кои-

то позволяват на потребителите да

зададат периоди, в които отсъстват

от дома, офиса или сградата, както

и когато спят. По време на тези

отрязъци от време платформата

автоматично предполага, че откло-

ненията от регулярните практики на

водопотребление са в резултат на

теч или авария в системата.

Интелигентните решения в сег-

мента могат да изпращат уведомле-

ния до потребителите при течове с

различен мащаб, предупреждения за

опасност от замръзване, прекалено

високо или ниско налягане във водо-

снабдителната мрежа. Критични

аларми се задействат при ситуации,

в които е регистрирано използване

(или изтичане) на вода за период, по-

дълъг от максимално зададения в си-

стемните настройки, извънредно ви-

соко потребление на дневна, седмич-

на или месечна база, извънредно ви-

сок дебит и т. н. Във функциите на

технологията обикновено са включе-

ни и инструменти за отдалечено от-

страняване на проблеми, където това

е възможно, както и за регулярна ди-

агностика на сградната водоснабди-

телна мрежа.

Продукти и решения от ново
поколение
Все по-голям дял от модерните

сградни продукти и решения се про-

ектират на база дигитални техно-

логии. Цифровите устройства за уп-

равление на сградното водоснабдя-

ване подобряват не само комфорта

за ползвателите, но и общата ресур-

сна ефективност на сградата. Мно-

го от тях са оборудвани с микрочи-

пове, микропроцесори и микроконт-

ролери, както и с възможности за

интернет свързаност, които позво-

ляват интегрирането им в цялост-

ните BMS платформи за автомати-

зация, 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 сензо-

ри и алгоритмите с изкуствен инте-

лект, които се внедряват в интели-

гентните продукти и решения за

сградно водоснабдяване от ново по-

коление, правят възможно и почти

автономното им функциониране без

нужда от човешка намеса. В редица

обществени, институционални, кор-

поративни, жилищни и офисни сгради

се инсталират умни кранчета с фо-

токлетки и сензори за движение,

които автоматично спират течаща-

та вода след даден времеви период,

както и усъвършенствани водоподг-

реватели 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 при-

ложение и в сградните пречиства-

телни инсталации за питейна вода,

при които AI алгоритими, интелиген-

тни инструменти за разпознаване на

модели и машинно обучение се изпол-

зват за идентифициране на различни

типове бактерии.






