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Siemens представи решение за отопление и енергийна ефективност на училищни сгради

Siemens представи решение за отопление
на училищни сгради, което намалява консумацията на енергия и разходите за отопление, съобщиха от направление Сградни тех-

нологии на компанията. Системата, базирана на контролерите Synco, предлага оптимизиране на вътрешния климат в класните
стаи, помещенията за персонала и спортните зали.
„Благодарение на интелигентни функции
за пестене на енергия контролерите за отопление Synco можете да направите по-големи инвестиции в областта на образованието, въпреки ограничения бюджет. Отделните компоненти на системата предлагат лекота при използване, гарантират надеждна
работа и оптимизират вътрешния климат
в класните стаи, помещенията за персонала и спортните зали. Това създава по-добри
условия за преподаване и по-комфортна учеб-

на среда“, обясняват от компанията. Решението на Siemens включва инсталиране на
енергийноефективния контролер за отопление Synco, трипътен регулиращ вентил и
сензори, както и комбинирани вентили MCV
(MiniCombiValve) със съответните термостатни глави към радиаторите.
„Посредством дистанционно управление
на системата чрез интернет, потребител
или администратор може лесно да наблюдава и управлява всички съоръжения, да настройва основните параметри на системата, да получава информация за аларми и отчети, както и да изготвя сравнителен анализ и оптимизация на управляваното оборудване“, допълват от Siemens.

ЕТ Мариан и Синове приключи успешно ОиВ инсталация в Благоевград
Наскоро в частен дом в Благоевград ЕТ Мариан и Синове монтира
и пусна в експлотация термопомпена инсталация "вода-вода" за отопление, охлаждане, производство на БГВ и отопление на басейн, съобщиха за сп. ТД Инсталации от фирмата. "Характерно за обекта бе недостатъчният воден ресурс", разказаха те. "Нововъведението при
реализация на инсталацията се състоеше в изграждането на буферен
резервоар между термопомпата и сондажа за неколкократно използване на отработената вода до пълното изчерване на енергиния ресурс.
Изградената автоматика, управляваща инсталацията, пуска сондажните помпи, термопомпата и дренажните вентили, така че отработената вода излиза, след като се изчерпи енергийният ресурс от
водата. Във вторичния кръг са мотирани електронни помпи и магнетвентили, които се управляват от стайни управления. Термопомпата
е марка Daikin. Вътрешните топлообменици са вентилаторни конвектори и подови серпентини", допълниха от фирмата. От Мариан и Синове коментираха още, че благодарение на изградената инсталация,
се пести вода и допълнителна енергия за нейното придвижване.
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