Management centralizat
i economie de energie
Interviu cu Dr. Ing. Adrian Voinu, Director General ARVO Group
Cum a´i putea defini no´iunea de Building Management System (BMS)?
În câteva cuvinte, este vorba despre o tehnologie care s-a impus în ultimii ani
pe plan interna´ional i care vizeazã preluarea controlului i managementul
centralizat pentru instala´iile tehnologice cu o func´ionalitate concretã, din
interiorul unei clãdiri. Aceastã tehnologie este comunã practic oricãrui tip de
clãdire - industrialã, reziden´ialã, imobil de birouri, hotel, depozit, spa´iilor
publice, precum sãli sportive, sãli de concerte, magazine i altele.
În ce condi´ii a apãrut i care au fost catalizatorii dezvoltãrii?
Motoarele evolu´iei acestei tehnologii, care mai este cunoscutã în literatura
de specialitate ca "Building Automation", au fost necesitatea unor instala´ii
mai simple i a managementului centralizat. În timp, a apãrut capacitatea de
a fi controlate de la distan´ã aceste reglãri de parametri tehnologici, parametri
de mediu, iluminare, temperaturã, umiditate, semnalizãri de genul alarmelor
de prezen´ã a gazelor, inunda´iei, securitã´ii clãdirii etc. Managementul se
poate face acum prin internet, cu interfe´e specializate, în condi´iile în care
controlul se reduce la un simplu SMS. Toate acestea au în vedere, nu în ultimul
rând, un alt element: necesitatea economiei de energie, care se manifestã tot
mai pregnant.
Mai men´iona´i câteva avantaje, altele decât cele amintite mai sus.
Pe lângã economia de energie i controlul centralizat, a vrea sã mai adaug
avantaje precum modularitatea, rapiditatea instalãrii i versatilitatea, pentru
cã se folosete un sistem tip BUS. S-a plecat de la ideea construirii pe un
singur tip de cablare, care sã permitã ataarea oricãrui tip de modul, fie cã
este senzor, element de execu´ie sau de control. Se folosete un singur tip de
cablu, de cupru, pentru cã viteza de comunicare este relativ micã, de ordinul
zecilor de kB/s (este vorba despre comenzi simple, practic comutãri de polaritate). Acest lucru are drept consecin´ã faptul cã, în afara simplitã´ii instalãrii
(este vorba de un cablu cu 4 conductori, grupa´i în câte douã perechi torsadate), apare i numãrul redus de cablaje, ceea ce determinã i o economie de
material (deci cheltuieli mai mici) i de spa´iu. Din cele douã linii, una e folositã pentru transferul informa´iei, iar cealaltã pentru alimentarea elementelor
active. Tensiunea de alimentare este în general de 24 V.

Care sunt cei mai importan´i producãtori de componente i sisteme i cum au
intrat acetia pe pia´a româneascã?
A fost o luptã între mai mul´i producãtori care au încercat sã standardizeze
propria solu´ie (propriul BUS), astfel încât sã aibã cât mai mare succes în
comercializarea lor. Pe parcurs, s-a creat în SUA un standard numit LonWorks,
care a fost urmat de standardizarea în Europa a standardului ABB, dupã care
au apãrut i altele. Siemens a constituit i el un standard de sine stãtãtor,
foarte utilizat. Cu timpul, au testat pia´a sisteme care sã foloseascã un alt
cablaj specific, cum este cel al re´elelor locale (Eternet), dar care concureazã
cu mai pu´in succes sistemele care folosesc BUS-uri cu 4 conductori. Acum
existã diferite firme care au din ce în ce mai mult succes, încercând sã adauge,
la un set ini´ial, tot mai multe alte func´ii, tot mai sofisticate, ajungându-se
la un moment dat ca acestea sã fie extrem de complexe, de pildã când vorbim
despre scenariile de iluminare a unei clãdiri. Ideile sunt puse în practicã cu
foarte mult succes în sãli de spectacole, showroom-uri etc. În general, gradul
de sofisticare a func´iilor pe care le poate realiza un asemenea sistem de
automatizare este din ce în ce mai mare, lãsând loc imagina´iei. Fiecare vine
cu propriile adãugiri. Printre marii jucãtori de pe pia´a BMS-urilor, se gãsesc,
desigur, marii producãtori de componente i elemente de automatizare, dar
au apãrut de câ´iva ani, în America de Nord, Europa i desigur Asia, firme
care promoveazã produse dedicate unui domeniu strict. Acestea i-au focalizat resursele de la început pentru ob´inerea unui sistem cât mai performant,
strict pe acest domeniu de Building Automation. În Europa s-au impus pe
pia´ã companii mari precum ABB sau Siemens, dar sunt concurate de firme cu
o rezonan´ã mai micã, care vin cu sisteme extrem de performante, pentru cã
se concentreazã doar asupra acestor tehnologii.
Firmele mari au reprezentan´e în România iar cele mai mici îi cautã parteneri
cu care sã lucreze. De pildã, ARVO Group are ca partener firma italianã
SINThESI. Este un parteneriat început în 2008, de care suntem foarte încânta´i
datoritã seriozitã´ii, manierei profesionale în care se desfãoarã colaborarea.
Firma respectivã include în ofertã atât partea de concept, design i produc´ie,
cât i pe cea de comercializare, deci integreazã toate aspectele necesare
dezvoltãrii unui asemenea produs. Este important cã le are sub control i este
capabilã sã ofere un produs adaptat pie´ii, aducându-i aportul i la
proiectarea sistemului pentru minimizarea costurilor.
Ce este specific pentru pia´a HoReCa în proiectarea i exploatarea acestor
sisteme?
Existã nite func´ii specifice. De pildã, când oaspetele este în camerã, apar
func´ii pentru solicitarea "do not disturb". Mai men´ionez func´ia economiei
de energie, cea care exploateazã informa´ia cu privire la prezen´a în camera
de hotel a oaspetelui, sau existen´a unei ferestre deschise. De fapt, toate
aceste elemente sunt interpretate de sistem în sensul economisirii de energie:
dacã fereastra este deschisã, se oprete sursa de energie, ca sã nu se iroseascã
combustibilul, dar numai dacã nu e oaspetele în camerã. Astfel, temperatura
este coborâtã pânã la un nivel, fãrã sã fie coborâtã excesiv, pentru ca, atunci
când vine clientul, în câteva minute sã se poatã atinge palierul de confort
programat - în jur de 24 de grade, pe care oaspetele îl poate ajusta cu câteva
diviziuni. În plus, existã posibilitatea for´ajului pentru încãlzire sau rãcire: când
este în camerã o persoanã rãcitã, de pildã, aceasta îi poate regla temperatura pe o plajã mai extinsã decât cea uzualã. Este determinantã aici prezen´a
economizorului, care este în acelai timp suport pentru cardul de acces.
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Datoritã lui, se consumã un minimum de energie pe durata primirii oaspetelui.
În absen´a acestuia este men´inutã doar alimentarea cu energie pentru
minibar, care pãstreazã rece bãutura i alimentele, i televizorul, care trebuie
sã afieze mesajul de "Bun venit!". i creterea gradului de confort este un
atribut al sistemului: totul se poate face automat, de pildã trasul perdelei.

Cum privesc românii aceastã investi´ie suplimentarã?
Aici apar câteva dificultã´i. În general, oamenii în´eleg utilitatea, însã investi´ia
relativ importantã constituie un motiv de întârziere a acceptãrii. La un hotel
nou sunt foarte multe lucruri care trebuie achizi´ionate i se impune o
ierarhizare a prioritã´ilor. Din pãcate, uneori se renun´ã la aceste sisteme care
nu permit acelai timp scurt de recuperare a investi´iei. Abia mai târziu se
resimte absen´a lor, deoarece, pe lângã cheltuielile mari de între´inere, nu se
ob´ine neapãrat i o fidelizare a clientelei. Dar nu este chiar o problemã
majorã; toate înnoirile tehnologice au provocat la început o oarecare
reticen´ã, pânã când au fost acceptate. Mul´i nu le utilizau pentru cã li se
pãreau prea complicate... Cu timpul, ele devin un standard, intrã în obinuin´a
oaspetelui i, dacã nu sunt întâlnite în hotelurile cu un grad de confort mai
ridicat, diferen´a se simte imediat. Cererea din ultimele luni a fost preponderentã pentru hotelurile de 4 i 5 stele. De fapt, nu cunosc excep´ii pentru
aceaste categorii de hoteluri; toate au vrut în mod expres Building Management. Unele func´ionalitã´i obligatorii prin legisla´ie pot fi realizate i fãrã
implementarea sistemului, dar utilizarea lui face posibile i alte func´ii care
aduc un plus de confort i de economie. Prin urmare, este important sã se
analizeze ce efecte poate avea refuzul dotãrii prin prisma competitivitã´ii, a
cheltuielilor de exploatare pe tot parcursul existen´ei clãdirii. Depinde totui
i care este disponibilitatea de investi´ie. Chiar dacã eti convins de utilitatea
lui, dacã nu ai bani tot n-o sã ´i-l achizi´ionezi. Trebuie gãsitã o formulã de
finan´are care sã-´i permitã sã faci achizi´ia.
Pot exista incompatibilitã´i de implementare?
Ierarhizarea acestor sisteme ´ine i de gradul de integrare a acestora. Cum
spuneam, se pot integra i controla toate sistemele din hotel, dar este foarte
importantã interfa´area cu sistemele de încãlzire, rãcire i ventilare, comunica´ii, securitate, economia de energie sau de consumabile. De aceea au câtig
de cauzã sistemele care permit interfa´area imediatã sau s-au adaptat ofertei
marilor furnizori de echipamente hoteliere. De pildã, dacã sistemul e compatibil cu o instala´ie de aer condi´ionat tip Mitsubishi sau Daikin, iar hotelul are
în dotare aa ceva, este de luat în considera´ie, altfel apar probleme. Trebuie
sã se asigure interfa´a software, în acelai format. i în cazurile dificile
compatibilitatea este posibilã, dar apar dificultã´i de omologare.
Care este importan´a programului utilizat pentru ob´inerea anumitor func´ii?
Programul este foarte simplu, însã trebuie testat în toate ipostazele posibile,
pentru a nu provoca probleme func´ionale, ceea ce ar fi regretabil pentru
hotel. Este important deci ca, în momentul în care accep´i un sistem, el sã fie
verificat, stabil, sã po´i culege referin´e despre el din cât mai multe locuri cu
privire la modul de func´ionare, performan´e etc. Astfel, Building Managementul este posibil pentru orice clãdire, inclusiv pentru restaurante sau centre
de conferin´ã. În general, sunt aceeai parametri de mediu care trebuie
controla´i. Existã i func´ii specifice, de pildã la sãlile de conferin´e pot fi
realizate scenarii de iluminare, închiderea controlatã a draperiilor când se
face o prezentare pe un ecran. La hoteluri este foarte important managementul alarmelor, de exemplu pentru lifturi, sau firul de alarmare din baie,
utilizabil când o persoanã nu se simte bine. Adaug men´iunea cã sistemele de
building management se completeazã cu sistemele de alimentare cu energie ecologicã de ob´inere a energiei, utilizarea acestor surse alternative de
energie permi´ând reduceri suplimentare ale cheltuielilor de exploatare a
clãdirii.
Ce ne pute´i spune despre mentenan´ã i îmbunãtã´irea sistemului?
Mentenan´a se poate face rapid i de cele mai multe ori de la distan´ã, cãci
este vorba, de regulã, despre o modificare de setãri software. Existã produse
care permit accesul i managementul de la distan´ã, ceea ce înseamnã, de
asemenea, cheltuieli reduse. În ceea ce privete dezvoltarea în timp a tehno-
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logiei, marele avantaj este cã la un sistem pe bazã de BUS se pot face îmbunãtã´iri continue, pentru orice noutate apãrutã pe pia´ã. Nu mai trebuie
recablat, se asigurã posibilitatea upgradãrii, dezvoltãrii sistemului, mãririi
complexitã´ii prin adãugarea de func´ii noi i prin realizarea unor combina´ii
de func´ii deosebite. Func´ionalitã´ile sunt uor de identificat, totul se face
prin reprogramarea modulelor. Dacã nu se defecteazã modulul însui motoraul de la draperie de pildã, astfel încât sã fie schimbat integral - nu este
nevoie de interven´ie la fa´a locului. Dacã motoraul cu pricina este
supraîncãrcat, se recunoate situa´ia de suprasarcinã i se oprete alimentarea
înainte ca acesta sã se ardã. Este prevãzutã orice situa´ie care poate apãrea,
ca sã nu se distrugã aparatura. Modulele care intrã într-un asemenea sistem
pot fi de ordinul miilor. Existã un modul master, iar dacã se dorete o multiplicare, un numãr mai mare, se pot pune în paralel, interconectate. De aceea,
practic nu existã limitã fizicã, sistemul putându-se aplica pentru un hotel
oricât de mare.

Da´i-ne câteva cifre despre pre´uri i amortizare.
Sã luãm un exemplu concret: pentru un sistem de avertizare de incendiu,
unitatea centralã care rãspunde de 25 de elemente (senzori adresabili), costã
câteva sute, poate 1.000 de euro. Un sistem de building management similar
costã aproximativ la fel, dar pentru cã elementele controlate - senzori,
butoane i sirene - sunt foarte numeroase i diverse, apare un cost mai mare.
La un hotel de 60-70 de camere, un sistem ca al nostru, în variantã completã,
poate costa circa 1.000 de euro pe camerã. Sunt i sisteme mai scumpe este vorba despre procentul pe care îl aduce brandul, care poate fi chiar de
sutã la sutã. Recuperarea investi´iei depinde de sistemul achizi´ionat, de
complexitatea lui, de numãrul de elemente. El produce o valoare în mod indirect, prin reducerea costurilor de energie, confort sporit i reducerea costurilor
de mentenan´ã i a costurilor dezvoltãrilor ulterioare. Durata recuperãrii poate
fi de la 6 luni la câ´iva ani. Este chiar interesant de vãzut pentru fiecare
utilizator, pentru cã datoritã sporirii confortului se poate mãri costul pe
camerã. n

