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Jau turime pirmuosius elektroninės saugos sistemų ekspertus
Šių metų lapkričio 20 d. įvyko pirmasis asociacijos AVG ekspertų vertinimo komisijos posėdis.
Norą būti pripažinti ekspertais pareiškė 11 specialistų, dirbančių elektroninės saugos sistemų srityje. Komisija, peržiūrėjusi jų
prašymus vertinti ir kartu su jais pateiktus papildomus dokumentus, patvirtinančius kvalifikaciją, nusprendė, kad eksperto
vardo verti 7 įvairiose įmonėse dirbantys specialistai.
Komisija vadovavosi pačios sudarytais ir asociacijos AVG valdybos patvirtintais vertinimo kriterijais. Tačiau po pirmojo posėdžio komisijos nariai nusprendė, kad vertinimo kriterijus reikia dar labiau sukonkretinti, patikslinti, kad būtų išvengta dviprasmybių ir būtų aiškiau vertinant.
Deja, dalis paraiškas pateikusių kandidatų buvo nepakankamai rimtai pasiruošę. Dėl pateiktų neišsamių, netikslių duomenų
ne visi norintieji buvo pripažinti ekspertais.
Kita vertus, vertinimo komisijos nariai pabrėžė ir tai, kad vien užpildyti anketas ir jas pateikti vertinti nepakanka. Vertinant
buvo svarbi kiekvieno komisijos nario asmeninė nuomonė apie kandidato kompetenciją.
Komisija norėtų, kad ir ateityje ekspertais būtų pripažįstami tikrai to verti specialistai – turintys reikiamą išsilavinimą,
nuolat keliantys savo kvalifikaciją ir turintys pakankamą patirtį kuriant ir įgyvendinant kompleksinius elektroninės saugos
sprendimus.
Kitas komisijos posėdis įvyks jau kitąmet, bet visi, kurie nori būti pripažinti ekspertais, turi pradėti ruoštis jau dabar. Atidžiai
peržiūrėkite kvalifikacinius reikalavimus ir pasvarstykite, ar esate to verti. Jei taip – laukiame Jūsų paraiškų.
Svajūnas Bernotas
UAB „Telekonta“ generalinis direktorius, Ekspertų vertinimo komisijos narys
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Patirtis svetur

Vytautas Dauderys
UAB „Sareme“
Kauno filialo vadovas

Esenas: erdvė naujoms technologijoms, skirtingiems požiūriams ir fantazijai
Vokietija pasitiko švelniu, tikru bobų vasaros
oru ir ramia darbine atmosfera. Kelias iš Diuseldorfo į Eseną važiuojant taksi visai neprailgo.
Kiek nustebino tai, kad visą atstumą įveikėme
važiuodami iki 140 km/val. greičiu esant gana intensyviam transporto srautui, o ypač drausmingi ir
dėmesingi vairuotojai vieni kitiems nesudarė jokių
nepatogumų.
Vos įžengus į Eseno apsaugos sistemų parodą,
pribloškė didžiulė erdvė, užlieta nesibaigiančio
šurmulio, ir neįsivaizduojama stendų gausa. Nors
prie pat įėjimo pasitiko merginos su krepšeliais, pilnais reklaminių lankstinukų, atrodė, nepasiruošusį
lankytoją praėjimų labirintai gali labai greitai paklaidinti, o jau tada susirasti, kas ir kur yra, būtų
nelengva. Aplankyti dvylika parodos salių ir
rimčiau susipažinti su stendų eksponatais per 3
dienas buvo nelabai įmanoma.

Vokietijos didžiųjų gamintojų, tokių kaip „Siemens“, „Bosh“ ir kitų, stendai traukė dėmesį
ypatingu erdvumu ir prabanga. Tačiau dar labiau
stebino tai, kad reklaminė medžiaga ir techniniai
aprašymai daugiausia buvo pateikiami vien tik
vokiečių kalba. Tai rodo, kad Vokietijos firmos
pirmausia orientuotos į savo ir kitų vokiškai
kalbančių šalių rinką. Nuo pat pirmų žingsnių parodoje buvo juntamos šeimininkų pastangos visiems
primesti požiūrį, kad vienintelė kalba, kuria turėtų
būti bendraujama parodoje, yra vokiečių. Net
bendrą parodos planą anglų kalba gauti pasirodė
nelabai paprasta.
Visai kitaip nuteikė Kinijos ir Taivano gamintojai,
tolimesniuose pakraščiuose išsidėsčiusiuose stenduose pasitikdavę visus lankytojus maloniomis
šypsenomis. Net ir dešimtą kartą eidamas pro jų
stendą galėjai nė nepajusti, kaip vėl atsiduri jų
draugijoje.
Šių šalių stendai pirmiausia sudarė įspūdį, kad
daugelis firmų gamina tiek dizainu, tiek parametrais labai panašius gaminius. Tik vėliau, apsukus kelis ratus apie tuos pačius paviljonus,
išaiškėjo, kad prekė pagaminta visiškai toje pačioje
gamykloje, jos kodas ir kai kurie atributai gali skirtis, o gali būti ir tokie pat. Taigi, ieškant savo rinkai
naujo produkto, nebuvo paprasta išsiaiškinti, kas
yra jo pirmasis gamintojas, o kas – pagrindinis
platintojas.
Parodoje vyravo vaizdo technika. Sunku
įsivaizduoti, kur dar kitur būtų buvę galima
surasti daugiau vaizdo kamerų ir vaizdo signalą
apdorojančių įrenginių.
Pasidairius po parodą, galima drąsiai teigti,

kad dabar pagrindiniai su apsauga susiję sprendimai yra realizuojami naudojant vaizdo techniką
ir telekomunikacijas. Pateikiami visiškai išbaigti
sprendimai. Neribojamos galimybės prisijungti prie vaizdo įrenginių iš bet kurios pasaulio
vietos, informaciją apdoroti ir archyvuoti padeda
ištobulinta programinė įranga ir kaupikliai.
Labai sparčiai tobulėjant IP technologijoms,
tai, kas prieš keletą metų buvo sprendžiama
naudojant vaizdo kameras, dabar įgyvendinama
IP kameromis. Dar ne visos firmos gali pasiūlyti
programinių paketų, skirtų valdyti IP greitaeiges kupolines kameras, tačiau tokių projektų
pasiūlymų jau yra.
Pagrindinė problema buvo ir išlieka ryšių kanalų
pralaidumas ir jo sparta. Kai tik pavyks visiškai
įgyvendinti vaizdo signalo perdavimą nuo IP kameros per šviesolaidį iki serverio, jį iki galo apdoroti ir perduoti į tinklą, programinė įranga jau
leis pasinaudoti visomis IP kamerų savybėmis ir jų
privalumais. Tuo įtikino „Essen 2008“ paroda.
Visada labai egzotiškai atrodo šnipinėjimo
įranga. Tik dabar jau sudėtinga ją beįžiūrėti dėl
nepaprastai mažo dydžio. Ant pagrindinio šios
įrangos stendo Esene buvo parašyta: „Draudžiama
išvežti“. Matyt, dar teks palaukti kitos parodos.
Kitas stendas (kelis kartus didesnis) buvo skirtas prietaisams šnipinėjimo įrangai susekti. Taigi
stimulas visiems tobulėti tikrai yra.
Parodoje teko sutikti gamintojų iš Italijos,
Rusijos. Italijos gamintojai labiau orientuoti į
savo vidaus rinką, bet siūlo ir visam likusiam pasauliui DSC, „Crow“ ar „Paradox“ lygio apsaugos
centralių. Rusijos gamintojai iš Sankt Peterburgo
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pristatė vaizdo signalų keitiklius, skirtus transliuoti
informaciją kompiuterių kabeliais. Technologiškai
įdomus ir išsamus pasirodė australų pasiūlymas
sujungti į vieną įrenginį judesio jutiklį arba lauko
barjerą su vaizdo kamera, duomenų kaupikliu ir
GSM moduliu. Vaizdo kameros vaizdai įrašomi į
atmintinę, o GSM ryšiu prisijungus prie šio jutiklio,
galima atsisiųsti iki 65 tūkst. nuotraukų. Jutiklio
baterijos įkraunamos saulės energija trims darbo
paroms.
Gerokai sudomino pademonstruota galimybė
sujungti vaizdo sistemas kartu su termovizorinėmis
kameromis. Jų naudojimas oro uostuose ir pasienio ruožuose duoda neblogų rezultatų.
Globalūs projektai atrodė labai įspūdingai. Ypač
intriguojanti galimybė – matyti savo kompiuteryje
įmonės krovininio automobilio judėjimo kelią Europoje arba visame pasaulyje. Dabar įgyvendinti
šiuos sprendimus gali sutrukdyti nebent tik kaina.
Paroda buvo gausi eksponatų, masiškai lankoma ir įdomi. Manau, daugeliui apsilankiusiųjų ji
bus naudinga, kadangi tai, ką joje buvo galima
išvysti, sukuria naujų projektų įgyvendinimo galimybes ir atpalaiduoja fantaziją.

Vaidotas Stonkus
V. Stonkaus firmos „Kodinis raktas"
savininkas

Paroda Frankfurte prie Maino – be
krizės šešėlio
Kas antri metai Frankfurte prie Maino vyksta
automechanikos paroda. Joje eksponuojama
automobilių dalys, komponentai, serviso įranga.
Tai didžiausia ir prestižiškiausia tokio tipo paroda
Europoje.
Firma „Kodinis raktas“ šioje parodoje pristatė
naujus produktus, kurie gaminami nuo šių metų
IV ketvirčio arba dar tik bus pradėti gaminti nuo
kitų metų pradžios. Tai automobilių sergėjimo
sistemos „CAN-bus“, GSM komunikatoriai, aktyviojo tipo vairuotojų identifikavimo sistemos.
Rugsėjį, kai vyko ši paroda, kokių nors krizės, kuri
dabar krečia visą automobilių pramonę, apraiškų
dar nebuvo galima pajusti. Tiesa, naujovių, dar
negirdėtų gamintojų ar naujų klientų iš apsaugos srities irgi nebuvo daug. Susidarė įspūdis, kad
dauguma mūsų kolegų europiečių, gaminančių
konkuruojančius produktus, dalyvauja šioje parodoje, kad įtvirtintų atstovaujamos imonės įvaizdį
(„dalyvauju – vadinasi, esu“).

Kinų signalizacijos sistemų gamintojų šiais
metais buvo kur kas mažiau – matyt, 2006-ųjų
paroda nepateisino lūkesčių, o ir jų požiūris labai
pragmatiškas: nėra klientų – nėra prasmės dalyvauti. Ar verta kitoje – 2010 metų – parodoje
dalyvauti ir „Kodiniam raktui“ (nepaisant to, kad

Ūkio ministerija kompensuoja apie 40 proc. visų
parodos išlaidų), parodys parodos „Automechanika 2008“ rezultatai ir ateinantieji – 2009-ieji –
metai. Šiandien jau turbūt niekas neabejoja, kad
jie mums visiems bus permainų ir iššūkių metai.
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Valdemaras Narkovičius
UAB „Sareme“
generalinio direktoriaus pavaduotojas

Kas geriau: vokiečiai ar rusai, Maskva ar Sankt Peterburgas?..
Paskutiniu metu lankiausi dviejose parodose:
kas dvejus metus Vokietijoje vykstančioje „Security Essen“ ir kasmetinėje panašaus pobūdžio
parodoje, dėl kurios kiekvieną rudenį tenka vykti
į Sankt Peterburgą (Rusija). Šiemet pasikeitę savininkai pakeitė pastarosios parodos pavadinimą į
„Sifex“. Nuo šiol ją rengia ta pati kompanija, kuri
organizuoja ir IFSEC parodą Birmingeme (Didžioji
Britanija).
Minėtos parodos panašios tuo, kad daugiausia
orientuotos į vietinę rinką. Beje, Vokietijoje daugelyje stendų angliškai nebuvo įmanoma susišnekėti,
nors Rusijoje, ko gero, tokių vietų buvo dar daugiau.
Ieškantiesiems ko nors įdomaus ar tiesiog kokių
nors šios srities naujienų daug daugiau progų tai
išvysti buvo Vokietijoje – ši paroda tikrai milžiniškų
mastų. Čia galima buvo sutikti ir italų, ir kinų (kaipgi

be jų?), ir taivaniečių, ir rusų, ir (kaip visada)
lietuvių. Tai tikrai įdomus renginys, tikrai vertas
dėmesio, sakyčiau, šiandien jau nenusileidžiantis
IFSEC parodai, kuri vyksta Birmingeme. Be to, šių
metų „Security Essen“ ne taip smarkiai orientuota į
Vokietijos rinką, kaip atrodė anksčiau .
Paroda Sankt Peterburge būtų įdomi tiems,
kas dirba su NVS šalimis. Aišku, ir čia buvo galima sutikti tų pačių kinų ar taivaniečių. Galbūt ši
paroda suprantamesnė tiems, kam būna sunkiau

susikalbėti ir viską suvokti parodose, kurių darbinė
kalba yra anglų. Čia paprastai kiekviename stende
galėjai rasti bent vieną žmogų, šnekantį rusiškai ir
galintį išversti į šią kalbą. Tiems, kam priimtinesnė
tokia aplinka, patarčiau važiuoti į pavasarį Maskvoje vykstančią MIPS parodą. Ten paprastai dalyvauja
kur kas daugiau kompanijų, taigi galima pamatyti
įdomesnių dalykų, nors aš asmeniškai rinkčiausi
Sankt Peterburgą – jis tiesiog daug gražesnis už
Maskvą...

Naujienos
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Tel. +44 (0) 1293 786 822
El. paštas info@iipsec.com
Interneto svetainė www.iipseconline.com/
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Tel. +97 1436 42844
Faksas +91 4369 7569
El. paštas hadi@auraevents.ae
Interneto svetainė www.globalsecuritycongress.com

VASARIS
2009 m. sausio 18–20 d.

Intersec Middle East
Saugumo ir apsaugos konferencija ir paroda
Vieta
Tarptautinis susitikimų ir parodų centras,
Dubajus, Jungtiniai Arabų Emyratai
Organizatorius
Messe Frankfurt
Tel. +971 4 3380102
El. paštas angela.schierholz@uae.messefrankfurt.com
Interneto svetainė www.messefrankfurtme.
com/

2009 m. sausio 20–21 d.
Military Aerospace Test and Evaluation
Karinių erdvėlaivių bandymas ir vertinimas
Vieta
Thistle Marble Arch, Londonas, Didžioji
Britanija
Organizatorius
Defence IQ
Tel. +44 (0) 207 368 9300
Faksas +44 (0) 207 368 9301
El. paštas enquire@defenceiq.com
Interneto svetainė www.defenceiq.com/uk/
mate/ediary

2009 m. sausio 27–29 d.

2009 m. vasario 3–4 d.
Aviation Crisis Management
Aviacijos krizių valdymo konferencija

2009 m. vasario 17–18 d.
Ship Self Defence 2009
Laivų apsaugos technologijų paroda

Vieta
Abu Dabis, Jungtiniai Arabų Emyratai

Vieta
Le Meridien Piccadilly, Londonas, Didžioji
Britanija

Organizatorius
Russell Publishing Ltd
Tel. +44 1959 563311
Faksas +44 1959 563123
El. paštas shood@russellpublishing.com
Interneto svetainė www.internationalairportreview.com

Organizatorius
Defence IQ
Tel. +44 (0) 207 368 9300
Faksas +44 (0) 207 368 9301
El. paštas enquire@defenceiq.com
Interneto svetainė www.defenceiq.com/
uk/shipselfdef/ediary

2009 m. vasario 10–11 d.
Counter Terror Expo 2009
Tarptautinio saugumo paroda
Vieta
Queen Elizabeth Centre (QEII), Londonas,
Didžioji Britanija
Organizatorius
Niche Events
Tel. +44 (0)208 542 9090
Faksas +44 (0)208 542 9191
El. paštas ngreenaway@niche-events.com
Interneto svetainė www.counterterrorexpo.
com

2009 m. vasario 13–15 d.

2009 m. vasario 18–20 d.
TranSec India Expo 2008
Saugumo technologijų ir sistemų Indijos
pervežimų sektoriuje paroda
Vieta
D-4, A-blokas, LSC, Naraina Vihar, Naujasis
Delis, Indija
Organizatorius
Services International
Tel. +91 11 45055569
Faksas +91 11 25778876
El. paštas vsharma@servintonline.com
Interneto svetainė www.servintonline.com

2009 vasario m. 18–20 d.

IIPSEC 2009
Inovacijų ir IP saugumo mugė

2nd Annual of the Global Security and
Safety Congress
Pasaulinio saugumo ir saugos kongresas

Secure 2008
Tarptautinė saugos ir saugumo produktų,
technologijų ir paslaugų paroda.

Vieta
Stoneleigh, Park, Nr Coventry, Didžioji
Britanija

Vieta
Crown Plaza Festival City, Dubajus, Jungtiniai
Arabų Emyratai

Vieta
Banda Kurla kompleksas, Mumbajus, Indija

Organizatorius
IIPSEC

Organizatorius
Aura International FZ LLC

Organizatorius
Services International
Tel. +91 11 4505 5500
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Faksas +91 11 2577 8876
El. paštas servicesmumbai@servintonline.
com
Interneto svetainė www.securexh.com/

2009 m. vasario 18–20 d.
Fire India
Viena didžiausių specializuotos
priešgaisrinės įrangos paroda
Vieta
Banda Kurla kompleksas, Mumbajus, Indija
Organizatorius
Services International
Tel. +91 22 2859 6084/ 6
Faksas +91 22 2859 6085
El. paštas servicesmumbai@servintonline.
com
Interneto svetainė www.fire-india.com

2009 m. vasario 18–20 d.
Transec India 2009
Paroda, seminarai, konferencijos aviacijos, jūrų laivybos, geležinkelių ir tiekimo
grandinės saugumo sektoriuose

Naujienos

Faksas +91 124 423 4170
El. paštas vikas.chopra@ciionline.org
Interneto svetainė www.ietfindia.in/Security.asp

2009 m. vasario 23–26 d.
18th International Engineering &
Technology Fair 2009
Tarptautinė inžinerijos ir technologijų mugė
Vieta
Tarptautinis parodų centras (BIEC),
Bengalūras, Indija
Organizatorius
Confederation of Indian Industry
Tel. +91 (124) 4014060/4014061/
4014062/401406
Faksas +91 (124) 4014088
El. paštas vikas.chopra@ciionline.org
Interneto svetainė www.biztradeshows.
com/safety-security-fireequiprnents/

KOVAS

2009 m. kovo 4–5 d.
Border Security 2009
Tarptautinių sienų apsaugos paroda

Organizatorius
Services International
Tel. +91 (0) 11 450 555 69
El. paštas pjain@servintonline.com
Interneto svetainė www.transecindia.com

Vieta
Marriott viešbutis, Varšuva, Lenkija

SAFE 2009: Safety, Security and Fire
Equipment / Services
Tarptautinė paroda ir konferencija saugumo, apsaugos ir priešgaisrinės apsaugos
klausimais
Vieta
Tarptautinis parodų centras (BIEC),
Bengalūras, Indija
Organizatorius
Confederation of Indian Industry
Tel. +91 9999 38 11 66

GEGUŽĖ

2009 m. gegužės 4–6 d.
The Security Technology Exhibition
STEX-2009
Saugumo technologijų paroda
Vieta
Dat Al Emad Complex, Tripolis, Libija
Organizatorius
Alalama Events
Tel. +218 021 477 6239
Faksas +218 021 477 6239
El. paštas regs@alalama.com
Interneto svetainė http://www.stex.org.ly/

2009 m. gegužės 11–14 d.

Vieta
Banda Kurla kompleksas, Mumbajus, Indija

2009 m. vasario 23–26 d.

El. paštas andrewmarriott@globalsecasia.
com
Interneto svetainė www.globalsecasia.com

Organizatorius
SMi Group
Tel. +44 (0) 20 7827 6728
Faksas +44 (0) 20 7827 6729
El. paštas npianet@smi-online.co.uk
Interneto svetainė www.smi-online.
co.uk/2009border2.asp

2009 m. kovo 17–19 d.
Global Security Asia 2009
Trečioji tarptautinė vidaus saugumo paroda
Vieta
Singapore Expo, Singapūras
Organizatorius
GSA Exhibitions Private Limited (GSAL)
Tel. +44 (0) 1959 569 297

International Fire Expo 2009
Tarptautinė priešgaisrinė paroda
Vieta
Birmingemas, Didžioji Britanija
Organizatorius
CMP Information Ltd
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Telemetrijos taikomieji
sprendimai
bei paslaugos namų vartotojams

Saulius Pridotkas
UAB AKTKC direktorius

Anksčiau buvo rašyta („Rizikos faktorius“,
2006, Nr. 2) apie telemetrija pagrįstas saugos
sistemų komunikavimo technologijas su centralizuotu saugos tarnybos pultu. Šiame straipsnyje apžvelgsime telemetrijos taikomuosius
sprendimus bei paslaugas ir jų taikymą valdant
buities elektros prietaisus nuotoliniu būdu,
eksploatuojant statinių inžinerines sistemas ir
vykdant jų techninę priežiūrą.
Nuolat plečiasi telemetrijos sprendimų bei šiais
sprendimais pagrįstų paslaugų pritaikymo mūsų
kasdieniame gyvenime spektras. Šiandien niekam
nebe paslaptis, kad nuotoliniu būdu iš kompiuterio, prijungto prie interneto prieigos, ar mobiliojo
telefono galima įjungti / išjungti buityje esančius
elektros prietaisus, stebėti jų veikimą, stebėti bei
keisti reguliuojamus technologinius nustatymus
ar duoti nurodymus vykdyti tam tikras komandas.
Pavyzdžiui, galima sužinoti, kokia yra namo vidaus
ir lauko temperatūra, taip pat iš šildymo katilo į
namo šildymo sistemą patenkančio bei grįžtančio
šilumos nešiklio temperatūra, prireikus galima šią
temperatūrą padidinti ar sumažinti ir pan. Tai vadinami pagrindiniai informaciniai parametrai bei jų
valdymas.
Rinkos namų vartotojams siūlomus telemetrijos
sprendimus bei paslaugas gana paprasta diegti,

Elektroninė sauga

pritaikyti ir naudoti, kitaip tariant, šie sprendimai
ir paslaugos yra „draugiški vartotojui“. Dažniausiai
tiesioginiam naudojimui pritaikytų telemetrijos sprendimų ar paslaugų, skirtų valdyti keletą
buities elektros prietaisų, funkcionalumas apribojamas pagrindiniais parametrais (įjungimas,
išjungimas ir būklė). Toks pavyzdys pateiktas 1
pav. Nors sprendimus ar paslaugas gana paprasta
naudoti, jie dažniausiai būna apsaugoti nuo nesankcionuotos intervencijos, t. y. telemetrijos
sprendimas ar paslauga komandas priima identifikuojant vartotoją pagal mobiliojo telefono
numerį ar kompiuterio IP adresą bei papildomą
slaptažodį. Be to, informatyvumui bei telemetrinių
komandų – nurodymų įvykdymui fiksuoti naudojamos nurodymų „patvirtinimo“ komandos, t.
y. vartotojui atsiunčiama SMS žinutė ar kompiuterinis pranešimas, kad nurodymas įvykdytas.
Šiuo metu telemetrija ypač populiari tarp
Skandinavijos šalių gyventojų. Čia dauguma
žmonių užmiesčiuose ar kalnuose turi sodybas,
kuriose mielai leidžia savaitgalius. Šiose sodybose
neretai įrengiamos mobiliuoju ryšiu pagrįstos sistemos, kurios leidžia ne tik per šimtus kilometrų
patikrinti signalizacijos būklę, bet ir, pavyzdžiui,
telefonu prieš pat kelionę įjungti sodybos šildymą,
pirtį ar elektrinį židinį, o išvykus – nuotoliniu
būdu užgesinti netyčia paliktą šviesą, lygintuvą.
Gyventojams išvykus, telemetrijos sistema seka
prie sistemos prijungtų elektros prietaisų veikimą
ir, atsitikus nenumatytiems įvykiams, pati apie
tai praneša šeimininkui ar telemetrijos paslaugų
teikėjui. Išvykus ilgesniam laikui, sistemą saugumo sumetimais galima užprogramuoti ir taip,
kad ji pati junginės šviesas, retkarčiais gros muzika
ir pan. Grįžtantį šeimininką namai pasitiks šilti ir
jaukūs.
Tačiau tam, kad šildymo, elektros ar vandens
tiekimo sistemos tinkamai veiktų, jos turi būti
techniškai prižiūrimos ir tvarkingos. Kaip užtikrinti,
kad minėtos būsto energetinės sistemos veiktų
tinkamai? Tam reikalingos „iš tolo matančios akys“,
kad būtų kuo operatyviau nustatomos ar net
pašalinamos statinio inžinerinių sistemų sutrikimų
priežastys. Statinių inžinerinių sistemų techninės
priežiūros matavimo vienetai yra gedimų tikslinio
techninės priežiūros darbų atlikimo, sutrikimų
nustatymo ir sistemos veikimo atkūrimo laikas ir su tuo tiesiogiai susiję pinigai. Siekiant
šių tikslų, naudojami telemetrijos sprendimai ir
paslaugos. Juos taikant nedelsiant įvykdomos
pavestos komandos, nustatomi atsiradę pokyčiai
ar užfiksuojamas inžinerinės sistemos gedimas ir apie tai iš karto pranešama vartotojui
ar telemetrinių paslaugų teikėjo informacinei
sistemai. Gauti pranešimai nedelsiant (jei įdiegta
telemetrijos paslauga) registruojami, apdorojami

ir perduodami vykdyti statinio inžinerinių sistemų
inžinieriui, techninės priežiūros specialistui ar
mobiliajai grupei. Atsižvelgiant į gauto informacinio telemetrinio pranešimo pobūdį, svarbą ir
situacijos kritiškumą, telemetrijos sistema pakoreguoja statinio inžinerinės sistemos kontroliuojamo
parametro dydį arba duoda valdymo ar sutrikimo
šalinimo valdymo komandą, kuri atitinkamai
sureguliuoja inžinerinės sistemos veikimą. Taip
sutaupoma daug laiko, užtikrinamas tinkamas
ir nepertraukiamas statinio inžinerinės sistemos

2 pav.

3 pav.
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veikimas. Tai lemia gana didelį ekonominį efektą
(dažnai nuo 30 proc. iki 70 proc.).
Telemetrijos sprendimai ir paslaugos vis plačiau
naudojami statinių inžinerinių sistemų techninei
priežiūrai. Statinio inžinerinių sistemų techninė
priežiūra yra gyvybiškai svarbi sklandžiam ir ilgalaikiam inžinerinių sistemų darbui.
Primename, kad telemetrines paslaugas vartotojams diegia ir teikia specializuotos įmonės,
turinčios pakankamą specializuotą techninę
bei organizacinę bazes ir atitinkamai paruoštus
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4 pav.
žmogiškuosius išteklius. Telemetrijos paslaugomis rekomenduotina naudotis todėl, kad
sudėtingesnės telemetrijos paslaugos nėra skirtos
tiesiogiai naudoti, t. y. susideda iš specializuotų
techninių bei organizacinių sistemų, kurioms
įrengti, eksploatuoti ar vykdyti techninę priežiūrą
reikia specializuotų žinių, o kartais ir teisės aktų
nustatyta tvarka kvalifikaciją įrodančių atestatų,
licencijų ar kitų dokumentų. Telemetrijos paslaugų
sistemos tipinė schema pavaizduota 2 pav.
Visiems lyg ir savaime suprantamas dalykas,
kad pirkdami automobilį planuojame ir eksploatacijos išlaidas variklio alyvai, stabdžių trinkelėms,
remonto darbams ir pan. Taip pat šiuos darbus
sistemingai atliekame, nes suvokiame, kad laiku
nepakeitus variklio alyvos, jis gali nustoti veikti,
nepakeitus stabdžių trinkelių, padidės grėsmė
mūsų saugumui dėl stabdymo efektyvumo
pablogėjimo, greičiau sudils stabdžių diskai ar
būgnai. Tačiau rinkdamiesi būsto inžinerines sistemas dažniausiai skaičiuojame tik jų įsigijimo bei
įrengimo sąnaudas, tačiau ne visada susimąstome,
kad būsto konstrukcijoms, energetinėms ir saugos
sistemoms gyvybiškai būtina techninė priežiūra.
Todėl labai rimtai reikia pagalvoti, kad būsto
(statinių ar jų dalių) inžinerinės sistemos būtų

tinkamai eksploatuojamos ir jų technine priežiūra
būtų pasirūpinta laiku. Klasikinė inžinerinių
sistemų pasirinkimo, diegimo bei eksploatavimo
veiksmų schema pavaizduota 3 pav. Tik taikant
visą 3 pav. pavaizduotą ciklą bus pasiekiama
efektyvesnių ekonominių rodiklių, užtikrinamas
sklandus statinio inžinerinių sistemų veikimas bei
jų ilgaamžiškumas ir prevenciškai sumažinama
gedimų bei avarijų.
Pastaruoju metu vis populiarėja telemetrijos
paslauga, leidžianti vartotojams valdyti teritorijos ar vartų atidarymą / uždarymą mobiliuoju
telefonu (4 pav.). Norint atidaryti ar uždaryti
vartus, paprasčiausiai reikia iš savo mobiliojo telefono iš anksto suprogramuotu „greitojo rinkimo“
mygtuku inicijuoti skambutį į telemetrinį vartų
valdymo įrenginį, kuris akimirksniu atpažins į šį
įrenginį ar sistemą iš anksto įvestą unikalų vartotojo mobiliojo telefono numerį ir įvykdys reikiamą
komandą. Toks telemetrinis sprendimas ar paslauga nekainuoja brangiau už jau įprastus nuotolinius
radijo bangų mygtukus ir turi daugybę privalumų:
· pamiršęs nuotolinį vartų valdymo pultelį vartotojas vargu ar grįš jo pasiimti, bet tikrai sugrįš
mobiliojo telefono;
· išsekus nuotolinio valdymo pultelio energi-

jos šaltiniui, vartotojas turės ieškoti, kur įsigyti
specializuotą maitinimo šaltinį, o mobilųjį telefoną
paprasčiausiai reikia įkrauti;
· atvykus svečiui, vartotojas nuotoliniu būdu,
netgi būdamas išvykęs iš namų, gali įleisti svečią
į teritoriją, o svečio, apsistojusio ilgesniam laikui,
mobiliojo telefono numerį gali kompiuteriu ar
mobiliuoju telefonu lengvai priskirti prie vartotojų,
galinčių laikinai valdyti šeimininko kiemo vartelius.
Vartotojams nuolat pateikiama vis daugiau
unikalesnių telemetrijos sprendimų bei paslaugų.
Telemetrijos sprendimų diegimas ar naudojimasis telemetrijos paslaugomis yra itin efektyvus ir
naudingas (ypač esant įtemptai ekonominei situacijai). Net ir trumpi pokyčiai operatyviai valdant
energetinius išteklius dažnai atneša apčiuopiamą
ekonominę naudą, sutaupo daug laiko, apsaugo
nuo nemalonių netikėtumų, o visa tai suteikia gyvenimui geresnę kokybę.

NAUJOS KARTOS APSAUGOS SISTEMOS

VAIZDO ĮRAŠYMO ĮRENGINYS DR16NRT-DVD

Naujos kartos vaizdo stebėjimo sistemos suprojektuotos ir pagamintos CBC – pasaulinio
vaizdo sistemų rinkos lyderio, garantuojančio savo produktų patikimumą ir kokybę.

– Vaizdo atkūrimas REAL TIME (400 kadrų/ sekundę)
– Aukšta XVGA rodomo vaizdo kokybė
– Intelektuali įrašų paieška
– DDNS aptarnavimas ir NTP laiko sinhronizacija
– 4 nepriklausomi SPOT išėjimai su QUAD tipo dalinimu
– Galimybė kaupti duomenis 4x750GB diskuose

www. s a r e m e . lt

Geri detektoriai
už gerą kainą

analoginis signalo apdorojimas
veidrodinė optika
automatinė temperatūros kompensavimo sistema
saugomas atstumas 15 m
apžvalgos kampas 90°
darbo temperatūra nuo -35°C iki 55°C
tvirtinimo kronšteinas: lubinis/sieninis
originalaus dizaino korpusas

skaitmeninis signalo apdorojimas
veidrodinė optika
skaitmeninė temperatūros kompensavimo sistema
saugomas atstumas 15 m
apžvalgos kampas 90°
darbo temperatūra nuo -35°C iki 55°C
tvirtinimo kronšteinas: lubinis/sieninis
originalaus dizaino korpusas

Tel.: +370 5 233 76 75, +370 46 300 577
www.levoriskis.com
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H.264
įsiveržia į IP

vaizdo stebėjimo sistemas

Julius Venskus

UAB „Pažangių
technologijų prekyba“

direktorius

IP vaizdo stebėjimas pagrįstas skaitmenine
technologija, kai informacija perduodama tarp

įrenginių duomenų srautais. Tai lemia padidėjusį
dėmesį duomenų kanalo pločiui ir archyvo talpos
dydžiui. Taigi suprantama, kad daugiau dėmesio
skiriama vaizdo suglaudimo technologijoms. Nuo

jų priklauso, koks turės būti duomenų srauto greitis, kiek kamerų bus galima perduoti per LAN ar
WAN infrastruktūrą ir kokio dydžio talpos reikės
vaizdo archyvui.

1 pav. M-JPEG. Objektai – nejudantis medis ir judantis automobilis – kiekviename kadre glaudžiami iš naujo.

2 pav. MPEG. Nejudantis objektas – medis apdorojamas tik kartą, o tolimesniuose kadruose apdorojamas tik automobilis (judantis objektas).
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M-JPEG prieš MPEG
M-JPEG (Motion-JPEG) suglaudimo algoritmo
pagrindas – technologija, leidžianti kiekvieną
kadrą glausti individualiai ir formuoti šių individualių kadrų srautą. Dėl to duomenų srautas gali
būti gerokai didesnis.
MPEG-4 algoritmas ieško skirtumų tarp dviejų
kadrų ir siunčia tik skirtumą. Tai veikia taip, lyg
būtų glaudžiami ir siunčiami tik judantys objektai.

MPEG-4 prieš H.264
H.264 – tai aukščiausio laipsnio (level 10)
MPEG-4 algoritmo atmaina, kartais vadinama
MPEG-4 AVC (Advanced Video Coding). Abiejų
algoritmų pagrindai yra tie patys, bet H.264 yra
gerokai patobulintas.
· Viena iš naujovių – Quarter Pixel. H.264 analizei ir glaudimui naudojamos mažesnės pikselių
grupės, kurios tiksliau aprašo judantį objektą.
· Network Abstraction Layer (NAL). H.264
glaudžia duomenis grupėmis, kurios atitinka
kompiuterių tinklo paketo formatą, todėl pakartotinai formatuoti tinklo nebereikia.
· Multiple Reference Frames. MPEG-4 analizuoja tik vieno tolesnio ir vieno ankstesnio kadrų
skirtumus, o H.264 – dviejų kadrų pirmyn ir atgal.
· Advanced De-Blocking – filtras, padedantis išvengti pikselių blokavimo artefaktų, kurie įprastai atsiranda naudojant DCT pagrįstą
paveikslo glaudimo technologiją. Šis filtras
pagerina vaizdo kokybę ir glaudimo našumą.
· Content Adaptive Binary Arithmetic Coding
(CABAC) – tai kodavimo metodas. Vaizdo blokas
A ir blokas B yra skirtingai susiję su bloku C,
naudojama daugiau negu 700 skirtingų H.264
dinaminio metodo kodavimo lentelių.

Našumas
Iš 6 paveikslo matyti, kad H.264 yra tik 40
proc. ekonomiškesnis už MPEG formatą ir 95
proc. ekonomiškesnis už M-JPEG.
Kad ir koks geras ir ekonomiškas atrodytų
H.264, vis dėlto kai kurios galimybės yra ribotos.
Labai veiksmingai suglausti duomenys turi
būti taip pat efektyviai išplečiami. Daugumoje
IP stebėjimo sistemų naudojama programinė
išplėtimo technologija stebėjimo taške. Tai reikalauja didelių kompiuterinės įrangos skaičiavimo
resursų. Palyginti su kitais formatais, tas pats
kompiuteris vienu metu galėtų atvaizduoti
mažiau H.264 kamerų.

Pavyzdys
Kompiuterio specifikacija: Core 2 Duo CPU, 2GB
RAM
IP kamera: D1(720x576)@25fps (kadrai per
sekundę)

M-JPEG

MJPEG-4

H.264

Ryšio srauto sąnaudos
D1 skiriamoji geba –
25 kadrai per sekundę

12Mbit/s

12Mbit/s

0,9Mbit/s

Archyvo talpa –
30 dienų

3888GB

486GB

292GB

Glaudimo algoritmas
Išskleidimo srautų (kamerų)
skaičius

M-JPEG
64

MJPEG-4
16

H.264
4
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B
A C
Nekyla abejonių, kad H.264 yra vienas
iš pažangiausių ir efektyviausių glaudimo
algoritmų IP vaizdui stebėti, ypač kai naudojama
megapikselinė skiriamoji geba.
Šis algoritmas taupo interneto ar vietinio tinklo pralaidumą, archyvo talpą, padidina srautų
našumą. Vis dėlto kompiuterio skaičiuojamajai
galiai keliami dideli reikalavimai, todėl H.264 –
geriausias sprendimas aparatiniuose glaudimo ir
skleidimo įrenginiuose.
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Pranešimų perdavimo
sistemų ryšio kanalų
pasirinkimas

Pranešimų perdavimas nėra svarbiausias apsaugos sistemos elementas, tačiau
be jo vargu ar būtų įmanoma sukurti tokias sistemas.

Irenijus Jodkauskas
UAB „Trikdis“
technikos direktorius

Sparti IT plėtra sudarė visas prielaidas
atsirasti naujiems ryšio kanalams tarp saugomo objekto ir centralizuoto stebėjimo
pulto. Kartu atsirado poreikis suformuluoti
jų vertinimo kriterijus, palyginti tarpusavyje
skirtingus ryšio kanalus bei nustatyti racionalaus taikymo sritis.
Paprastai informacija ryšio kanalu perduodama iš saugomo objekto į centralizuoto stebėjimo pultą. Naudojami laidiniai ir bevieliai
ryšio kanalai. Tais atvejais, kai bus sunku
pasakyti, ar kanalas yra vielinis, ar belaidis,
vartosime sąvoką kombinuoti ryšio kanalai.
Be to, reikia skirti fizinį ryšio kanalą perdavimo ar priėmimo taške.
Vertinant ryšio kanalus, reikėtų atsižvelgti į:
· perduodamo pranešimo informatyvumą;

· pranešimo perdavimo laiką;
· ryšio patikimumą;
· veikimo aprėptį;
· įdiegimo ir eksploatacijos išlaidas.
Pranešimo informatyvumas – tai informacijos detalumo išraiška. Kuo pranešimas
informatyvesnis, tuo tiksliau galima žinoti
įvykio pobūdį, laiką, vietą. Informatyvumą
galima apibrėžti galimu kombinacijų skaičiumi. Pavyzdžiui, plačiai paplitęs Contact ID
formatas leidžia žinoti, ar tai suveikimas, ar
grįžimas į pradinę būklę, įvykio pobūdį (tipą,
įvykio vietą ar vartotoją.
Pranešimo perdavimo laikas – tai laiko
intervalas nuo įvykio užfiksavimo signalizacijos įrangoje iki to momento, kai įranga
arba stebėjimo programa priima suformuotą
pranešimą.
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Ryšio patikimumas – tai tinkamai ir laiku
priimtų pranešimų skaičiaus santykis su iš
tikrųjų išsiųstų pranešimų skaičiumi.
WLAN
Veikimo aprėptis nusako, kiek toli nutolusių nuo stebėjimo pulto objektų pranešimus
galima tinkamai priimti.
RF
Įdiegimo ir eksploatacijos sąnaudos išreiškiamos reikiama pinigų suma.
Apsaugai šiandien plačiai naudojamos
GPRS
telefono linijos (Tel.line), radijo ryšio kanalai
(RF), GSM tinklai (GPRS ir SMS) ir internetas (WLAN). Nepaisant naudojamos įrangos
SMS
įvairovės, ryšio savybės kanale yra bendros
visiems.
1 paveiksle pateiktoje diagramoje paroTel. line
dytas skirtingais ryšio kanalais perduodamų
pranešimų informatyvumas.
Beveik visais kanalais (išskyrus radijo
kanalą) galima perduoti gana detalų
pranešimą. Iš literatūros, parodų žinomos
20%
40%
60%
80%
100%
120%
ir radijo sistemos, perduodančios išsamią
Radio
Contact ID
ECID
informaciją, tačiau praktinėje veikloje jos
naudojamos retai.
2 paveiksle pateiktoje diagramoje at- 1 pav. Pranešimų, perduodamų skirtingais ryšio kanalais, informatyvumas
vaizduotas pranešimų perdavimo laikas
naudojant skirtingus ryšio kanalus.
Lyginant diagramų duomenis matyti,
kad perduoti informatyvų pranešimą greitai
WLAN
galima naudojant interneto technologijas.
Kitais atvejais netenkama arba greičio, arba
informatyvumo, arba patikimumo.
RF
Reikia skirti ryšio kanalo įrangos
patikimumą, ryšio patikimumą ir informacijos perdavimo patikimumą. Net jei aparatūra
GPRS
veikia tvarkingai, galimi ryšio sutrikimai dėl
kanalo užimtumo, dėl trukdžių, dėl veikimo
ypatumų ir pan. Apsaugos sistemose svarSMS
biausias yra informacijos perdavimo patikimumas. Nesvarbu, kuriais ryšio kanalais informacija pasiekia pultą, – svarbu tai, kad ji
Tel.line
priimama laiku ir leidžia reaguoti.
Nors daugumos ryšio kanalų ryšio patikimumas siekia 90–98 proc., būtina imtis priemonių informacijos patikimumui
užtikrinti. Padidinti informacijos patikimumą
2 5
10
20
30
40
50
60 sek.
galima tik dubliuojant perduodamą
pranešimą keliais kanalais.
2 pav. Pranešimų, perduodamų skirtingais ryšio kanalais, perdavimo laikas
Praktikoje įprasta tiek dubliuoti pranešimus
keliais kanalais, tiek rezervuoti ryšio kanalus.
Dubliuojant pranešimų perdavimą keliais
kanalais, pasiekiamas didesnis informacijos zervuojant ryšio kanalus išauga pranešimų norint įrengti išskirtinius, vienai saugos
patikimumas, nors ir didesnėmis sanau- perdavimo laikas ir mažėja ryšio palaikymo tarnybai priklausančius ryšio tinklus, reikia didesnių kapitalinių įdėjimų, o bendro
domis. Priimti skirtingais ryšio kanalais išlaidos.
naudojimo tinklai reikalauja gana didelių
Pranešimų
perdavimo
sistemos
veikimo
pranešimai gali papildyti vienas kitą, galima
nuolatinių eksploatacijos išlaidų.
aprėptį
lemia
naudojamos
technologijos.
veiksmingiau kontroliuoti ryšio kanalus,
Tad kokį ryšio kanalą (kanalus) pasirinkti?
tačiau ir išlaidos rezultatui pasiekti yra Naudojant radijo sistemas ir diegiant inUniversalaus recepto nėra. Skiriasi saugos
dividualius
tinklus,
veikimo
aprėptį
dažnai
didesnės.
tarnybų
poreikiai, apsaugos kriterijai ir jai keriboja
saugomos
teritorijos
dydis.
Pasirinkus
Rezervuojant ryšio kanalus, pranešimai
liami
reikalavimai,
saugos sistemų įrengimo
GSM
ir
WLAN
technologijas,
veikimo
aprėptis
perduodami pagrindiniu kanalu. Sutrikus
ryšiui pagrindiniame kanale, įranga per- priklausys nuo naudojamų tinklų galimybių. sąlygos ir finansinės galimybės.
Pasirenkant naudojamus ryšio kanalus ir
3 paveiksle parodytos įdiegimo ir eksduoda pranešimą rezerviniu. Naudojama
siekiant
informacijos perdavimo patikimuploatacijos
išlaidos,
kurių
prireikia
naudojant
keletas algoritmų, kuriais remiantis vykdomo,
reikėtų
įsidėmėti keletą dalykų:
skirtingus
ryšio
kanalus.
Galima
teigti,
kad
mas perėjimas į rezervinį kanalą, tačiau re-
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Objektų skaičius

Objektų skaičius
RAS -2M
E2 & RE2
G1 & IPcom
CG1 &GE2
3 pav. Įdiegimo išlaidos, naudojant įvairius ryšio kanalus

1) informacijos perdavimo patikimumą
galima užtikrinti tik naudojant kelis skirtingus ryšio kanalus;
2) pasirenkant ryšio kanalus, reikia derinti
skirtingas savybes ir technologijas – greitą ir
informatyvų, laidinį ir bevielį ryšio kanalus;
3) ryšio kanalų dubliavimas reikalingas

200

RAS -2M
E2 & RE2
G1 & IPcom
CG1 &GE2
4 pav. Eksploatacijos išlaidos, naudojant įvairius ryšio kanalus

tiek perdavimo, tiek priėmimo taške;
4) stebėjimo programa turi nustatyti, kuriuo ryšio kanalu priimtas pranešimas, tačiau
visi priimami pranešimai turi būti aprašyti
vienoje objekto kortelėje, kad neiškiltų
papildomų kliūčių operatyviam pulto operatoriaus darbui.

3-4 paveiksluose:
· RAS-2M - radijo sistema;
· E2&RE-2 WLAN sistema;
· G1&IPcom - kombinuota GPRS ir WLAN
sistema;
· CG1&RE2 - kombinuota GPRS
ir WLAN sistema.
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Pasirinkimo kaina
Vartotojiškoje visuomenėje, kurioje
šiandien, laimei ar nelaimei, gyvename,
visada yra didžiulė prekių ir paslaugų
pasiūla. Bet ar visada didelis
pasirinkimas yra gerai?

Pavyzdys

Laimonas Nikolajevas

UAB „Telekonta“
projektų vadovas

Kai renkamės naują televizorių, visada smagu pasivaikščioti po parduotuves su visa šeima ir
bandyti įsivaizduoti, kaip naujasis pirkinys atrodys
mūsų svetainėje. Dažnai tai yra malonumas, už
kurį mes mokame savo laisvu laiku ir transporto
išlaidomis.
O kas bus, jei namuose jis įprastinių žinių ar serialų nerodys taip gerai, kaip rodo demonstracinį
DVD filmą parduotuvėje? O gal net visai nerodys?
Tokiu atveju galima:
a) truputį paliūdėjus, su tuo susitaikyti;
b) nusipirkti visus trūkstamus stiprintuvus, dekoderius ir konverterius, tam išleidžiant daugiau,
nei buvo numatyta televizoriaus pirkimo biudžete;
c) iš anksto užsiversti specialiąja literatūra, per
keletą mėnesių išsiaiškinti visut visutėlius televizoriaus parametrus ir dar prieš perkant įsitikinti, kad
nieko nenumatyto tikrai neįvyks arba kad visos
papildomos priemonės ir jų kainos yra žinomos ir
įvertintos darant pasirinkimą.
Pažįstama situacija? Manau, nė vienas iš siūlomų variantų nesukelia tokio didelio entuziazmo
ir taip maloniai nenuteikia, kaip prieš tai minėtas
pasivaikščiojimas po parduotuves...

Problema
O ką, jei televizorių perkame ne sau, o išrankiam

savo įmonės klientui? O jei ne televizorių, o didžiulę apsaugos sistemą, kuri bus diegiama dešimtyje
skirtingų mūsų pačių ar kliento įmonės filialų?
Čia jau malonumas gali būti visiškai menkas, o
atsakomybė ir papildomos nenumatytos išlaidos
priedams ir personalo, kuris rūpinasi produkto atranka, kvalifikacijai kelti – didžiuliai.
Šiandien rinkoje apstu saugai skirtų sprendimų.
Tai apsaugos ir priešgaisrinės signalizacijos, įėjimo
ir darbo laiko kontrolės, vaizdo stebėjimo ir pastatų
automatikos sistemos, kombinuotos sistemos, atliekančios kelias funkcijas, ir t. t.
Kiekvienas gamintojas stengiasi išsiskirti iš
bendros jų masės papildydamas savo gaminamas
sistemas vis naujomis savybėmis, kuriomis stengiamasi atkreipti pirkėjo dėmesį.
Pirkėjai (tarp jų netgi instaliuojančios kompanijos!) priversti gilintis į technines smulkmenas
ir gaišti daug brangaus laiko lygindami vienos
ar kitos panašios klasės sistemos pranašumus ir
bandydami įvertinti tokių savo pasirinkimų perspektyvas.
Produkto pasirinkimas virsta ilgalaikiu, o neretai
netgi nesibaigiančiu procesu dėl techninių žinių
stokos ir baimės praleisti kokį nors parametrą,
kuris gali pasirodyti svarbus kada nors ateityje. Savaitėmis bandoma ieškoti žinių internete, perduoti
įrangos parinkimo atsakomybę savo kolegoms ir
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teisintis, kad nėra sprendimo arba laiko, ar netgi
sabotuoti visą parinkimo / užsakymo procesą, kad
tik niekas neliktų kaltas dėl „neteisingo“ pasirinkimo.
Viso to rezultatas – galybė tuščiai iššvaistyto
žmonių darbo laiko (o tai šiais laikais – visada
nemenki pinigai), taip ir nepriimtas sprendimas,
neinstaliuota reikalinga sistema. Bijoma suklysti ir
laukiama, kol pasirodys nauji produktai ar jų versijos, turinčios visas įmanomas ir net neįmanomas
funkcijas. Tačiau svarbiausia – visiškai neaišku,
kada tokia situacija pasikeis.

Peripetijos
Be abejo, produktus vis dar galima rūšiuoti
pagal kainos ir kokybės kategorijas. Posakis, kad
„gauni tai, už ką moki“, nebus paneigtas šiame
straipsnyje, tačiau skirtumai tarp vienodos kainos
ir kokybės kategorijos produktų iš tiesų nėra tokie
esminiai, kaip kartais teigia gamintojai.
Iš tikrųjų dauguma siūlomų sprendimų iš esmės
patenkina svarbiausius pirkėjo poreikius (apsaugos
sistemos saugo, vaizdo kameros rodo ir t.t.), o su
tokiu vargu išsirinktos gamintojų pasiūlytos unikalios funkcijos neretai taip ir lieka nepanaudotos.
Rinkoje jau kurį laiką pastebima tendencija
sujungti keleto sistemų funkcijas tokiu būdu, kad
naudotis šiomis sistemomis būtų patogiau. Itin
paplitusios apsaugos centralės su gaisro nustatymo galimybe ir / arba įėjimo kontrolės sistema. Vis
dažniau pasitaiko apsaugos ar įėjimo kontrolės sistemų, suderinamų su kokia nors vaizdo stebėjimo
bei įrašymo sistema. Galima aptikti ir tikrų „šveicariškų peilių“ – visų minėtų sprendimų rinkinių,
sudėtų į vieną paketą.
Deja, ši lazda taip pat turi 2 galus. Paprastai gamintojai naudoja nuosavus uždarus protokolus ir
programinę įrangą, todėl, įsigijus vieną sistemos
komponentą, nelieka nieko kito kaip pirkti kitą
sistemos komponentą iš to paties gamintojo –
būtent toks ir yra pagrindinis kiekvieno gamintojo
tikslas.
Situaciją pasunkina tai, kad kiti tokios kombinuotos sistemos komponentai nebūtinai atitinka
tą patį, kaip ir pirmojo komponento, kainos ir
kokybės segmentą. Taigi nusipirkus puikią apsaugos sistemą gali pasirodyti, kad vienintelė į
ją integruojama vaizdo stebėjimo posistemė yra
kur kas prastesnės kokybės (jei geresnės kokybės,
tai per brangi!) arba nepateikia tinkamos formos
ataskaitos ir pan. Kaip tik tokios dilemos ir atima
daugiausia laiko.

Sprendimas
Ar negalima šios situacijos pakeisti? Pasirodo,
galima. Tam tikslui geriausiai tinka konkrečiam klientui pritaikyti programų paketai (kompiuteriui /
serveriui arba specialiam valdikliui / konverteriui),
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kurie leidžia integruoti visiškai skirtingas sistemas,
leidžia joms keistis duomenimis ir pateikti vartotojui tinkamą darbo sąsają bei reikiamos formos
ataskaitas norima kalba (o tai vis svarbiau).
Visų tinkamai integruotų sistemų veikimas gali
būti koordinuojamas praktiškai realiu laiku. Programiniai sprendimai, pavyzdžiui, sinchronizacija
tarp skirtingų sistemų duomenų bazių arba šios
informacijos atvaizdavimas ekrane, užtikrina
0,5–2 sekundžių vėlavimą, specializuoti aparatiniai sprendimai, skirti integruoti, pavyzdžiui, vieno
gamintojo kameros valdymas kitur pagaminta
valdymo svirtimi, – vos keleto milisekundžių
vėlavimą. Pastarasis pavyzdys taip pat rodo, kad
integravimas galimas ne tik tarp skirtingų sistemų
(pvz., gaisro ir įėjimo kontrolės), bet ir vienos sistemos viduje (pvz., vaizdo stebėjimas).
Kiti programų paketų privalumai:
· galima įsigyti atskiras sistemas pagal poreikius;
· galima įsigyti sistemas pagal jų pagrindinę
funkciją, nesirūpinant šalutinėmis arba papildomomis, - tokios sistemos yra kur kas efektyvesnės;
· poreikiams pasikeitus, galima integruoti to
paties ar kito gamintojo tos pačios arba skirtingos
paskirties sistemas;
· pritrūkus kokių nors funkcijų, galima papildomai panaudoti kitų gamintojų produktus;
· perkant naujas sistemas, nebesvarbu, kokios
buvo įsigytos anksčiau, – galima integruoti jau
turimas sistemas ir tokiu būdu išsaugoti jų vertę
keičiantis poreikiams;
· integravus sistemas, visiškai įmanoma dirbti
su jau įprasta programine įranga ar valdymo įrenginiais;
· sutaupoma labai daug laiko, nes nereikia gilintis į visas rinkoje esančias sistemas, o kartais nebeprireikia ir komandiruočių į parodas, analogiškų
sistemų paieškos bei kitų išlaidų.
O ar turi programų paketai kokių nors trūkumų?
Taip, jų yra:
· konkrečiam klientui pritaikyti programiniai
paketai negali pakeisti fundamentalių turimo
produkto kokybinių sąvybių – tarkim, nespalvota
kamera nepradės rodyti spalvotai ir pan.;
· integruojamojo sprendimo gamintojas paprastai negali parduoti to paties produkto kitam
pirkėjui be pakeitimų, todėl visos integravimo sąnaudos, nors ir santykinai nedidelės, tenka vienam
pirkėjui;
· integruojant vis daugiau skirtingų sistemų,
reikia mokėti papildomai;
· atsiranda tiesiogiai su tuo susijęs perkamos
sistemos parametras „lengvai integruojama“, į kurį
reikia atsižvelgti renkantis sistemą.

Ar minėti privalumai atsveria šiuos trūkumus?
Tai priklauso nuo sistemos apimties. Programų
paketų ar atitinkamų aparatinių sprendimų kaina
priklauso nuo to, kelių tipų sistemos integruojamos, tačiau paprastai visai nesvarbu, kiek yra pačių
integruojamųjų sistemų.
Jei integruojamos nedidelės sistemos (pvz.,
nuosavame name), tai integravimo sąnaudos gali
viršyti pačių sistemų sąnaudas. Toks sprendimas
ekonomiškai nebus pagrįstas. Tačiau vidutinio
dydžio sistemoms (3–4 aukštų biuro pastate ar
kelių pastatų / filialų grupėje) tai padaryti tikrai
vertėtų.

Tendencijos
Rinkoje pastebima ryškėjanti tendencija – kurti
produktus atvirojo kodo sistemų pagrindu, paremtu standartiniais TCP/IP protokolais ir saugančiu
duomenis SQL standarto duomenų bazėse. Taip
yra neatsitiktinai: atvirojo kodo sistemų sukūrimo
sąnaudos labai nedidelės, nes jose galima pritaikyti didelį kiekį jau kieno nors suprogramuotų universalių programinių modulių, už kuriuos nereikia
mokėti licenzijos mokesčio. Tokiu būdu prietaiso
gamintojui nebereikia kiekvieną kartą kurti prietaiso operacinės sistemos ir standartinių įrenginių
(LAN, USB, HDD) tvarkyklių – jis gali susitelkti tik į
unikalias savo prietaiso funkcijas.
TCP/IP ir kiti susiję protokolai yra faktinis pasaulinis duomenų perdavimo sistemų standartas.
Šis standartas nenustato jokių teorinių apribojimų
duomenų perdavimo greičiui, būdui ir atstumui.
Daugybė gamintojų gamina papildomus produktus: komutavimo, maršrutizavimo bei duomenų
perdavimo įrangą. Konstruktyvi konkurencija lemia, kad tai yra ir vienas pačių pigiausių duomenų
perdavimo metodų. Gaminys savo ruožtu dėl to
dar atpinga.
SQL duomenų bazės jau seniai naudojamos
duomenims saugoti, tačiau pastaraisiais metais
dėl konkurencijos jos atpigo tiek, kad ieškoti alternatyvų ekonomiškai nebetikslinga.
Keista, bet visos išvardytos priemonės gerokai
palengvina sistemų integravimo galimybes. Be to,
daugelis gamintojų siūlo papildomas priemones,
kurių reikia jų sistemoms integruoti. Daugumą
aukštesnės klasės sistemų, esančių rinkoje, jau
galima apibūdinti kaip lengvai integruojamas. Visa
tai daro itin teigiamą įtaką sistemų integravimo
perspektyvoms ir mažina sąnaudas.

Klausimas
Jau šiandien Lietuvoje netrūksta pavyzdžių,
iliustruojančių teigiamus skirtingų sprendimų integravimo aspektus. Tad kodėl gi to nepadarius ir
Jūsų įmonėje?
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DSC jutikliai LC-151 ir LC-171 – įranga, pritaikyta lauko sąlygoms
UAB „ASĮ“

www.asi.eu
info@asi.eu

LC-151 ir LC-171 yra
unikalūs pasyvieji infraraudonųjų spindulių

ir mikrobangų jutikliai, skirti montuoti lauke.
Jutikliai pritaikyti ypač atšiaurioms klimato
sąlygoms, atsparūs trikdžiams ir nereaguojantys į smulkius gyvūnus, jei tokių pasitaiko.
Didelį patikimumą lemia tai, kad jutikliuose
sujungtos dvi judesio aptikimo technologijos

ir ištobulintas programinis algoritmas. Potenciometru galima reguliuoti jutiklio jautrumą
ir reagavimą į skirtingo dydžio gyvūnus. Šie
universalūs jutikliai nesunkiai pritaikomi prie
bet kokios unikalios aplinkos.

LC-151

LC-171

Detekcija

PIR ir mikrobangų

Dvigubas PIR ir mikrobangų

Maitinimo įtampa

Nuo 9,6 iki 16 Vdc

Nuo 9,6 iki 16 Vdc
Suveikus: 24 mA
Budėjimo metu: 21 mA
Yra
18 m
Iki 35 kg
-350C ~ +550C
120 s
Reguliuojamas
Reguliuojamas
2 mygtukai
200 mm x 86 mm x 80 mm
500 g

Srovės suvartojimas
Temp. kompensavimas
Veikimo atstumas
Apsauga nuo gyvūnų
Veikimo temperatūra
Įsikrovimo laikas
PIR jautrumas
MW intensyvumas
Antisabotažas
Matmenys
Svoris

Suveikus: 24 mA
Budėjimo metu: 21 mA
Yra
15 m
Iki 50 kg
-350C ~ +550C
30 s
Reguliuojamas
Reguliuojamas
2 mygtukai
175 mm x 70 mm x 45 mm
210 g
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COST C26 projektas:
gaisro veikiamų gelžbetonio
konstrukcijų moksliniai
tyrimai Lietuvoje

Doc. dr. Darius Bačinskas

Vilniaus Gedimino technikos
universitetas

Žemėje kasmet kyla vidutiniškai apie 8 mln.
gaisrų. Europos Sąjungos šalių vidutiniai nuostoliai dėl gaisrų vidutiniškai sudaro 1 % bendrojo
vidaus produkto. Tokios dramatiškos nelaimės
kaip gaisrai AB „Mažeikių nafta“, Ukmergės gelžbetonio gamykloje, Madrido prekybos centre
(Ispanija), Pasaulio prekybos centre (Niujorkas),
Ostankino televizijos bokšte (Maskva), Mont
Blanc tunelyje (Prancūzijos ir Italijos pasienis) ir
kt. paskatino naujų tyrimų bangą visame pasaulyje. Daugelio šalių, tarp jų ir Europos, mokslininkų ir pramonės atstovų grupių bendradarbiavimui šioje srityje skatinti inicijuojami tarptautinio
lygio projektai. Iš tokių projektų galima paminėti
DARTS (www.dartsproject.net), FIT (www.etnfit.

COST C26 projektų partnerių susitikimas Vilniuje 2008 m.
balandžio 11–12 d.

net), UPTUN (www.uptun.net). UPTUN projekte,
kuris buvo įgyvendinamas 2002–2006 m., dalyvavo ir Lietuvos atstovai – Vilniaus Gedimino
technikos universiteto Tiltų ir specialiųjų statinių
katedros profesorius Gintaris Kaklauskas, docentas Darius Bačinskas, doktorantai Viktor Gribniak
ir Edgaras Geda. Buvo tiriama eksploatuojamų
tunelių sauga gaisro atžvilgiu.
Tarptautiniams projektams inicijuoti bei įgyvendinti sukurtos tarptautinės programos, kurias finansuoja Europos Komisija. Viena iš tokių
programų yra COST (angl. European Cooperation
in the field of Scientific and Technical Research).
COST – tai Europos bendradarbiavimo mokslinių
ir techninių tyrimų srityje programa, kuri koordinuoja europinio lygio nacionalinius tyrimus. Šios
programos misija – stiprinti Europos mokslinius
ir techninius tyrimus skatinant Europos valstybių
mokslininkų tarpusavio bendradarbiavimą. Joje
dalyvauja 34 Europos šalys. Lietuva valstybės
narės teisėmis prie šios programos prisijungė
1999 metais. Lietuvoje šios programos administravimą ir lėšų tyrimams skyrimą koordinuoja
Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra (www.tpa.lt).
2006 m. COST programoje inicijuota naujo
tarptautinio projekto C26 dalis „Katastrofų poveikis miestų statiniams“ (angl. Urban Habitat Constructions under Catastrophic Events). Šio projekto
tematika susijusi su miestų teritorijose esančių
statinių sauga, veikiant ypatingoms apkrovoms
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– gaisrams, žemės drebėjimams, smūgiams,
ypatingoms sniego ir vėjo apkrovoms ir t. t. Šia
veikla siekiama sutelkti Europos mokslininkus ir
statybos inžinierius bendradarbiauti, tiriant katastrofų poveikį miestų statiniams. Projekte dalyvauja 23 institucijos iš 22 Europos šalių, tarp jų ir
iš Lietuvos. Lietuvai šioje programoje atstovauja
jau minėti Vilniaus Gedimino technikos universiteto Tiltų ir specialiųjų statinių katedros atstovai.
Daugiau informacijos apie projektą galima rasti
internetinėje svetainėje adresu http://www.civ.
uth.gr/cost-c26/.
Projekto tikslams įgyvendinti sukurtos 4 darbo
grupės (Working Groups, WG), kurios suskirstytos pagal skirtingus ypatingųjų apkrovų tipus.
WG1 grupėje nagrinėjamas gaisro poveikis
miestų statiniams ir konstrukcijoms, WG2 grupėje – žemės drebėjimų poveikis, WG3 grupėje – smūginės apkrovos ir sprogimų poveikis,
WG4 grupėje – retų apkrovų (potvynių, nuošliaužų ir pan.) poveikis. Lietuvos atstovai tyrimus atlieka WG1 darbo grupėje, kuriai iš viso

Gelžbetoninės sijos kompiuterinis modelis. Sija veikiama
mechaninės apkrovos ir kaitinama iš 3 pusių – apačios ir
dviejų šonų.

priklauso 33 nariai iš 15 šalių. Kaip jau minėta,
šioje darbo grupėje nagrinėjami miestų statinių
ir jų konstrukcijų gaisrinės saugos klausimai.
Pastatų ir statinių konstrukcijos per gaisrą turi
tam tikrą laiką atlaikyti mechanines apkrovas ir
taip užtikrinti saugią žmonių evakuaciją (gelbėjimą) bei saugų ugniagesių darbą. Mechaninių apkrovų bei aukštų temperatūrų veikiamų
konstrukcijų analizė yra sudėtingas uždavinys.
Skaičiavimo algoritme turi būti nustatyta aukštų
temperatūrų kitimas laike ir temperatūrų įtaka
medžiagų šiluminėms ir mechaninėms savybėms. Aukštos temperatūros poveikis konstrukcijoms sukelia struktūrinius medžiagos fizikiniųmechaninių savybių pokyčius, todėl prastėja jų
stiprumo rodikliai, blogėja atskirų komponentų
bendra sąveika, atsiranda pažaidų, didėja deformacijos ir įlinkiai. Tai lemia konstrukcijų laikančiosios galios sumažėjimą, o kritiniais atvejais
– ir konstrukcijų suirimą.
Lietuvos atstovų tyrimų objektas – aukštos
temperatūros veikiamos gelžbetoninės konstrukcijos. Tokių konstrukcijų reakcijai į gaisrą nustatyti
dažniausiai taikomi nesudėtingi analitiniai-empiriniai metodai, tačiau jie dažnai labai netiksliai
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įvertina aukštos temperatūros bei mechaninės
apkrovos paveiktų elementų įtempių ir deformacijų būseną. Inžinieriai naudoja nesudėtingas
atsparumo ugniai nustatymo formules, pateiktas
norminiuose statybos techniniuose dokumentuose, tačiau jos neparodo, kas iš tikrųjų atsitinka
konstrukcijai gaisro sąlygomis. Taikant šiuolaikines kompiuterių programas („Diana“, „Atena“,
„MSC.Marc“ ir kt.), teoriškai galima nustatyti
daugelio svarbių fizikinių reiškinių įtaką. Deja,
įvairiomis programomis apskaičiuoti rezultatai
(konstrukcijos įlinkiai, jos suirimo laikas) gali
skirtis iki 5–7 kartų. Taip yra todėl, kad šiuo metu
taikomi medžiagų šiluminiai ir fizikiniai modeliai dėl eksperimentinių ir teorinių tyrimų stokos
nėra universalūs ir tikslūs. Kitas skaitinių metodų trūkumas yra didelės kompiuterinių išteklių
sąnaudos. Taikant standartines programas, net
nesudėtingų elementų skaičiavimas gali trukti
dešimtis valandų. Savo tyrimais VGTU atstovai
siekia sukurti nesudėtingą ir kartu priimtino tikslumo skaičiavimo modelį, kuris galėtų būti lengvai pritaikomas praktiškai skaičiuojant gaisro
temperatūros veikiamų gelžbetoninių elementų
įtempimus ir deformacijas.
Tyrimų metu VGTU grupė surinko tam tikrus
eksperimentinius duomenis, susijusius su betono ir plieno pagrindinių fizikinių ir mechaninių savybių kitimu, priklausančiu nuo aukštos
temperatūros. Šie duomenys palyginti su įvairių
autorių pasiūlytais bei įvairių šalių projektavimo
normose reglamentuojamais teoriniais modeliais. Be to, atlikta gaisro temperatūros veikiamų
gelžbetoninių elementų įtempių ir deformacijų
būvio analizė, taikant kompiuterių programas
„Diana“, „Atena“ bei „MSC.Marc“, ir įvairių šalių
(Lietuvos, Rusijos, JAV) projektavimo normose
reglamentuojamų laikomosios galios skaičiavimo metodikų lyginamoji analizė. Remdamiesi
šiais rezultatais VGTU atstovai pasiūlė aukštos
temperatūros ir mechaninės apkrovos veikiamų
gelžbetoninių plokščių įtempių ir deformacijų

skaičiavimo modelį, kuris pagrįstas klasikiniais
medžiagų mechanikos principais. Pagal šį modelį įvertinami aukštos temperatūros sukeliami
medžiagų mechaninių ir deformacinių savybių
pokyčiai. Didelis pasiūlyto modelio pranašumas
prieš kitus metodus – mažas kompiuterinių resursų poreikis.
Darbo grupės veiklos rezultatai skelbiami COST
C26 projekto organizuojamuose renginiuose bei
tarptautinėse konferencijose. Vienas tokių renginių šių metų balandžio mėnesį vyko Lietuvoje,
VGTU Architektūros fakultete. Tyrimų rezultatai
taip pat pristatyti tarptautinėse konferencijose
Čekijoje (2007), Portugalijoje (2007), Maltoje
(2008).
Šių metų lapkričio 13 d. VGTU Aplinkos apsaugos katedra ir Aplinkos apsaugos institutas
organizavo COST informacinę dieną, kurioje,
be C26, pristatytos ir kitų COST programos projektų: 636, 639, 859 bei C18 – įgyvendinimo
rezultatai. Šiame renginyje pristatyta pagrindinė informacija apie darbo grupes ir veiklos
partnerius, apibendrinti įgyvendinant projektą gauti tyrimų rezultatai ir jų sklaida veiklos
partnerių organizuotuose susitikimuose, tarptautinėse konferencijose ir simpoziumuose. Pristatytos ir ateityje numatomų mokslinių tyrimų
kryptys. Išsamesnės informacijos apie renginį
galima rasti internete: http://www.aak.ap.vgtu.
lt/lt/KONFERENCIJOS_SEMINARAI/1944.
VGTU tyrimų grupės atliekami tyrimai yra vieni pirmųjų tokio pobūdžio tyrimų Lietuvoje. Šie
tyrimai siejami ir su pasirengimu taikyti Eurokodus Lietuvoje nuo 2010 m. Būtent Eurokoduose
numatyta sudėtingo gelžbetoninių konstrukcijų
vertinimo galimybė. Kai kuriais atvejais tik taikant sudėtingo vertinimo modelius galima rasti
racionalius statinio ar atskiros konstrukcijos saugos sprendimus. Tikimasi, kad minėti tyrimai prisidės prie bendro šalies inžinierių ir mokslininkų
žinių ir gebėjimų tobulinimo saugos srityje, o tai
savo ruožtu turės teigiamą įtaką šalies ūkiui.

Temperatūrinių laukų modeliavimas taikant kompiuterinę programą „MSC.Marc“

UAB „Sareme”
Naugarduko g. 32/2, LT-03225 Vilnius
Tel. 8 5 2135047; tel./faks. 8 5 2333567
sareme@sareme.lt, www.sareme.com

Savanorių pr. 271, LT-50131 Kaunas
Tel. (+370 37) 713651, faks. (+370 37) 713653
El. paštas: kaunas@sareme.com, www.sareme.com

Profesionali priešgaisrinės
apsaugos įranga
DETECTOMAT
Kompanija Detectomat buvo įkurta 1977 m. ir tapo viena iš labiausiai kvalifikuotų
dūminių detektorių gamintojų Vokietijoje. 1999 m. Detectomat tapo JOB GROUP
narė. JOB GROUP yra viena pirmaujančių stiklinių termokapsulių priešgaisriniams
purkštukams gamintojų visame pasaulyje. Detectomat garsėja gaminamos
produkcijos įvairove, plačiai žinoma vokiška kokybe ir ilgamete patirtimi.
Detectomat sistemos yra jautrios, atsparios klaidingiems suveikimams,
leidžia anksti aptikti gaisro židinį. Detectomat siūlo įvairaus dizaino
Paulius Ruzgys
UAB „Telekonta“
detektorius, kurie gali būti pritaikyti įvairiuose pastatuose, kur
inžinierius-vadybininkas
būtina aukšta kokybė ir modernus dizainas.
Įranga atestuota PAGD prie LR VRM
Adresinės–analoginės gaisrinės centralės
Gaisrinių tyrimų centre. Atitikties
sertifikato Nr. GTC 100435.
Detectomat siūlo dviejų tipų adresines–
analogines gaisrines centrales detect 3004 ir
detect 3016. Šios centraės skiriasi savo dydžiu ir
plėtimo galimybėmis. Centralė detect 3004 gali
būti plečiama iki 4 kilpų, o detect 3016 — iki 16.
Į vieną kilpą gali būti jungiama iki 126 adresinių
sistemos komponentų (detektorių, sirenų,
pavojaus mygtukų, įėjimo / išėjimo modulių).
Vienos kilpos ilgis gali siekti iki 3 000 m, kai naudojamas 2 x 0,8 m2 gaisrinis kabelis. Centralės
leidžia laisvai programuoti 129 detektorių zonas.
Zonų suveikimus ir gedimus indikuoja centralės
priekyje esantys geltonos ir raudonos spalvos
šviesos diodai. Centralės priekyje gali būti montuojamas įvykių spausdintuvas. Panaudojant
atitinkamus adresuojamus modulius, į kilpą galima sujungti įvairių gamintojų konvencinių
detektorių atšakas. Vienas privalumų – tai, kad į
kilpą gali būti jungiamos adresuojamos sirenos,
kurioms nereikia išorinio maitinimo šaltinio.
Detect centralės tarpusavyje gali būti jungiamos į bendrą tinklą ir valdomos nuotolinio valdymo pultais. Centralių pranešimai gali
būti atvaizduojami ne tik jų LCD ekranuose,
bet ir atskiruose LCD kartotuvuose. Centralių
tinklą gali sudaryti iki 64 įvairių tinklo modulių
(centralės, LCD kartotuvai, valdymo pultai,
reliniai moduliai ir t. t.).
Centralių tinklas gali būti valdomas ir stebimas nuotoliniu būdu, panaudojant specializuotą vizualizacijos programinę įrangą.
Be to, Detectomat siūlo konvencinių

Vilniuje:
Žemaitės g. 17
LT-03118
Tel. (5) 215 18 49

Šiauliuose:
Vytauto g. 85
LT-77155
Tel. (41) 52 22 62

Klaipėdoje:
Minijos g. 15
LT-91207
Tel. (46) 31 09 99

ir bevielių priešgaisrinių sistemų
bei autonominių detektorių. Jau
dabar gaminama moderni adresinė
centralė su informatyvesniu, taip pat
sensoriniu ekranu.

Panevėžyje:
Respublikos g. 38
LT-35173
Tel. (45) 58 17 71

Mažeikiuose:
Vydūno g. 13
LT-89225
Tel. (443) 548 42

Atstovas Lietuvoje:

www. telekonta.lt
info@telekonta.lt
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Gaisrų, kilusių dėl kietojo
kuro šildymo
sistemų, prevencija

Artūr Raskov
Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos
Gaisrinių tyrimų centro
Ekspertizių skyriaus
viršininkas

Statant pastatus, jiems šildyti įrengiamos
šildymo sistemos, kuriose pagrindinis šilumos
gavybos būdas dažnai būna tiesiogiai susijęs su
ugnimi. Tokios šildymo sistemos – tai skirtingų
tipų kietąjį, skystąjį bei dujinį kurą naudojantys
įrenginiai. Didžiausią gaisro pavojų kelia būtent
kietojo kuro šildymo katilai, krosnys, krosnelės ir
židiniai.

Statomuose pastatuose įrengiant šildymo sistemas, turi būti laikomasi statybos techninių reglamentų, priešgaisrinės saugos taisyklių bei kitų
teisės aktų, reglamentuojančių statybos procesą
ir saugų eksploatavimą, reikalavimus. Į šiuos reikalavimus turi būti atsižvelgiama jau projektuojant statinį, jų turi būti laikomasi ir statant.
Deja, Valstybinės priešgaisrinės priežiūros
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1 pav. Gaisrų dėl kietojo kuro šildymo įrenginių, jų dūmtraukių eksploatavimo ir įrengimo taisyklių pažeidimų skaičius
2003–2008 m.
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2 pav. Šio gaisro priežastis – netinkamai įrengta kietojo kuro krosnis bei jos dūmtraukis.

3 pav. Gaisrą sukėlė nuo įkaitusio kietojo kuro židinio dūmtraukio užsidegusios medinės pastato konstrukcijos.

4 pav. Vienas iš kietojo kuro šildymo krosnies dūmtraukio įrengimo taisyklių pažeidimų.

pareigūnai dažnai pastebi kietojo kuro šildymo
įrenginių įrengimo ir eksploatavimo reikalavimų pažeidimų, kai vyksta objektų patikrinimas,
priėmimas naudoti ar kilusių gaisrų priežasčių
tyrimas. Skaudžiausia būna, kai tokie pažeidimai
nustatomi pastate tiriant kilusio gaisro priežastis
ir paaiškėja, kad gaisras kilo būtent dėl kietojo
kuro šildymo įrenginio įrengimo ar eksploatavimo reikalavimų pažeidimo. Lietuvoje kasmet
kyla nemažai gaisrų dėl kietojo kuro šildymo
įrenginių, jų dūmtraukių eksploatavimo ir įrengimo taisyklių pažeidimo (1 pav.)
Kietojo kuro šildymo įrenginiai ir jų dūmtraukiai dažniausiai yra susiję su pastato konstrukcijomis, o šalia tokių įrenginių neretai būna degių
medžiagų, patalpose šalia stovi baldai ir įrengimai. Todėl dažniausiai gaisrai pastatuose kyla
eksploatuojant kietojo kuro šildymo įrenginius.
Gaisro priežastis gali būti:
· kibirkštys, tiesiogiai patekusios į statybines
konstrukcijas per plyšius ir skyles, esančias kietojo kuro šildymo įrenginyje, jo dūmtraukyje arba
jo perskyros konstrukcijoje;
· pastato konstrukcijų užsidegimas įkaitus kietojo kuro šildymo įrenginiui arba jo dūmtraukiui,
kai nesilaikoma saugaus atstumo tarp šildymo
prietaiso ir statybinės konstrukcijos, neįrengiamos perskyros arba šios perskyros yra nepakankamo storio;
· medžiagų ir daiktų užsidegimas jiems esant
šalia įkaitusio kietojo kuro šildymo įrenginio arba
į patalpą tiesiogiai patekus degančiam kurui ar
kibirkštims.
Kietojo kuro šildymo įrenginių įrengimą pastatuose reglamentuoja Kieto kuro šildymo krosnių
pastatuose įrengimo taisyklės (statybos taisyklės
ST 8860237.02:1998). Šios taisyklės nustato,
kaip turi būti įrengiami kietojo kuro šildymo
įrenginiai pastatuose, kokie turi būti saugūs
atstumai nuo įrenginių iki statybos konstrukcijų,
kokie turi būti dūmtraukiai ir kaip juos tinkamai
įrengti. Tačiau, tiriant kilusių gaisrų priežastis ir
tikrinant pastatų būklę, dažnai pastebima, kad
šių statybos taisyklių statybos bei projektavimo
metu nesilaikoma. Dažniausiai pažeidžiami reikalavimai dėl saugaus atstumo iki pastato konstrukcijų išlaikymo bei dūmtraukio konstrukcijos
parinkimo. Pastaruoju metu Lietuvoje atsiranda
vis naujų kietojo kuro šildymo įrenginių bei jiems
pritaikomų dūmų šalinimo konstrukcijų, kurių
savybės gaisro atžvilgiu nėra gerai žinomos ar
patikrintos. Taigi, montuojant tokius įrenginius,
reikia viską kuo nuodugniau išsiaiškinti ir visus
darbus atlikti labai atidžiai.

Mechaninė sauga / Praktiniai patarimai
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APIE SPYNAS
IR NE TIK…

Jaroslav Chont
AVG Mechaninės saugos
komiteto narys
TŪB „Dijosa“ vadovas
LRA prezidentas

Informacija iš pirmų lūpų

Šių metų lapkričio 25 d. AVG būstinėje įvyko
mechaninės saugos komiteto posėdis. Jame buvo
nuspręsta kiekviename „Rizikos faktoriaus“ numeryje nuo 2009 metų skelbti apžvalginius-informacinius straipsnius, kuriuose būtų išdėstyta
įmonių, užsiimančių spynų bei durų pardavimu ir
technine priežiūra, atstovų nuomonė ir situacijos
rinkoje apžvalga. Straipsnių temas lems potencialių vartotojų užduoti klausimai. Mechaninės
saugos komitetas kviečia įmones, atstovaujančias minėtai sričiai, prisidėti prie organizuoto
forumo. Visus susidomėjusius prašom kreiptis
į AVG sekretoriatą (info@avg.lt). Kuo daugiau
nuomonių bus išsakyta, tuo lengviau bus paprastam vartotojui susigaudyti, kokias saugos
priemones jam geriausia išsirinkti ir išleisti tam
kuo mažiau pinigų. Į savo el. paštą dijosa@aiva.
lt nuolat gaunu laiškų su klausimais. Šį straipsnį
pradėsiu nuo vieno tokio laiško ir pateiksiu atsakymą į dažniausiai užduodamą klausimą.

Dažniausias klientų klausimas

Laba diena,
Ruošiuosi pirkti metalines, arba kitaip vadinamas seifines, duris. Aplankiau daugelio

įmonių, prekiaujančių tokiomis durimis, salonus, bet kuo daugiau bendrauju su pardavimo
konsultantais, tuo sunkiau apsispręsti, kokias
spynas pasirinkti. Konsultantai prieštarauja
vienas kitam, dėl nuomonių įvairovės abejonių tik daugėja. Siūliusieji „Mul-T-Lock“ teigė,
kad antros spynos tiesiog nereikės, kitos firmos specialistai, pareiškę, kad „Mul-T-Lock“ –
tik reklaminis triukas: pati spyna yra silpnoka,
raktas menkas, sukurta tik saugumo butaforija, beje, kaina irgi nemenka, pasiūlė „Mottura
Champions 30“ su papildoma „Nemef“ arba
„Evva“ spyna, trečioje įmonėje bandė įpiršti
spyną „Omega“ (beje, neradau apie ją visiškai jokios informacijos), dar kiti tvirtino, kad
„Secureme“ arba „Assa“ – geriausias pasirinkimas.
Jūsų puslapyje http://www.dijosa.com perskaičiau, kad esate savo amato meistrai, tad
prašyčiau skirti man kelias minutes ir profesionaliai patarti, kokias dvi spynas optimaliausia rinktis durims. Man svarbu aukštesnis
saugumo lygis, patikimumas. Manau, Jūsų
profesionalus patarimas ir nulemtų mano pasirinkimą. Iš anksto dėkingas.
Pagarbiai – Saulius

Atsakymas ponui Sauliui ir ne tik
jam

Laba diena, p. Sauliau,
Visos Jūsų laiške minimos spynos turi ES sertifikatus, o tai reiškia, kad jos atitinka spynų pagaminimo standartus ir perėjo visus reikiamus
patikrinimus. Kiekvieno tipo spyna yra tam tikro
saugumo lygio klasės ir turi tai patvirtinantį sertifikatą. Galima išskirti tris spynų grupes:
1) seifinio tipo spynos, kurios gali būti kaip pagrindinis įtaisas su rankena arba papildomas be
rankenos;

2) spynos su europinio tipo cilindru, kurios gali
būti kaip pagrindinis įtaisas su rankena arba papildomas be rankenos;
3) spynos su skandinaviško tipo cilindru, kuris
gali būti kaip pagrindinis įtaisas su rankena arba
papildomas be rankenos.
Kiekvienos spynos su europiniu arba su skandinaviškojo tipo cilindru komplekte gali būti įvairių
gamintojų produktų. Pagal spynos arba cilindro
pavadinimą negalima nustatyti, kokio lygio saugumo klasę ši spyna atitinka ir iš kokių elementų
ji surinkta.
Tik žinant viską apie mechanizmą, cilindrą ir
papildomą apsaugos elementą galima atsakyti
į Jūsų klausimą. Visą reikalingą informaciją apie
produktus Jums turi pateikti prekybos agentas, o
Jūs pats nuspręsite, kokį spynos komplektą pasirinkti. Kitas klausimas – kaip kokybiškai bus pagamintos ir įstatytos durys ir kaip bus įmontuota
spyna su visais papildomais apsaugos elementais.
Aš rekomenduoju tikrinti informaciją apie spynų ir durų mechanizmus, cilindrus ir apsaugos
elementus. Antraip Jūs galite gauti produktą, neatitinkantį reklamuojamo prekės ženklo.
Ir svarbiausia – prieš užsisakydami spynas,
reikalaukite parodyti, kaip atrodo gatavas sukomplektuotas produktas, kokia garantija jam suteikta, kas atliks garantinę ir pogarantinę priežiūrą,
kur galima turint garantiją pasigaminti papildomų raktų.
P. S. 2008 m. gruodį TŪB „Dijosa“ ruošiasi paskelbti informaciją apie spynas „Omega“ savo
interneto svetainėje www.dijosa.com, o nuo šių
metų gruodžio daug vartotojui reikalingos informacijos galima bus surasti Lietuvos raktininkų
asociacijos įkurtame tinklalapyje www.avarine.lt.
Linkiu visiems gražių ateinančių švenčių!

Laisvalaikis
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Lietuvos vardo kelias:
nuo Saragosos iki Šanchajaus

Lietuva parodoje „Expo Zaragoza“ prisistatė sėkmingiau, nei
tikėtasi. Sulaukta daugiau lankytojų, nei prognozavo didžiausi
optimistai. Karštosios Ispanijos mieste vykusioje parodoje Lietuvos
„Lietaus namai“ sulaukė milžiniško populiarumo. Lietuvos paviljoną
pamatė 820 tūkstančių žmonių. Po tokio sėkmingo pasirodymo jau
svarstoma, kaip Lietuva prisistatys po pusantrų metų Šanchajuje.Ten
vyksiančios pasaulinės parodos tema bus miestas.

Saulius Gulbinas

Į tokias parodas vertinti šalių pasirodymų
eina eiliniai žmonės, kurie dažniausia nieko
nežino apie prisistatančią šalį. Daugelį sužavėjo
Lietuvos paviljono vandens siena. Iš pamatyto
vaizdo parodos svečiai susikuria įspūdį apie
šalį. Taigi pirmiausia reikėjo pasakyti, kur ta
Lietuva, kas ji apskritai yra. Galima būtų kelti
sau didelius uždavinius, tačiau pirmiausia, nors
ir kaip apmaudu, teko atsakinėti, kas ta Lietuva.
Ispanams aiškinome, kur yra mūsų šalis. Nors
didžiuojamės, kad esame krepšinio šalis, tuo
garsėjanti visame pasaulyje, tačiau net ir Ispanijoje, kur ši sporto šaka populiari, pasirodo, tai nėra
svarbiausias orientyras pažinti mūsų šalį. Ispanijoje, kaip ir daugelyje kitų Europos šalių, kur kas
populiaresnis futbolas. Todėl mūsų futbolininkų
pergalės prieš austrus ir rumunus ispanams
buvo pats didžiausias netikėtumas. Būtent per
tai daugelis pirmąsyk išgirdo apie Lietuvą.

Pasauliui pristatytos investavimo mūsų šalyje
galimybės. Išdalyta nemažai literatūros: bukletų
apie Lietuvą, lankstinukų, specialus Ekonominės
plėtros agentūros leidinys ispanų kalba. Mūsų šalies
investicine aplinka domėjosi ne tik paviljono lankytojai ispanai ar į parodą atvykę kitų šalių verslininkai,

Lietuva parodoje „Expo Zaragoza“

40

R i z i k o s f a k t o r i u s N r. 4 2 0 0 8 / G R U O D I S

Laisvalaikis

Lietuvos stendas buvo vienas populiariausių

Prie Lietuvos stendo nuolat buvo gausu lankytojų
bet ir nuolat į mūsų paviljoną užsukdavę kitų šalių
komisarai, paviljonų direktoriai ir darbuotojai. Be
to, pasauliui pristatyta „Vilnius – Europos kultūros
sostinė 2009“ idėja ir renginiai bei būsimo mūsų
šalies vardo tūkstantmečio paminėjimo renginiai.
Prie paviljono surengtas Gedimino Laurinavičiaus
būgnų šėlsmas, kuriame galėjo dalyvauti visi norintieji, sulaukė tikro anšlago. Žinoma, didžiausias
renginys įvyko Joninių naktį, kai pasirodė daugiau kaip šimtas įvairių žanrų lietuvių atlikėjų.
Buvo rodomi ir lietuviški dokumentiniai filmai.
Dalyvaujant tokioje parodoje valstybei per
palyginti trumpą laiką atsiranda daug daugiau
galimybių pristatyti save, nei per kelis ar keliolika
metų tai galėtų padaryti net gerai toje šalyje veikianti
ambasada. Į ją niekada neateis milijonai gyventojų,
o parodoje mus matė tikrai labai daug žmonių.
Saragosoje vandens ir darnios plėtros temai skirtoje parodoje Lietuva pristatė unikalią
instaliaciją „Lietaus namai“. Pagal projekto autoriaus Sauliaus Valiaus sumanymą tris mėnesius
interaktyvus, „protingas“ vanduo kvietė bendrauti ir pažinti Lietuvą. Instaliaciją sudarė trys
mažėjantys stačiakampiai, kurių sienų plokštumas
formavo nuolat krintantis vanduo. Tokia gausybė
tikro vandens parodos lankytojams buvo malonus
atradimas. Karštomis vasaros dienomis čia ateidavo tyčia sušlapti ne tik vaikai, bet ir suaugusieji. Savaitgaliais prie mūsų paviljono nusidriekdavo didžiulės eilės. Beje, krintančio vandens
motyvas buvo panaudotas ne tik mūsų paviljone, tačiau mūsiškis traukė visus lyg magnetas.
Tai, kaip išnaudotos turėtos galimybės,
pranoko visas viltis. Ekspoziciją labai praturtino „Švyturio“ įrengta Lietuvos krepšinio

apdovanojimų, pelnytų Ispanijoje, vitrina, kaip,
beje, ir žaismingas paviljono fasadas su nuolat
krentančiais A. Sabonio pasirašytais krepšinio kamuoliais, Mariaus Jovaišos nuotraukos iš nuostabaus jo albumo „Neregėta Lietuva“, informaciniai
šuliniai, termovizijos įrenginys ir daug kas kita.
Lietuvos paviljono biudžetas – 6,5 mln. litų.
Trečiąja vieta už originalų dizainą įvertinta Lenkija, kuri pagal paviljono plotą buvo priskirta tai
pačiai grupei kaip ir Lietuva, projektui išleido
apie 8 mln. eurų. Atskleistos temos aspektu iš
Europos valstybių geriausiai įvertinta Olandija.
O štai tarp didžiųjų, per du aukštus išsidėsčiusių
paviljonų šeimininkų dizaino požiūriu geriausiai įvertinti japonai, turkai ir meksikiečiai,
temos požiūriu – vokiečiai, rusai ir graikai.
Mūsų paviljonas sulaukė tikrai neeilinio populiarumo. Nors į pačių lankomiausių paviljonų
dešimtuką patekome tik kartą, Lietuvos paviljonas nuolat buvo lankomas gana gausiai. Tuo

Tokia gausybė tikro vandens...
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Kitų šalių stendai
negalėjo pasigirti net kai kuriuose daug prabangesniuose paviljonuose įsikūrę didžiųjų ES
valstybių atstovai. Apskritai parodoje, kurioje
prisistatė 105 pasaulio valstybės, 3 tarptautinės
organizacijos bei 19 Ispanijos regionų, apsilankė

Tossa de Maro kurorto pilis dieną...

...ir naktį

kiek daugiau nei 5,5 milijono žmonių.
Pati Saragosa nėra labai didelis miestas. Iki
parodos šis miestas buvo tikrai mažokai žinomas,
palyginti su kitais Ispanijos miestais. Naujaisiais Saragosos miesto simboliais taps specialiai
parodai suprojektuoti savitos architektūros statiniai: Tilto paviljonas (projekto autorė – irakietė
Zaha Hadid), Vandens bokštas ir Aragono bei
Ispanijos paviljonai. Beje, pastarajame po parodos įsikurs Vandens mokslinių tyrimų institutas.
Iš esmės pertvarkyta miesto infrastruktūra: pasatyti šeši nauji transporto ir pėsčiųjų tiltai, nutiesta 111 kilometrų dviračių takų, išvalyta Ebro
upės vaga ir šiuolaikiškai sutvarkytos krantinės.
Kita paroda vyks Šanchajuje, kurios pagrindinė
tema bus miestų plėtra (geresnis miestas – geresnis gyvenimas). Kinijos parodos mastelis bus
grandiozinis. Jau šiandien aišku, kad ten dalyvaus
177 pasaulio valstybės ir dar 44 tarptautinės organizacijos. (Saragosoje prisistatė 105 šalys ir
3 organizacijos.) Po dvejų metų vyksianti kur
kas didesnio masto paroda, kuriai ruošiama 5
kvadratinių kilometrų teritorija, pakvies valstybes
atskleisti miesto temą. Lietuvos paviljonas įsikurs
italų, olandų, vokiečių ir prancūzų kaimynystėje.
Ispanijoje, turinčioje vandens trūkumo
problemą, mes sakėme, kad pas mus tokios
problemos nėra. Tačiau miestui iškylančios problemos yra universalios ir nepriklauso nuo jo
dydžio. Miestų infrastruktūros elementai taip pat
visur vienodi. Tad ką reikėtų parodyti Kinijoje?
Tikimasi, kad Lietuva spės pasiruošti parodai, nors didžiosios valstybės jau turi parengtus
projektus ir šiandien skelbia konkursus darbų
rangovams. Manau, visokių tiltų, perėjų, žaliųjų
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Saragosa - vienas seniausių šiaurės Ispanijos miestų
vejų, fontanų, šulinių parodoje bus su kaupu. Labai svarbu neužsimoti parodyti visko, o pasirinkti
patrauklius fragmentus, kurie Lietuvoje asocijuojasi su miestais. Gal kitur miestai ir didesni, bet
Lietuvoje gal išliko kažkas, ko kiti nebeturi? O kokiomis miestų problemomis mes galime sudominti
kinus? Kiekvienas miestas turi panašių problemų,

kad ir koks didelis jis būtų. Mes negalime parodyti
visko, ką turime. Tai būtų klaida. Geriau parodyti
tai, ką turime geriausia. Tačiau kokia forma – dar
reikės nemažai pasukti galvas tiek organizatoriams, tiek ir projekto konkurse dalyvausiantiems kū
rėjams.
ю

„Žemės" fontanas centrinėje Saragosos aikštėje

Žurnalas apie saugos ir rizikos valdymo
technologijas
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