
Умна околна среда



Интелигентни системи  
за превенция и ранно известяване

Приложения

Пожароизвестяване в горите
Следене нивото на газове, 
температура, с цел бърза реакция 
при пожар и превантивно вземане 
на мерки в опасни зони;



Следене на свлачищни процеси
Следене на плътността, влагата 
и вибрациите в почвата, с цел 
откриване на опасни модели 
в състоянието на почвата;

Замърсяване на въздуха
Следене и контрол на СО
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 емисиите, 

които генерират – фабрики, коли, 
животновъдството;

Ранно известяване за земетресения
Системи засичащи трептенията 
на земните пластове.



Следене нивото на заснеженост
Следене нивото на сняг, лавинна опас-
ност и пистите за снежни спортове;
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Защо?

Събирането на данни от сензори раз-
положени навсякъде в околната среда 
могат да дадат правилна перспектива 
(възприятие) за сложните процеси 
в нея. Навременната информация в тази 
посока може да изиграе важна роля при 
вземането на мерки: преди, по време 
или след инциденти от всякакъв тип – 
пожароизвестяване в гори и труднодо-
стъпни райони, следене замърсеността 
на въздуха, индикиране на свлачищни 
процеси, следене на заснеженост 
и опасност от лавини, ранно известява-
не за земетресения.

Решение

Трикомпонентно решение за следене 
на параметри в околната среда. Сензо-
ри събиращи данни за: газови емисии, 
температура, CO

2
, движение, вибрации, 

налягане и др. Устройства препращащи 
данните към облачна информационна 
система. Интелигентни системи дава-
щи възможност за събиране, съхраня-
ване и обобщаване на информацията, 
сигнализиране при промени в околната 
среда, построяващи трендове, следене 
на развитието и постепенните проме-
ни в средата. Прогнозиране на състоя-
нието на околната среда и т.н.

Положителен ефект

Широкото приложение на тези решения 
би довело до по-ефективни действия 
за предотвратяване или ограничаване 
последствията от инциденти. Превен-
ция, ранно известяване при природни 
катаклизми от всякакво естество. 
Навременната реакция в подобни ситу-
ации е изключително важна за възможно 
най-благоприятен изход.
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Умни водни ресурси

Приложения

Мониторинг на питейната вода
Следене на качеството на питейната 
вода в градовете;

Замърсяване на морета
Контрол в реално време на замърсе-
ността на морските басейни;

Откриване на индустриални 
замърсявания в реките
Засичане на изхвърлянето на отпадъци 
от фабрики (предприятия) в реките;

Следене за течове
Откриване на течове в тръбопроводи 
и/или резервоари на база промени 
в налягането;

Отчитане състоянието на плувни 
басейни
Отдалечено следене на състоянието 
на водата в плувни басейни;

Опасности от наводнения 
Мониторинг на нивото на водата
в реки, язовири, резервоари.



Защо?

Водата е един от най-ценните природни 
ресурси на планетата необходими, 
за съществуването на биологичното 
разнообразие. Събирането на инфор-
мация за съдържанието и измененията 
в състава на глобално и локално ниво 
биха довели до ефективно управление, 
използване и повишаване на качеството 
на водата. 

Решение

Трикомпонентно решение за следена 
на водните ресурси. Сензори събиращи 
данни за: химичния състав, движение, 
налягане, ниво на водата и др. Устрой-
ства препращащи събраните данни 
към облачна информационна система. 
Интелигентни облачни системи обобща-
ващи и съхраняващи събраните данни, 
с възможности за създаване на аларми 
при преминаване на определени прагове/
нива, създаване на справки и отчети за 
промените в наблюдавания воден ресурс, 
създаване на прогнози за състоянието 
на ресурса във времето и т.н.

Положителен ефект

Използването на приложения за следене 
на водните ресурси биха предоставили 
възможност за бърза и ефективна реак-
ция при изменение на химичния състав 
на питейна вода, басейни за общест-
вено ползване, морета. В този ред на 
мисли заплаха за здравето на хората би 
била своевременно открита. Потенци-
алните заплахи от наводнения, поради 
ненавременното вземане на мерки спря-
мо критични водни басейни и язовири, 
могат да бъдат сведени до минимум, 
чрез бързо известяване и краткосрочно 
прогнозиране за изменението на ниво-
то/обема на водата в тях. 
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Интелигентни измерватели

Защо?

Осигуряване на благоприятна работ- 
на среда спомага за повишаване 
на ефективността на персонала. 
Контролираната средата за съхранява-
не на суровини, материали и продукция 
е път за повишаване на бизнес резулта-
тите. Събирането на данни за характе-
ристиките на средата и подобряването 
на показателите є е постоянен процес, 
водещ до подобряване на микроклимата 
в организацията.

Решение

Трикомпонентно решение за монито-
ринг на работната среда. Разнообразие 
от сензори събиращи данни за: радиация, 
опасни газове във въздуха, контрол на 
достъпа, условия за съхранение на мате-
риали и продукция, и др. Устройства пре-
пращащи събраните данни към облачна 
информационна система. Интелигентни 
облачни системи следящи показателите 
в реално време, обобщаващи и съхраня-
ващи събраните данни, с възможности 
за създаване на аларми при преми-
наване на определени прагове/нива. 
Анализ на показателите даващ въз-
можност за прилагане на ефективни 
решения за промяна на характеристи-
ките на работната среда.

Положителен ефект

Използването на приложения за мо-
ниторинг на работната среда биха 
предоставили възможност за бърза 
и ефективна реакция при промени на 
характеристиките є, застрашаващи 
персонал, материали, продукция произ-
водствени машини и т.н.
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Приложения

Умна електропреносна мрежа
Следене и управление на консумацията 
на енергия;



Водни течения
Измерване на налягането и движението 
на водата в преносната мрежа;

Наличие на течност
Следене за наличие на течност 
в сгради, с цел предотвратяване 
на корозия и срутване;

Нивомери
Мониторинг на нивото на вода, нефт, 
природен газ в цистерни/резервоари;

Изчисления вместимостта на силози
Измерване на нивото и теглото 
на съхраняваната продукция в силозите.



Ниво на радиация
Следене нивото на радиация в района 
на ядрени електроцентрали;

Фотоволтаични инсталации
Мониторинг и оптимизиране 
на производителността;



Контрол на достъп
Контрол на достъп и следене 
за нарушители;



Опасни газове 
Следене на нивата на опасни газове 
във фабрики, химически заводи и мини.



Мониторинга и автоматизира-
ната реакцията на база зададени 
критерии са основните характе-
ристики на тази група. Същест-
вуват производства, в които 
характеристиките на работната 
среда и бързата реакция, при въз-
никване на непредвидени ситуации, 
са от критично значение за: хора-
та, материалите, продукцията.



РИСК Електроник ООД
Офис София 1138,
бул. „Самоковско шосе“ 2Л,
тел.: (02) 917 54 23
e-mail: office@risk.bg

Контакти

РИСК Електроник е една от първите ИТ компании в България. Зад нейното 
име стои стратегически подход в консултирането и инновационен в създава-
нето на ИТ решения, инфраструктури и цялостни бизнес процеси.

Като водещ системен инте гратор ние сме установили про цеси и струк-
тури, необхо дими за под държане на специфичните нужди на нашите клиенти 
в цялата страна. Изградили сме и поддържаме мрежа от 28 центъра с над 60 
човека екип.

Деловите ни взаимотношения се характеризират с индивидуален подход 
към всеки един от нашите кленти и партньори.

За „РИСК Елекроник“


