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Uvod

V moderni arhitekturi prevzema gradnja
zastekljenih
fasadnih
pročelij
vedno
pomembnejšo vlogo. S tem se veča tudi pomen
podjetij, ki se s to dejavnostjo ukvarjajo. Izdelki
teh podjetij se uporabljajo na različnih področjih
gospodarstva, gradbeno stroko oskrbujejo s
širokim spektrom konstrukcijskih tehnologij. Pri
tem uporabljajo materiale, kot so aluminij, jeklo
in nerjaveče jeklo, iz katerih po željah
arhitektov in investitorjev oblikujejo in
proizvajajo fasade, okna, vrata in zimske vrtove.

podjetje Schüco ponuja inovativne rešitve na
področjih varnosti & avtomatizacije – kot so
npr. biometrična kontrola pristopa in
avtomatizacija fasadnih elementov – in že vrsto
let spada med vodilne sistemske ponudnike na
svetu. V hotelih, kongresnih centrih, šolah,
prireditvenih dvoranah in javnih prostorih se
pogosto nahaja na tisoče ljudi in evakuacijske
poti so postale nepogrešljiv del
objektne
varnosti in požarne zaščite ter zaščite
posameznikov. Stroge zakonske zahteve po
varnostni tehniki v teh zgradbah gotovo niso
brez osnove.

Konstantne spremembe v moderni arhitekturi
postavljajo vedno nove izzive strokovnim
podjetjem in seveda tudi stroki sami. Gradbeni
kompleksi, ki so bili zgrajeni ali modernizirani
v zadnjih letih, niso vsestranski samo po svoji
arhitektonski zasnovi, temveč je vanje
integrirana tudi kopica različnih sistemov za
zagotavljanje energetske varčnosti in varnosti
objektov. Smiselno ravnanje z novimi
arhitekturnimi potrebami tako ne zahteva samo
ustreznih tehničnih rešitev, temveč tudi
spremembe struktur in načina razmišljanja.
Varčevanja z energijo in varnosti objektov si
danes ne moremo predstavljati brez moderne
avtomatizacije, čeprav ta pojma preko čistih
tehničnih komponent nakazujeta še številne
druge vidike. Varnost pomeni danes kvaliteto
življenja. Da se v lastnem stanovanju in njegovi
okolici počutiš varno, je temeljna človekova
potreba.

Izvajalci zastekljenih konstrukcij so v
zadnjem času ob sami izvedbi soočeni še z
načrtovanjem in projektiranjem gradbenih
elementov. Prav pri vratih se v zadnjem času
postavljajo številne dodatne zahteve. Posebne
ureditve za specifične namene uporabnosti so
postale pomemben izziv. Vrata za izhode v sili
in evakuacijo, izvedbe vrat brez prehodnih ovir
ter požarna in dimna vrata danes spadajo med
tekoče gradbene zahteve. Kompleksnejše pa
postanejo naloge izvajalcev, ko je pri vratih
potrebna kombinacija protislovnih zahtev.
Protivlomnost in sočasna panična funkcija vrat
v izvedbi preizkušenega sistema seveda nista
samoumevni ne pri projektiranju, kakor tudi ne
pri izvedbi.
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Pri novem Schüco sistemu upravljanja vrat
za izhod v sili oz. evakuacijo so sistem
krmiljenja ter stikali za izhod in zaklepanje vrat
integrirani v vratno krilo. Stikalo za zaklepanje

Varnost in avtomatizacija zgradb

Področji varnosti objektov in avtomatizacije
objektov sta se razvili v zelo zanimivi poslovni
dejavnosti z visokimi potenciali. Nemško

Vedno več vrat je opremljenih s sistemi
kontrole pristopa ali električnimi sistemi
zaklepanja. Naloga sistemskega ponudnika je,
da zagotovi nove rešitve proizvodov z jasno
definiranimi prednostmi aktualne tehnike.

administratorju omogoča aktiviranje ali
deaktiviranje sistema. Stikalo za izhod v stanju
aktiviranega sistema
omogoča takojšnje
odpiranje vrat preko paničnega okovja, hkrati pa
sproži še alarm. Da bi se zagotovila najvišja
možna mera varnosti, se lahko na Bus – sistem
priključijo še požarni senzorji ali drugi senzorji
za različne nevarnosti, kar v primeru požara oz.
druge nevarnosti omogoča takojšnje odklepanje
določenih skupin vrat ali vseh vrat v objektu
skupaj. Smiselna kombinacija so vrata brez
spodnjih ovir, ki se uporabljajo tudi za izhod v
sili in imajo avtomatski (krožni) pogon. V
vsakodnevni rabi se vrata za uporabnike
odpirajo avtomatsko, v primeru panike pa
senzorji sprožijo ukaz, da vrata ostanejo
konstantno odprta, kar omogoča hitrejšo
evakuacijo. Ti novi, »holistični« pristopi k
menedžmentu objektov prvič omogočajo, da se
vse funkcije v objektu pojmujejo kot celota in
ne več kot avtonomni sistemi posameznih
funkcij. To za izvajalce zastekljenih konstrukcij
pomeni, da morajo ovoj objekta razumeti kot
del menedžmenta objekta.
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energetskega stanja v objektu. Moderna
digitalna krmilna tehnika z individualno
nastavljivim upravljanjem zaščite pred soncem,
prezračevanja
ipd.,
avtomatizaciji
sami
omogoča nove funkcije. Tehnika, ki je
funkcionalno zanesljiva in skoraj neopazna, se
uporablja za upravljanje zunanje zaščite pred
soncem, za notranje zaslone ter za individualno
regulacijo osvetljenosti in klime. Ob tem se
lahko funkcije upravljajo intuitivno, kot npr. pri
novem
mehatronskem
okovju
Schüco
TipTronic.

Varčevanje z energijo

Bistvena naloga ovoja objekta je toplotna
izolacija in z njo boljši prihranki energije.
Energetska izkaznica za objekte bo v skladu z
evropsko smernico o skupni energetski
učinkovitosti zgradb postala obvezna tudi za
obstoječe objekte. To bo pomembna iniciativa
za realizacijo gradbenih in tehničnih ukrepov za
energetsko varčnost objektov. Kako pa je
možno nove EU-smernice v praksi smiselno
uporabiti?
Temeljna zahteva vseh EU-smernic je, da
morajo biti objekti projektirani in zgrajeni v
skladu z aktualnimi ekonomskimi in ekološkimi
vidiki. Optimizacija posameznih komponent
zelo redko pripelje do želenega rezultata, kajti
ovoj objekta, gradbena konstrukcija objekta,
notranja izgradnja objekta in naprave za
tehnično podporo morajo biti med seboj
usklajeni. Pokazalo pa se je, da imajo tukaj
komponente ovoja objekta z ustreznimi senzorji
bistvene prednosti pri doseganju optimalnega

Slika 1: Vrata za izhod v sili in evakuacijo K2

Slika 2: Fingerprint vrata

posameznega upravljanja okna je pri novi
generaciji okovja možna tudi vezava v skupine
in priključek na tehniko objekta (npr. na EIB,
LON, Ethernet/TCP/IP).Članki so napisani v
slovenščini, povzetek pa v angleščini.

Slika 3: Enercon

Slika 4: Enercon

Slika 5: Enercon
Okovje TipTronic je prvi avtomatizirani
sistem za okna, ki ima tudi možnost priklopa na
avtomatizacijo objekta. Zraven direktnega

Nova proizvodna raznolikost ponuja
izvajalcem in stroki boljše ustvarjanje vrednosti
in nove možnosti. Elektronske gradbene dele je
seveda potrebno ožičiti, povezati in priklopiti.
Tukaj se za klasične izvajalce kovinskih
konstrukcij prične nova dimenzija – tehnika
oken in vrat, kombinirana z avtomatizacijo
objekta v obliki BUS topologij. Za mala in
srednja podjetja to gotovo predstavlja velik
izziv pri načrtovanju, montaži in zagonu
sistemov objektne avtomatizacije.
Schüco
veliko
pozornosti
posveča
obsežnemu svetovanju o tehničnih in estetskih
vprašanjih vsem udeležencem v procesu
gradnje. Dejanski izziv predstavlja razširitev
zanesljivega in uveljavljenega fasadnega
sistema z dodatnimi elektronskimi proizvodi.
Naloga je jasna: zagotoviti praktične in logične
rešitve
povezav
posameznih
sklopov
avtomatizacije. Podjetje je strokovni publiki
predstavilo nove sistemske rešitve na sejmih
Light & Building in Security, kjer je s svojimi
inovativnimi proizvodi doživelo pozitivno
resonanco. Vodilni proizvajalci sistemov
menedžmenta objektov so mnenja, da bo
naravno avtomatizirano prezračevanje s Schüco
TipTronic
postalo
standard
moderne
avtomatizacije objektov.
Predhodnike tega razvoja lahko najdemo v
avtomobilski branži. Moderni avtomobili
ponujajo številne avtomatizirane rešitve in
spremembe v proizvodnih zahtevah posledično
vplivajo na predstavo o poklicu »avtomehanik«.
Že od avgusta 2003 se v skladu s to
reorganizacijo posamezniki izobražujejo na
programu »avtomobilski mehatronik«, klasičen
poklic avtomehanika pa dejansko počasi izginja.
Težišče tega poklica ni več samo v tehniki
kovinskih konstrukcij, temveč v enaki meri na
področju elektrotehnike. Tudi pri moderni
avtomatizaciji objektov za ta proces zaznavamo
razločne znake.
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Schüco Network zamisel

Za učinkovito odpiranje trga avtomatizacije
je Schüco v začetku letošnjega leta ustanovil
strokovno svetovalno skupino za varnost &
avtomatizacijo, imenovano FSA. Skupina tesno
sodeluje z drugimi produktnimi področji
podjetja Schüco ter projektantom in izvajalcem
celostno svetuje ob načrtovanju in realizaciji
projektov varnosti & avtomatizacije: od
zasnove, vključno z ocenjevanjem stroškov, do
specifičnih rešitev za individualne zahteve
objekta. Druga centralna naloga FSA v smislu
Schüco Network je pridobivanje novih
izvajalcev, ki se neposredno ne ukvarjajo s
proizvodnjo kovinskih gradbenih konstrukcij.
To so npr. strokovna podjetja za elektrotehniko
in elektroniko ter podjetja za tehnično
opremljanje objektov (TGA). Z vzpostavitvijo
ustreznih mrežnih povezav se bo trg
avtomatizacije objektov odprl tudi za manjša in
srednja podjetja. Mehanski in elektrotehnični
proizvodi bodo sčasoma postali del celostnih
rešitev, prihodnost kovinskih gradbenih
konstrukcij pa je jasno pogojena z
avtomatizacijo fasadnih elementov ter oken in
vrat.

Slika 6: Ritz Carlton

Slika 7: Ritz Carlton

Na sejmu BAU 2007 v Münchnu je podjetje
Schüco predstavilo obsežen koncept povezane
sistemske tehnike na področju rastočega trga
varnosti. Na različnih eksponatih so bile
prikazane med seboj usklajene funkcije
prezračevanja, senčenja, varnosti, pridobivanja
energije, uravnoteženja notranjih temperatur in
dušenja vetra. V prihodnosti bo elektronska
povezava aktivnih elementov ovoja objekta
postala samoumevna zahteva. To zaenkrat velja
samo za poslovne oz. nestanovanjske objekte,
vendar se zahteve že pojavljajo tudi na trgu
zahtevnejše stanovanjske gradnje. Demografski
razvoj bo v prihodnosti močno vplival na
koncepte življenja in dela starejših populacij brez ovir z udobnimi, avtomatiziranimi
funkcijami objektov. Schüco svojim partnerjem
že danes omogoča pozitivno izkoriščanje teh
trendov.

