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Райзинг – БМС представи решения за сградна автоматизация

На 25 януари т. г. в Технически университет - София сe проведе

семинар за студентите от катедра Топлинна и хладилна техника на

тема "Полева автоматика, контролери и система за сградно управ-

ление - BMS". Акцент в програмата беше представянето на произво-

дителя на компоненти за автоматизация – Sauter. Водещ на семинара

беше фирма Райзинг – БМС, официален представител на швейцарския

производител за България.

В рамките на семинара беше демонстрирана функционалността на

полевото оборудване - датчици и трансдюсери за температура, въгле-

роден диоксид, измерване качеството на въздуха, относителна, аб-

солютна влага и енталпия, изпълнителни модули - вентили и изпълни-

телни механизми за тях и за подвижни жалузийни решетки, както и

управлението им чрез контролери (PLC и FBD - логически функции и

блокови диаграми) посредством Nova Pro средата на Sauter, базирана

на SCADA.

„За по-добро практическо онагледяване нуждата от автоматизи-

рана система за управление на ОВК съоръженията, пред студентите

детайлно бяха коментирани схемни решения на вече изградени обекти

за мониторинг и управление на микроклимата в съответната сгра-

да“, разказаха организаторите от Райзинг - БМС. „Също така бяха

разгледани и практически насоки за контрол на енергоемкостта на

вентилационните, климатичните и отоплителни системи и пости-

гане на по-висока енергийна ефективност“, допълниха те.

HL-България предлага нова серия душ-канали

От началото на т. г. фирма HL-България предлага невидимия сифон

от новата серия душ-канали HL50U in|line, съобщиха от офиса на ком-

панията.

„Неговите технически предимства са от голямо значение за кли-

ентите“, заявяват от HL-България. „С дълбочината си от само 68

mm душ-каналът е напълно подходящ даже и за ремонти на бани. HL50U

in|line е в две изпълнения. Единият - HL50WU, е за монтаж директно

до стената и завършва точно на линията на ъгъла. Характеризира се

с перфектен дизайн и освен това гарантира и перфектна хидроизола-

ция към пода и стената. Наклонът на пода се изпълнява само в една

посока. Така протичането на водата, както и специално разработена-

та сифонна част спомагат за високия дебит: при дължини 600 - 1300

mm = 0,46 l/s; при дължини 1400 - 2100 mm = 0,82 l/s, а това донася

на ползвателите вече почти сухи крака“, допълват те.

От компанията разказват, че втората разновидност душ-канали

за монтаж в равнината на пода - HL50FU се полага не на входа на душ-

отделението, а по-навътре в равнината му. Така подът на банята

остава условно сух.
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Bosch Системи за сигурност с обновен софтуер за проектиране на пожароизвестителни системи

Windows-базираният софтуер за проекти-

ране от Bosch, подпомагащ архитекти, про-

ектанти и консултанти при създаването на

проекти за пожароизвестителни системи,

вече се предлага в обновена безплатна версия,

съобщиха от офиса на компанията. „Основ-

но предимство на софтуера е използването

на общоприетата терминология при проекти-

рането на пожароизвестителни системи

(напр. „оптично димен детектор“, „линеен

димен детектор“ и т. н.)“, споделят от Bosch

Системи за сигурност. „Сред останалите

функции са създаване на цялостна тръжна

документация и пресмятане на бюджетната

стойност на проекта, както и вмъкване на

контакти директно от Microsoft Outlook. Ос-

вен това софтуерът осигурява прецизно про-

ектиране на пожароизвестителната систе-

ма, като позволява разполагането на перифер-

ните устройства по различните контури в

съответствие с реалната топология, както

и автоматична проверка, която помага да не

се надвиши капацитетът на системата. По-

добренията в новата версия позволяват на

потребителя да разширява и управлява свои-

те еталонни типове сгради и данни за проек-

та по-ефективно, както и по-лесно да добавя

специфични устройства – напр. тип на изпол-

звания проводник. Допълнително е прецизира-

но проектирането при използване на конвен-

ционални периферни устройства. Не на после-

дно място сред предимствата му е и спома-

гането за спазване на всички изисквания на

стандартите EN54-13 и VdS 3536 при проек-

тирането на пожароизвестителната систе-

ма. Софтуерът се ползва с изключителна

популярност и се предлага в над 16 държави,

включително и в България“, допълват те.

Viessmann в България с демонстрационен инфомобил

От началото на т. г. фирма Viessmann в

България разполага с демонстрационен инфо-

мобил, оборудван с продуктите на компания-

та. "Инфомобилът Viessmann впечатлява с из-

ключително атрактивен дизайн и практич-

ност: вътре на живо можете да видите и да

се докоснете до нашите високоефективни

продукти", разказват от компанията. "Благо-

дарение на изключителната мобилност инфо-

мобилът и изложените продукти достигат и

до най-отдалечените места в България. Също

така инфомобилът е изключително подходящ

за провеждане на обучения, участия на излож-

би и мероприятия", допълват те.

Амара Лайтинг представя пета серия LUSTRON COB светодиоди с широко приложение

От началото на март т. г. Амара Лайтинг ще включи в офертата

си последната серия мощни COB светодиоди на тайванската компа-

ния Lustrous Technology, съобщиха за сп. ТД Инсталации от офиса на

компанията. „Т. нар. 5-та серия ще има още по-добри светлинни и

технически параметри от старите серии: по-добро термално съпро-

тивление, по-добро съотношение lm/W, както и променена концепция

спрямо размерите на самите чипове. Докато предишните серии из-

ползваха най-големите по размер чипове, произвеждани от EPISTAR (и

съответно по-малък брой такива), сега се преминава на много повече

на брой чипове, но с много по-малък размер“, заявиха от Амара Лай-

тинг.

„Нова серия ще има от светодиодите Lustron V5, X5 и DX5. Све-

тодиодите от новите серии ще се произвеждат в различни цветни

температури - 2700 - 10 000 К. Индексът за реалистично цвето-

предаване (CRI) на топло белите светодиоди е 85“, допълниха от ком-

панията.

Сред новостите в продуктовата гама на фирмата е и светоди-

одът Lustron TX5, който при номинален ток 1680 mA има светлинен

поток 3600 lm и термално съпротивление от едва 0.8 °C/W. Той е

предназначен за улично и индустриално осветление. Нова е и серията

Coral и светодиодите Coral XIII и Coral VI, предназначени за офиси и

търговски помещения. Coral XIII вече се разпространява на българския

пазар, а Coral VI ще бъде наличен в края на март т. г. За 10- и 20-

ватовите светодиоди има разработени специални рефлектори: 16°,

24°, 40° и 60°, както и досегашните насочващи оптики и държачи.
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Фирма Аква продукти с нов уеб сайт

От края на миналата година стартира обновеният уебсайт на фир-

ма Аква продукти, съобщиха за сп. ТД Инсталации от компанията.

"Добавени са най-новите ни продукти и услуги в сферата на пречиства-

нето на питейни и индустриални води", разказват от фирмата. "Ви-

зията и информацията са актуализирани и изцяло насочени към наши-

те клиенти. Информацията е добре структурирана и лесна за упот-

реба. Подготвили сме нови по-подробни продуктови описания, което

ще ви помогне да намерите най-подходящия продукт за вас. Опитах-

ме да представим възможно най-ясно продуктите ни с необходимите

детайли за да направите най-добрия избор, без да се губите в морето

от информация", допълват те.

От Аква продукти изразяват готовността си да работят за раз-

виване на сайта, с цел да го направят по-интересен и приятен за

ползване.

Daikin в Топ 100 на иноваторите в света

Daikin Industries зае-

ма престижно място в

класацията на Thomson

Reuters Топ 100 на све-

товните иноватори за

2011 г. „Наградата се

присъжда на иноватив-

ни компании, въз осно-

ва на обективни и науч-

ни анализи на глобална

патентна информация“, разказват от Daikin.

Докладът "Топ 100 на световните иноватори" прилага методика,

която измерва иновациите от непредубедена и научна гледна точка,

чрез критичен анализ на патентната информация. Като цяло, анализът

се съсредоточава върху патенти, които са допринесли за истински

иновации през последните 3 години.

„Поставянето на Daikin в Топ 100 затвърждава успеха на корпора-

тивната програма за насърчаване на иновации, както и етичната

позиция на компанията за зачитане на правата на собственост на

другите и защита на собствените изобретения, гарантирайки, че най-

добрите продукти стигат пазара“, заявяват с гордост от компани-

ята.

От Daikin припомнят, че сред значимите иновации на компанията

са VRV технологията за ефективно отопление и охлаждане на големи

търговски сгради, както и термопомпените системи въздух-вода

Daikin Altherma за жилищно отопление и охлаждане.
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Реконструкция и модернизация на уличното осветление в Бургас

ки и кръстовищата осветителните тела са по

три броя на стълб. Следващият участък, пред-

виден за модернизация, е бул. Ст. Стамболов

в участъка от ул. Проф. Якимов до ул. Никола

Петков и оттам до бул. Демокрация и двете

кръгови кръстовища до Метро и Мираж. Там

ще бъдат монтирани по две осветителни тела

на стълб – общо около 390 бр. Поетапно се

продължава по ул. Струга, пл. Трапезица и т. н.“,

съобщиха от пресцентъра на община Бургас.

Ключов момент в реконструкцията е

въвеждането на автоматична система за

управление и контрол. След монтажа на осве-

тителните тела касетите за улично освет-

ление ще бъдат оборудвани с необходимите

устройства и чрез GSM сигнал ще бъде напра-

вена връзка със стационарната система за

управление. Системата ще осигурява контрол,

мониторинг и обратна информация за състо-

янието на уличното осветление. Контролът на

уличното осветление ще се осъществява от

единния център за управление, който ще включ-

ва и изключва независимо един от друг даден

обект (улица или линия), като обектите могат

да се обединяват по общ признак, например

главни улици, квартални улици, улици с голям

трафик, улици с учебни и детски заведения,

паркове и др. Един обект ще може да бъде при-

числяван едновременно към различни групи.

Мониторингът ще позволява лесно наблюдение

и бърза реакция, ефективно опериране с данни-

те, бърз достъп до записаната информация.

Обратната връзка ще дава възможност за

следене на реалното състояние на уличното

осветление, оценка на моментната консума-

ция на ток – незаконно присъединени външни

консуматори, нерегламентирано включване на

уличното осветление, изгорели осветители,

къси съединения и др. Целта на проекта е подо-

бряване качеството на уличното осветление

в град Бургас, повишаване на енергийната

ефективност, обезпечаване на безопасно дви-

жение на моторните превозни средства, пови-

шаване сигурността на пешеходците и създа-

ване на комфортна и естетична нощна атмос-

фера в града. Общият обем дейности по първи

етап на проекта трябва да бъде изпълнен до

началото на юни т. г.

В началото на февруари т. г. започна из-

пълнение на първи етап от проекта „Енергий-

но ефективна реконструкция и модернизация на

уличното осветление в град Бургас“, който

включва модернизация на уличното осветление

при входно-изходни, главни градски артерии и

централната градска част. „Въпреки лошите

климатични условия вече са сменени освети-

телните тела на бул. Демокрация – от свето-

фара при пресечката с ул. Д. Димов до пресеч-

ката с бул. Ст. Стамболов; демонтирани са

старите луминесцентни лампи и са монтира-

ни 133 нови натриеви лампи високо налягане.

За по-добра осветеност на пешеходните пъте-

Представиха проекта за реконструкция на стадион Христо Ботев в Пловдив

вършена на четири етапа, първият от кои-

то ще започне до края на месец март т. г. и

ще продължи четири месеца.

„Първият етап се състои в подмяна на

терена, който ще разполага с модерна дренаж-

на система и отоплителна инсталация“, съоб-

щи арх. Славов.Теренът ще бъде с размери

68x105 м. Трибуна Изток също ще бъде ремон-

тирана. Вторият етап обхваща цялостна ре-

конструкция на южната трибуна. Тя ще се

намира на 8 м разстояние, като по този на-

чин ще се освободи място за паркинг. Трети-

ят етап е аналогичен на втория, но се отна-

ся за северната трибуна. Четвъртият етап

засяга централната трибуна, която ще бъде

преместена с 10 м навътре. Подходът към

ложите ще се извършва от фасадата. Всяка

от трибуните ще разполага със самостояте-

лен контрол на достъп“, разказа той.

„Информационното табло ще бъде под

козирката на южната трибуна. Проектът

предвижда осветлението да се намира на

самата козирка. Тъй като тя ще бъде поста-

вена в края на строежа, се работи и върху

вариант за изнесено извън рамките на ста-

диона осветление“, уточни още авторът на

проекта. След края на реконструкцията ста-

дионът ще разполага с 18 000 седящи места,

80% от които ще бъдат покрити. Паркингът

ще побира 800 автомобила и 6 автобуса.

На 18 януари т. г. бе представен идейни-

ят проект за реконструкция на стадион Хрис-

то Ботев. Авторът на проекта арх. Георги Са-

вов показа в детайли как ще изглежда той и

обясни подробно с какво ще разполага съоръ-

жението. Според арх. Савов строителство-

то ще погълне около 20 млн. лева, а стади-

онът трябва да бъде готов за експлоатация

през 2014 г. Реконструкцията ще бъде из-

Започва конкурсът Пасивна къща

рите. „Проектът за къща в софийското село

Лозен трябва да е икономичен и да има изклю-

чително ниска консумация на енергия.

Той трябва да се стреми да постигне след-

ните стандарти: годишно енергопотребление

за отопление и вентилация < 15 kWh/m2/год.;

общо потребление на енергия на сградата за

всички нужди не повече < 120 kWh/m2/год.;

въздухонепроницаемост < 0.6 ACH @ 50

pascal pressure, (конструкция с добри детай-

ли); липса на термомостове < 0.01 W/mK.

Разстоянията до регулационната линия да

са както следва - отпред и отзад - 5 м, отстра-

ни – 3 м. Къщата трябва да бъде с разгъната

квадратура от 120 -180 кв. м и да включва

дневна, трапезария, кухня, две спални (мин.),

една пълна баня, една тоалетна, или две бани

по усмотрение на екипа“, допълват те.

Проектите трябва да бъдат предадени до

16 март т. г., а до 6 април е гласуването, чрез

което ще бъдат определени 10-те финалисти

в конкурса. Официално обявяване на решение-

то на международното жури за победители-

те в конкурса ще бъде на 16 април.

Наскоро стартира онлайн регистрацията

за първото издание на конкурса за пасивна

къща, организиран от Пасивна къща България.

„Идейните проекти трябва да демонстри-

рат, че пасивните къщи могат да бъдат ико-

номични и красиви“, информират организато-
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Стъклото често се приема като даденост. Обик-

новеното стъкло обаче не е в състояние да удовлет-

вори изискванията по отношение на сигурност, безо-

пасност, дискретност, комфорт и естетика. Топлин-

ните загуби през зимата и слънчевите горещини през

лятото увеличават разходите за климатизиране, при-

чиняват избледняване на цветните пигменти на об-

завеждането. Стъклото е и слабото място, най-чес-

то атакувано от крадци и вандали или разрушавано

от природни бедствия.

Как да направим информиран избор на фолио?
Изборът трябва да бъде направен, като внимател-

но се преценят всички ползи и компромиси. Ето основ-

ните характеристики на остъкляването и на фолиото

в частност (в изложението по-долу под "стъкло" се има

предвид "стъкло с монтирано на него фолио").

Visible Light Transmittance (VLT, %) - пропусната ви-

дима светлина, това е процентът преминала през стък-

лата видима светлина. Shading Coefficient (SC,%) - ко-

ефициент на засенчване е отношението на слънчева-

та топлина, проникваща през дадено стъкло към слън-

чевата топлина, проникнала през еталонно прозрачно

3 mm стъкло при идентични условия. U-Value - U- фак-

тор e мярка за топлинния пренос през стъклото, дъл-

жащ се на температурната разлика вън-вътре. U-фак-

торът е величина на топлинен поток и затова по-нис-

ките стойности са по-добри. UV Transmittance (UVT,%)

- ултравиолетова пропускливост представлява процен-

тът на преминалите през стъклото към падащите вър-

ху стъклото UV лъчи. Solar transmittance (ST,%) - пре-

минала сумарна слънчева енергия - показва каква част

от общото количество попаднала върху стъклото слън-

чева енергия преминава през него. Solar absorptance

(SA,%) - погълната сумарна слънчева енергия - показва

каква част от общото количество попаднала върху

стъклото слънчева енергия се поглъща от него. Спек-

(Почти) всичко, което трябва да
знаете за фолиото за стъкла

рална селективност означава способността на остък-

ляването да пропуска видимите лъчи и да отразява не-

желаните невидими (IR и UV) лъчи.

Типични стойности за едно добро прозрачно фолио

са VLT ≥88, SC ≤0,95, U-Value <1,1, UVT <2, ST <80 .

Цветът на остъкляването се отразява както на

гледката през прозореца, така и на интериора. Фоли-

ата с висок VLT осигуряват достатъчна осветеност

и не променят гледката, но яркото слънце преминава

през тях и заслепява. Цветните фолиа с нисък VLT са

подходящи за помещения, осветявани продължително от

слънцето, но при промяна на времето и през зимния се-

зон могат да предизвикат усещане за мрачна и потис-

каща атмосфера и да нарушат гледката.

Thickness - дебелина, обикновено се използва мерна

единица mil (1 mil=0,01 inch=25 мm). Противоударни

(Safety & Security) са фолиата с дебелина 2 и повече mil.

Най-често използвани в България са фолиа с дебелина

4 mil (100 микрона) и 7mil (175 микрона). Фолиата пок-

риват класове на защита Р1А и Р2А по БДС EN 356.

Дали едно фолио ще може да Ви защити надеждно

обаче зависи не само от неговата дебелина, а и от на-

чина на монтажа му. Задължително условие е фолио-

то да влезе под гумите (на алуминиева дограма) и под

държачите (на пластмасова дограма), за да се осигури

здравина и естетика! Когато се цели повишена бомбо-

устойчивост, фолиото дори може да се захваща с дър-

жачите, за да се гарантира това.

Нещо и за най-новия клас фолиа - нанокерамичните,

продукт на космическите технологии. Те неслучайно са

наречени "Топлинен щит". За разлика от останалите

фолиа, те не са тъмни, блестящи или огледални, про-

пускат целия спектър на видима светлина (VLT е ви-

сок), но спират 65%-99% от инфрачевените лъчи и 99%

от UV лъчите. Те притежават ефекта на "топла по-

върхност" - и при студено време на пипане са "топли".

Цената им, за съжаление, е 3-4 пъти по-висока.

(Почти) всичко, което трябва да
знаете за фолиото за стъкла
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Уважаеми г-н Главчовски, бихте ли
представили накратко историята и
предмета на дейност на Хьорман
България?

Хьорман България е официален пред-

ставител за България на немската

група Hormann. Компанията е между-

народно признат лидер на пазара на

врати, каси и задвижвания, произвеж-

дани в над двадесет специализирани

завода в Европа, Северна Америка и

Азия. Hormann разполага и с над 50

собствени филиала и многобройни

дистрибутори в около 30 държави по

света. В България марката присъства

чрез дистрибутори от 1996 г., а от

2005 г. и с официално представител-

ство. Търговската си дейност осъще-

ствяваме чрез близо 30 дистрибутор-

ски фирми в цялата страна.

Какво включва предлаганата у нас про-
дуктова гама?

Освен познатите гаражни врати,

предлагаме и ролетни врати, врати

тип хармоника, пожароустойчиви и

бързо движещи се врати, задвижва-

ния и управления за врати, както и

системи в областта на товаро-раз-

товарната техника, противопожар-

ни и димозащитни врати, външни и

вътрешни врати, козирки и каси. Бла-

годарение на развойните центрове

във всеки един завод от групата,

продуктовата гама на Hormann по-

стоянно се разширява и обновява.

Представете някои от иновативните
решения на Hormann в областта на зад-
вижванията за врати?

На първо място бих посочил патенто-

вана техника с назъбен ремък за га-

ражни врати. Усиленият назъбен ремък

е изработен от кевлар и е изключител-

но устойчив на разкъсване. Освен това

е безшумен и не се нуждае от смазва-

не, за разлика от верижните и вретен-

ните задвижвания. Сред иновациите

на Hormann е и автоматичната бло-

кировка на вратата. Когато вратата

е затворена, същевременно е и авто-

матично блокирана, което ефективно

я защитава от недобронамерени дей-

Кризата измести фокуса на
пазарното търсене от ниски
цени към високо качество

Инж. Борис Главчовски, управител
на Хьорман България, пред сп. ТД Инсталации

ствия, като например повдига-

не с лост. Тази уникална авто-

матична блокировка действа на

механичен принцип и поради

това функционира дори и при

прекъсване на електрозахранва-

нето. За подобен тип случаи

Hormann е разработил и резер-

вно захранване с акумулаторна

батерия, която се предлага с фо-

товолтаичен модул като опция.

Патент на Hormann е и интег-

рираната защита в случаи на

скъсване на торсионна пружина, коя-

то блокира движението на секцион-

ната врата, така че платното да не

може да падне. Сред останалите

иновативни решения на немския про-

изводител са вградената врата без

праг; остъкленията „Duratec“ с висо-

ка устойчивост на надрасквания;

защитата от прищипване на пръсти-

те между ламелите и други.

От това лято Hormann пуска на паза-

ра новата предавателна система, с

която ще бъдат оборудвани цялата

гама двигатели за гаражни и портал-

ни врати. Системата, характеризира-

ща се с висока сигурност, е собстве-

на разработка на компанията и е в

съответствие с всички съвременни

принципи на криптологията. Към нея

се добавя и допълнителната функция

за проверка на статуса, която е осо-

бено полезна, в случаите когато га-

ражната врата е извън обсега на

полезрението на потребителя.

Друга новост при Hormann в област-

та на гаражните секционни врати е

т. нар. Thermo frame - прекъснат

термомост между зида и касата на

вратата, което води до постигане на

до 12,5% по-добра топлоизолация.

Конкуренцията във вашия бранш е ог-
ромна. Как успявате да задържите па-
зарните си позиции?

Hormann притежава 75-годишен опит

в производството на врати и задвиж-

вания за тях. Фирмата е пазарен

лидер в Европа и марката се възпри-

ема като синоним на качество. Вра-

тите и задвижванията са 100% съгла-

сувани помежду си и са тествани и

сертифицирани в съответствие с

всички европейски норми за надежд-

ност и безопасност. Освен тези пре-

димства, компанията има подчерта-

но открита политика към клиентите

си и пазарно ориентирани цени. Изде-

лията работят безупречно и това

кара клиентите да се връщат при нас.

В момента на пазара се забелязва

вторично търсене на индустриални и

битови врати. След първоначалния

бум в строителството, когато опре-

делящ фактор за инвестицията беше

цената, сега в кризата се забелязва

промяна в отношението на клиенти-

те и изместване на фокуса към по-

високо качество и дългия експлоата-

ционен живот с минимална поддръжка

на продуктите.

Какви ще бъдат новостите в продукто-
вата гама на Хьорман България през
тази година?

През тази година ще продължим да

предлагаме на клиентите си високо-

качествени решения за всяко конк-

ретно приложение в бита или индус-

трията. Новост ще бъде секционна-

та гаражна врата със странично

отваряне, както и новото дистанци-

онно управление Bе-Secure със зави-

шена степен на сигурност, разрабо-

тено в сътрудничество с техничес-

ки университет в Германия. Има и още

няколко интересни предложения, но

първо ще бъдат представени офици-

ално от заводите.
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Ховал e компания с дългогодишен опит
в областта на цялостни решения за
отопление, климатизация и рекупера-
ция – представете накратко нейните
приоритетни сфери на дейност и паза-
ри, пред читателите на сп. ТД Инста-
лации.

Следвайки повече от 40 години мото-

то си "С отговорност за енергията

и околната среда", Ховал се е нало-

жила като пионер в развитието на

кондензиращи газови котли - този ви-

сокотехнологичен сегмент на пазара,

където държи и редица патенти. В

областта на климатичната техника

фирмата фокусира усилията си в раз-

витието на автономни децентрали-

зирани системи за отопление, венти-

лация и обратно извличане на топли-

ната при еднообемни търговски, об-

ществени и промишлени сгради. Чрез

свързването на отоплителна и кли-

матична техника в единна система,

Ховал предлага на клиентите си ре-

шения с краткосрочна възвръщае-

мост на инвестицията и многогодиш-

ни спестявания от разход на енергия.

Основните пазари на фирмата са нем-

скоговорящите страни (Швейцария,

Австрия, Германия, Лихтенщайн), къде-

то марката Ховал е институционали-

зирана на пазара на отопление и кли-

матизация. Като пример, от всеки 10

продадени кондензиращи газови кот-

ли в Швейцария, 3 се падат на Ховал.

Чрез производството и представи-

телството си в Великобритания, Хо-

вал има честта да е доставчик на

самия Кралски двор. През 2011-та

Ховал достави и котлите за подновя-

ването на отоплителната система на

Ватикана. Най-новите пазари са Азия

и Далечния Изток, където стратеги-

ята на фирмата е да произвежда ло-

кално за местния пазар.

Компанията е от около година на
българския пазар. Как дойде идеята за
стартирането на бизнес тук?

В последните години Ховал експанди-

ра активно на източноевропейските

пазари, като след поделенията си в

Полша, Чехия, Словакия и Румъния,

Изискванията за енергийна
ефективност се повишават
с бързи темпове

Атанас Атанасов, управител
на Ховал в България, пред сп. ТД Инсталации

България бе потенциална следваща

страна за разрастване. След обсто-

ен анализ и оценка на потенциала на

българския пазар и развитието му в

средносрочен план, Ховал прецени, че

продуктите и системите, които

предлага, ще бъдат все по-атрактив-

ни и търсени от инвеститорите в

България.

 Кои от предлаганите от Вас решения се
приемат най-добре от българските Ви
клиенти?

Най-добре се приемат решенията, в

които ясно се вижда високата доба-

вена стойност на уредите ни – напри-

мер кондензиращият газов котел

UltraGas (с КПД 109,9), децентрализи-

раната ни климатична система

RoofVent (с ниво на рекуперация до

84%), компактният модулен уред за

производство на големи количества

вода за БГВ, Modul plus и други.

Налага ли се индивидуален подход към
пазара от страна на Hoval в България и
от какви специфики е продиктувано
това?

Индивидуалният подход е наложите-

лен поради степента на разбиране и

готовността на българския пазар за

прилагане на енергоспестяващи и

щадящи природата технологии. В

тази връзка е необходимо да се рабо-

ти за повишаване на познанията и

информираността на всички партни-

ращи си по инсталационната верига:

инвеститор – проектант – инстала-

тор – оператор. Друго предизвика-

телство е схващането, че в Бълга-

рия се търси само най-евтиното. На

това място може да се каже, че в

областта на високотехнологичните

продукти и решения, никой не е забо-

гатял от ниски цени. Поговорката "Не

съм толкова богат, че да си купувам

евтини неща" важи в пълна сила за

този тип пазар.

Фокусът ни на българския пазар е в

областта на търговските, обще-

ствени и промишлени сгради, където

изискванията за енергийна ефектив-

ност и екологичност се повишават

с бързи темпове. За жалост, това все

още не може да се каже за жилищни-

те и еднофамилни къщи.

Компанията може да се похвали с реди-
ца знакови обекти по целия свят. Кои са
актуалните проекти с Ваше участие
тук?

За краткото време, през което Ховал

е в България, вече можем да се похва-

лим с един значим за нас обект -

Баумакс в Русе. Там Ховал се предста-

вя със системно решение, т. е. кот-

ли и децентрализирана климатична

система – климатични апарати, раз-

положени равномерно в целия обем на

сградата, на височина 8 м от готов

под, осигуряващи отопление и охлаж-

дане. Резултатът е наистина впе-

чатляващ и той бе постигнат с об-

щите усилия на екипа на Ховал, архи-

тектурно бюро Иво Петров Архитек-

ти, проектант ОВК: инж. Толев; из-

пълнителя - Хоризонт Иванов (Плевен)

и неговите подизпълнители в част

ОВК – Климсист, в част сградна ав-

томатизация – БМС Инженеринг.

Във фаза офериране и предреализация

се намират още няколко супермарке-

та, логистични и производствени

бази, мол, болница, като се надяваме

да се похвалим с тяхната реализация

в следващата ни среща.
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Само компании с опит и ноу-хау
са в състояние да предложат
първокласни LED продукти

> èíòåðâþ

Г-н Монев, разкажете накратко за дей-
ността на фирма Лумитрон и за парт-
ньорството ви с Toshiba Lighting Systems.

Лумитрон е основана през 2003 годи-

на с мисия да предлага високотехно-

логични и ефективни решения в обла-

стта на осветителната техника и

сградната автоматизация. От само-

то си създаване ние сме партньори

на някои от най-иновативните и

технологични компании в този сек-

тор. Партньорството ни с Toshiba е

естествено продължение на усилия-

та ни в тази насока. Ние напълно

споделяме техните ценности и кор-

поративни принципи, което е важно

условие за дългосрочно сътрудниче-

ство.

Какво отличава LED осветителите
Toshiba от останалите на пазара?

Toshiba имат традиции и опит както

в електрониката, така и в производ-

ството на осветителни тела и лам-

пи, датиращи от края на 19 век. Те

са и първите, които започват произ-

водството на електрически лампи в

Япония.

В техните продукти се използват

само първокласни компоненти и мо-

дули, разработени и произведени от

Toshiba, и базирани на сериозна раз-

война дейност и иновативни техно-

логии в осветителната техника и

електрониката.

Затова Toshiba са известни с каче-

ството и високите технологии, из-

ползвани в техните продукти. Те се

отличават с висока ефективност,

високо качество и надеждност. Във

връзка с това, през ноември м. г.

организирахме семинар на тема Пре-

откриване на светлината с Toshiba.

Осветлението на бъдещето – сега.

На него бяха представени LED продук-

тите, предлагани в Европа, както и

историята на корпорацията, дейнос-

тта на подразделението Toshiba New

Lighting Systems и визията за енергий-

на ефективност до 2050 г. В съот-

Само компании с опит и ноу-хау
са в състояние да предложат
първокласни LED продукти

инж. Теодор Монев, управител
на Лумитрон - официален дистрибутор
на Toshiba Lighting Systems за България,

пред сп. ТД Инсталации

ветствие с тази

визия Toshiba, коя-

то е най-старият

(първата електри-

ческа лампа в Япо-

ния е произведена

от Toshiba през

1890 година) и най-

голям производи-

тел на електричес-

ки лампи в тихоокеанския регион пре-

крати по собствено решение произ-

водството на лампи с нажежаема

жичка през 2010 година.

В световен мащаб Toshiba е един от

основните производители на свето-

диодно LED осветление и водеща в

LED технологията.

Какви са най-новите тенденции при
производството на светодиодно ос-
ветление?

LED технологията се развива много

бързо през последните години. Не-

прекъснато се появяват нови, по-

ефективни светодиоди, за тях се

разработват нови захранващи блоко-

ве и оптични системи и, съответно,

се появяват осветители с все по-

добри технически параметри.

Като основни тенденции могат да се

отбележат: повишаване на ефектив-

ността на светодиодните модули;

изграждането на LED модули, базира-

ни на Chip on Board технология.

Тя предлага множество предимства

като например облекчено извеждане

на топлината от кристалите. Воде-

щи в тази технология са японски

компании като Toshiba и Citizen.

Други тенденции са: окрупняването

на светодиодните модули и постига-

не на светлинни потоци от един

модул над 15 000 lm, което позволява

използването на светодиоди в освет-

ление на стадиони, фасади и др; уси-

лията за стандартизиране на интер-

фейса на LED модулите по отношение

на електрически и механични пара-

метри - Zhaga Консорциум; създава-

не на продукти от типа LED Engine,

с което се облекчават традиционни-

те производители на осветителни

тела в разработването на LED осве-

тители.

Кои са основните технически характе-
ристики на светодиодните осветител-
ни тела, на които проектантите и ин-
сталаторите трябва да обърнат най-
голямо внимание?

Основните предимства на светоди-

одите са свързани с експлоатацион-

ния живот на LED осветителите:

това е основна характеристика, по-

казателна за качеството на LED

продуктите.

Като се изключат ретрофитните

лампи за употреба в бита, които за

различни категории потребители се

произвеждат с живот между 25 000

до 40 000 часа, то за осветителни-

те тела за професионална употреба

е възприет среден живот между

40 000 и 60 000 часа; висока ефектив-

ност на LED осветителите - важно

е да се има предвид, че от значение

е ефективността на целия LED осве-

тител, а не на отделните светоди-

оди, използвани в него. Те са само една

част от цялата система, която също

така включва и захранващ блок, сис-

тема за охлаждане, оптична систе-

ма и т. н. Използването на дори един

неподходящ елемент от цялата сис-

тема може да намали ефективност-

та й до степен, че да я направи не-

рентабилна. Например използването

на най-ефективните светодиоди на

пазара не гарантира непременно кра-



ÑÒÐ. 131*2012

> èíòåðâþ

ен продукт с висока ефективност.

Причината е, че за да получим ефек-

тивно осветително тяло трябва да

осигурим оптимална температурна

среда, добро охлаждане, захранване с

ниски загуби, високоефективна оп-

тична система и т. н. Няма смисъл

да се използват високоефективни

светодиоди, ако техният захранващ

блок например има големи загуби.

Отделните LED модули, които Toshiba

използва в своите осветителни тела,

имат ефективност до 150 lm/W. Съче-

тавайки ги с високоефективни драй-

вери (КПД>85%) и високоефективна

оптика, осветителите на Toshiba се

характеризират със системна ефек-

тивност от порядъка на 100 lm/W;

качеството на светлината (богат и

непрекъснат спектър в цялата види-

ма област) е от изключително значе-

ние при употреба на LED в домове,

хотели, офиси, ресторани и др. обек-

ти с високи изисквания.

Необходимо е LED осветителите за

бита и обществени сгради да имат

индекс на цветопредаване – CRI >85,

като в някои случаи (галерии, мага-

зини) е необходимо CRI дa е над 90. За

съжаление, увеличаването на CRI

обикновено е свързано с намаляване

на светилния добив.Други предим-

ства на LED са липса на UV и IR из-

лъчване, пожаробезопасност, устой-

чивост на удар и вибрации и др.

Тъй като терминът LED е символ на

иновативност, много производители

без необходимия опит предлагат LED

продукти с компромиси по отношение

на ефективност, надеждност и каче-

ство на светлината. На пазара се

предлагат разнообразни продукти, но

само тези, разработени и произведе-

ни от компании с опит и ноу-хау в

електрониката и осветителната

техника, като Toshiba, са в състоя-

ние да предложат LED продукти с

първокласни характеристики.

Какви са възможностите за ретрофит
на светлоизточник в осветителни
тела? В кои случаи е удачна замяната на
съществуващите светлинни източни-
ци със светодиоди?

Ретрофитните LED лампи представ-

ляват първия етап на навлизане на

LED технологията. Тази концепция

позволява бързото й навлизане в бита

на масовия потребител предвид лес-

ната замяна на съществуващите

лампи с LED със същия размер, цокъл,

яркост и светлоразпределение.

Тези LED модули всъщност не пред-

ставляват само светодиоди, а в дей-

ствителност са сложна система от

компоненти, включващи LED, захран-

ващ блок, система за охлаждане,

оптична система за разпределение и

насочване на светлината.

Трябва да се има предвид, че ретро-

фитните LED продукти не са подхо-

дящи за замяна на всички видове свет-

лоизточници, във всякакви освети-

телни тела.

Една от причините е, че оптичните

системи на старите осветителни

тела не са предназначени за работа

с LED, което ги прави неефективни.

Препоръчително е преди предприема-

нето на замяна на съществуващите

светлинни източници със светодиод-

ни в стари осветители, да се вземе

съвет от специалист.

Коя е актуалната нормативна рамка в
областта на светодиодното осветле-
ние и приложима ли е тя за нашите ус-
ловия?

Нормативната рамка в момента се

определя единствено от действащи-

те български стандарти в областта

на светодиодите. Те регламентират

техническите изисквания за безопас-

ност на: светодиодни модули; съеди-

нители за тях (конектори); електрон-

ни устройства за управление (към тях

се определят и изисквания към работ-

ните характеристики).

Тези стандарти представляват не-

обходимата основа за правилното

развитие на техническите и техно-

логични разработки. Необходимост-

та им е неоспорима.

По какъв начин ще бъдат представени
решенията на Toshiba в областта на
осветлението на българския пазар?
Каква е стратегията Ви за налагане на
продуктите с тази марка?

Нашата стратегия подкрепя страте-

гията на Toshiba за навлизане на LED

технологията и е свързана с няколко

направления: ретрофитни LED лампи,

предназначени за бита (наподобява-

щи формата и размерите на класичес-

ки лампи с цокъл Е14 и Е27); ретро-

фитни LED лампи, предназначени за

професионална употреба (галерии,

магазини, хотели, и др).Такива продук-

ти са LED PAR20,30,38, MR16 и др.; LED

модули, предназначени ОЕМ клиенти

(за монтаж в офисни, улични, магазин-

ни и др. осветителни тела). В тази

категория спадат различните видо-

ве LED Engine с цокъл Gx53, GX16t-5p;

Gh76p-1 и др.; разработка на високо-

ефективни LED осветители от сери-

ята E-CORE за професионална упот-

реба. (паркови, улични, промишлени,

офисни, търговски).

Това предполага поддържане на ак-

тивност и контакти с различни биз-

нес групи от продажби на дребно до

участие в проектирането и изграж-

дането на конкретни обекти.
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Очаквам ръст на пазара на
охранителна техника през
следващите години
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Уважаеми г-н Замфиров, бихте ли пред-

ставили дейността на DSC България,

пред читателите на сп. ТД Инсталации?
DSC България е холдинг, основан през

1993 година като дейността, свърза-

на с търговия на охранителна техни-

ка и услуги, се извършва от фирма

"Професионална защита - Електроник"

- като част от холдинга. Това обхва-

ща проектиране, доставка, монтаж,

пускане в експлоатация, поддържане

на електронни системи, сигнално-ох-

ранителна техника; пожароизвести-

телна техника; техника за видеокон-

трол и наблюдение; системи за конт-

рол на достъпа; металдетектори. В

обсега на предлаганите услуги са

търговия, инженеринг, извършване на

сервиз - гаранционен и извънгаранци-

онен, мониторинг на системи за сигур-

ност, патрулна и физическа охрана,

инкасова дейност и спедиция. "Профе-

сионална защита – Електроник" също

така произвежда с разрешение на DSC

Canada системи за предаване на дан-

ни на големи разстояния, комуникаци-

онни устройства (GSM/SMS; GSM/

GPRS) и специализирани метал детек-

тори. Мотото на компанията ни е:

"Професионална защита - изкуство в

сигурността".

Вашата компания е изключителен пред-

ставител на DSC, част от Tyco Inter-
national Company - световен производи-

тел на охранителна техника. Какви пре-
димства осигурява тяхната продукто-

ва гама на своите ползватели?

Ние сме изключителен представител

освен на DSC и на други водещи в

световен мащаб фирми - производи-

тели на охранителна техника. За сво-

ята инженерингова и производстве-

на дейност, изделията на DSC имат

международно признание за качество-

то на производствения им процес,

Очаквам ръст на пазара на
охранителна техника през
следващите години
Валери Замфиров, президент на DSC България,

пред сп. ТД Инсталации

достигащо до "6 сигми". Имаме

въведена системата за оценка

на качеството ISO 9001.

Мониторинг центърът на DSC

България Холдинг е единствен

по рода си в Европа. Той е ядро-

то на системата за охрана и

защита на обекти. Главното

преимущество на предлагана-

та от нас охранителна услуга

е изгражданата комуникацион-

на мрежа, позволяваща от ох-

раняваните обекти да по-

стъпва информация в мониторинг

центъра кои точно зони са в аларме-

но състояние, кой активира или дезак-

тивира системата, състоянието на

напрежението, акумулатора и кана-

лите за комуникация и предаването

на над 65 000 събития от охранява-

ния обект към мониторинг центъра.

Какви допълнителни услуги предоставя-

те на клиентите си с оглед гарантира-
не на максимална безопасност?

Вече споменатият мониторинг цен-

тър е ядрото на системата за охра-

на и защита на обекти. В световен

мащаб ние сме единствената компа-

ния, която може да осигури охраната

на своите клиенти по няколко неза-

висими един от друг канала, а имен-

но: телефон; радиовръзка; GSM/GPRS

мрежа; GSM мрежа – гласов канал;

интернет; видеонаблюдение. За га-

рантиране на физическата сигур-

ност, фирмата разполага с добре под-

готвени, високомотивирани и отго-

ворни охранителни работници. Конт-

ролът на всички автопатрули на те-

риторията на страната е чрез GPS

система.

С какви специфики се налага да се съоб-

разявате при реализирането на различ-
ни по тип обекти? Кои се оказват най-

голямо предизвикателство?

В богатата си практика сме реали-

зирали редица проекти – от частни

домове до обекти с национално зна-

чение. Основно предизвикателство се

явяват обекти като ТЕЦ Марица

Изток 2, Мини Марица изток, както

и АЕЦ Козлодуй. При тях става дума

за огромна площ и голям брой камери

и детектори, които следва да бъдат

следени постоянно.

Как определяте развитието на пазара

на охранителна техника в България?

Какви са основните тенденции в него-
вото развитие?

Както в световен мащаб, така и в

България напоследък се наблюдава

ръст на пазара на охранителна тех-

ника. По мое мнение, тази тенденция

ще се запази, като естествено случ-

ващото се на този пазар ще се опре-

деля от конюнктурата.

Различията в България се дължат на

факта, че в западните страни 30-35%

от бюджета на даден обект се от-

делят за обезпечаването на сигурно-

стта, а у нас процентът едва ли е

по-голям от 3. Инвеститорите се

стремят да спестят разходи, без да

се замислят, че това перо е от осо-

бена важност. Склонни са на по-голе-

ми инвестиции чак след възникнали

инциденти.
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Проектирахме асансьор, който
работи само на батерии
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Инж. Михалков, представете накратко
дейността на ръководената от Вас
компания, пред читателите на сп. ТД
Инсталации.

Фирма Марица – М е създадена през

1991 година. Отначало започнахме с

внос на асансьори, понастоящем има-

ме изградена и утвърдена система за

управление на качеството ISO

9001:2008, притежаваме и процедура

за оценяване на съответствието и

пълно осигуряване на качеството,

това е модул H, в съответствие с

изискванията на Директива 95/16 на

ЕС, т. е. одобрената система обхва-

ща проектирането, производството,

сглобяването, монтажа и крайния кон-

трол на асансьорите, както и след

това сервизно обслужване. Всички

асансьори, произведени от Марица –

М, отговарят на Директива 95/16,

както и на Наредбата за съществе-

ните изисквания и оценка на съответ-

ствието на асансьорите и техните

предпазни устройства. Фирмата ни

осигурява 25 месеца гаранционен срок,

което се дължи на отличната мате-

риална база и високото ниво на наши-

те конструктори. Асансьорите ни

добавят елегантност в срадите и

помагат на архитектите в мисията

им да създават красиви сгради. От т.

г. всички наши асансьори са снабдени

с допълнителни устройства съгласно

изискванията на БДС EN 81, A3, кое-

то допълва точността на спиране и

уточнява максималното отклонение

на кабината при движение при отво-

рена врата. Друга новост е, че проек-

тирахме асансьор, който работи само

на батерии, като в момента разработ-

ваме вариант, в който зареждането

да става от ВЕИ.

Кои качества на предлаганите от Вас
продукти и услуги Ви правят конкурен-
тни на пазара?

Най-силно се отличаваме от остана-

лите компании на пазара по това, че

осигуряваме всички видове резервни

части на старите асансьори, произ-

ведени до 1990 г. Освен това, ние

извършваме и преустройство на

стари съоръжения или реновираме

кабини в зависимост от възможнос-

тите на клиентите. Закупили сме

всички машини на бившия държавен

асансьорен завод и произвеждаме

всички съоръжения по лицензната

документация. Тези асансьори са

много енергоемки, но за сметка на

това работят повече от 40 години,

като при един качествен ремонт

могат да издържат още толкова

време. Произвеждаме и комплект

асансьори – доставчици сме не само

на повдигателните машини и резер-

вните части, но и на кабините, вра-

тите. Част от продуктите, които

предлагаме, е и модел фамилен хидрав-

личен асансьор, който не изисква

дъно, както и по-висок последен етаж

за шахта. Кабината е стъклена и се

избягва клаустрофобичният ефект.

Тези асансьори работят с ток 220

волта и шумът им е много нисък –

като на хладилник. Всички тези пре-

димства идват от това, че скорос-

тта е доста по-ниска, а стандарти-

те позволяват при съоръжения със

скорост под 0,15 м/с да липсват тези

разстояния. При тях липсва и кабин-

ната врата, а е монтирана фотоба-

риера.

Как бихте определили състоянието на
действащите към момента асансьори
в България?

Асансьорът е вид транспортно сред-

ство, което, сравнено с останалите,

е много по-издръжливо и с много по-

вече изисквания за безопасност.

Старите лицензи, по които сме про-

извеждали и по които произвеждаме

сега резервните части, имаха много

строги изисквания за повдигателни-

те механизми и за здравината на

кабините. Затова мисля, че ако се

случи инцидент с някои от съвремен-

ните асансьори, последствията биха

били значително по-сериозни, тъй

като те са много олекотени. Асансь-

орите в България в момента са в

състояние, което позволява тяхната

експлоатация. Много е важно, обаче,

да се извършват предвидените в

инструкцията за експлоатация пре-

гледи и ремонти. Второ, важно е

фирмите, които поддържат асансьо-

рите да са регистрирани в ДАМТН,

тъй като има много фирми, които са

нелегални и не извършват добра под-

дръжка, изобщо не обръщат внимание

на профилактиката, а само отстра-

няват повредата. Затова пък пред-

лагат ниски цени, което подлъгва

хората. Затова смятам, че ако асан-

сьорите са поддържани от фирми,

които са следени от ДАМТН и се

извършва изискваната профилактика,

няма опасност при тяхната експлоа-

тация.

Какви конкретни стъпки трябва да
бъдат предприети с цел модернизира-
не на остарелите съоръжения?

Към момента е повече от ясно, че

ползвателите на асансьорите нямат

финансови средства за тяхното мо-

дернизиране. Във Франция, например,

държавата е отпуснала субсидия за

протичането на този процес и в рам-

ките на 2 години всички асансьори

бяха приведени във вид съгласно нор-

мативите на стандарта. Това е

добър модел, който, обаче, няма как

да бъде осъществен у нас на този

етап. Още повече, че нормативно

никой не задължава собствениците

да преустройват асансьорите. Доб-

ра идея е държавата да обвърже

стандарта с наредбите, т. е. да уед-

наквим европейските норми с българ-

ските. По този начин ще се даде

възможност за модернизация

и на вертикалния транспорт (асан-

сьори), а не само на хоризонталния

(магистрали).

Проектирахме асансьор, който
работи само на батерии

инж. Борис Михалков, президент на
Марица – М, пред сп. ТД Инсталации
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В настоящия материал представя-

ме накратко някои от значимите

търговски обекти, които ще зарабо-

тят на територията на страната в

най-скоро време.

България Мол
България Мол е разположен на мя-

сто, където се пресичат два от зна-

чимите булеварди в София – България

и Тодор Каблешков. Според заявени-

те намерения на инвеститора, Бълга-

рия Мол ще бъде първият търговски

център в страната, който ще е по-

зициониран в по-висок клас. Новият

мол ще се фокусира върху комбинаци-

ята на среден до висок клас търгов-

ски марки, заедно с висококачестве-

ни български търговци.

Молът се изгражда като част от

проекта за смесено търговско и офис

ползване с приблизително 130 000 кв.

м разгъната застроена площ. По план

България Мол ще включва четири

подземни (паркинг и хипермаркет) и

четири надземни нива с търговска и

развлекателни части. Паркингът ще

осигурява повече от 1100 места с

удобни входове до всеки подземен

етаж. Хипермаркетът е заложен с

приблизителна площ от 5600 кв. м.

Молът ще предлага на посетители-

те си над 140 магазина и кино комп-

лекс. Офис частта ще се състои от

офис кула и офис сграда, в която

отдаваемата част ще надвишава 25

000 кв. м.

Строителните работи по мащаб-

ния проект са в процес на реализация

и по план трябва да приключат до края

на т. г.

Мега Мол
Възобновени са строителните

работи и по Мега Мол Люлин. Той се

намира на кръстовището на булевар-

дите Царица Йоанна и Добринова

скала. Местоположението на сграда-

та е в непосредствена близост до

метростанция Западен парк. Инвес-

титор на обекта е австрийската

компания за строителство и инвес-

тиции Real 4 You Immobilien чрез

дъщерното си дружество Мagnum

Bulgaria Gamma.

Търговският център ще е с раз-

гърната застроена площ от над 70

000 кв. м. Общата инвестиция в него

ще е на стойност над 65 000 000 евро.

Новият Мега Мол София ще включ-

ва над 100 магазина, кафенета, рес-

торанти и 800 паркоместа, разполо-

жени на 4 нива. Площта, която ще се

отдава под наем, е около 24 000 кв. м.

В търговския център ще отвори вра-

ти и магазин на словенската верига

хипермаркети Меркатор, както и

магазин от веригата Техномаркет.

Поради временното преустановя-

ване на строителните работи по

проекта, официалното му откриване

се планира за втората половина на

2013 година.

Парадайз Център
се строи близо до бул. Черни връх, ул.

Сребърна и бул. Тодор Каблешков.

Според инвеститора Булфелд,

търговският център ще бъде най-

новото и модерно място за пазарува-

не, срещи, спорт и развлечения. Той

се намира до един от престижните

райони в столицата – Лозенец, в бли-

зост до Южния парк и Зоологическа-

та градина. Проектът е с гледка към

Витоша и с отлична комуникация към

всяка част на града.

Предвижда се топла връзка между

мола и последната станция на вто-

рия метро диаметър. Концептуални-

ят дизайн е създаден от лондонски-

те архитекти RTKL.

Анонсираният от инвеститорите

като най-големия мол на територия-

та на страната ще разполага с ле-

дена пързалка, вътрешни фонтани и

водни каскади. Paradise Center ще има

естествена светлина и богато озе-

леняване, споделят те. За първи път

в България дизайнът на пасажите ще

Новите молове на България

Настъпилата финансова и икономическа криза засегна редица сек-

тори. Сред най-потърпевшите се оказа строителството, осо-

бено в частта търговски сгради и молове, които изживяваха своя

разцвет преди стагнацията. От средата на миналата година

обаче бяха възобновени работите по някои от анонсираните пре-

ди 2-3 години внушителни проекти и нещо повече – очаква се

тяхното успешно финализиране в рамките на 2012 и 2013 година.
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наподобява търговски улици и природ-

ни пейзажи и ще бъде различен за

всяка отделна част на търговския

център.

Paradise Center ще разполага с 80

000 кв. м отдаваема площ, а за раз-

влечения са предвидени 25 000 кв. м.

Предвижда се Парадайз Център да

отвори врати в края на 2012 г.

Странд
Инвеститорите на Странд зая-

вяват намеренията си това да е

първият лайфстайл търговски

център от открит тип в България.

След като в края на м. юни 2011 г.

бе направена първа копка на обек-

та, се очаква неговото окончател-

но завършване през лятото на т. г.

Странд е стратегически разполо-

жен в непосредствена близост до

главното кръстовище в Бургас. По

проект развлекателният комплекс

на Странд е разположен на 11 000

кв. м. От тях 4000 кв. м са отделе-

ни за първата по рода си в страна-

та ресторантска аркада. „Разполо-

жена около тераса, директно гледа-

ща към търговската улица, аркада-

та има освен традиционните щан-

дове за бързо хранене, 9 самостоя-

телни помещения за заведения“,

разказват инвеститорите.

В Странд ще отвори врати и

първото в града Mултиплекс кино, с

8 дигитални екрана, което ще пред-

лага широка гама от филми и програ-

ми. В рамките на новия търговски

център в Бургас посетителите ще

могат да намерят боулинг с 8 писти

и голям детски и образователен

център.

В края на м. г. инвеститорът Зет

Би Ес обяви сътрудничеството си с

Greenworks, която ще изготви доклад

за екологична оценка на проекта

Strand по международно признатия

стандарт BREEAM Europe.

Sofia Ring Mall
В строителство е и новият търгов-

ски център Sofia Ring Mall, който ще

се намира в непосредствена близост

до първия хипермаркет на IKEA на

Околовръстния път в столицата.

Проектът предвижда връзка с мебел-

ния магазин чрез пешеходен подход и

общ подземен паркинг. Инвеститори

в новия мол, който първоначално бе

обявен като South Ring Mall, са гръцки-

те компании Danaos Development и

Fourlis. Те реализират проекта чрез

своето българско дъщерно дружество

South Ring Mall Sofia. По данни на Colliers

International, двете компании имат по

50% в проекта.

Молът ще разполага със 72 хил. кв.

м обща отдаваема площ, от които

10 000 кв. м са отредени за хипермар-

кет. Търговският център ще разпо-

лага с над 200 магазина, кът за хра-

нене и ресторанти, места за отдих

и забавления, разпределени на три

етажа. В проекта на съоръжението

е предвидена и външна площадка. Ком-

бинираният паркинг ще разполага с 3

500 места. Официалното откриване

на обекта се планира за 2013 г.
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„ Изборът на съоръжения и мате-

риали за строежа е извършен каче-

ствено“, заявява Борислав Иванов,

управител на Хоризонт Иванов. „Съу-

мяхме да постигнем оптимална вза-

имовръзка качество – цена. Конкрет-

но за съоръженията по част ОВК

заложихме на световноизвестни име-

на в областта“, допълва той.

ОВК инсталации в Баумакс - Русе

„В проекта на строителен хипер-

маркет Баумакс - Русе

за пръв път са предвидени
топло/студо въздушни апарати

коментира инж. Михаил Толев, проек-

тант по част ОВК на проекта и

продължава: „Тези апарати се разли-

чават от досега използваните в дру-

гите обекти от веригата Баумакс с

начина си въздухоподаване. Въздухът

се подава в помещението с въздушен

инжектор. При това въздухоподоване

се постига равномерност на темпе-

ратурата на въздуха както в работ-

ната зона, така и извън нея.“

"Еър Трейд Сентър - България дос-

тави всички съоръжения, касаещи кли-

матизацията, отоплението и венти-

лацията на обекта", коментира Енчо

Керезов, ръководител отдел Проекти

в компанията. "При избора на съоръже-

нията се наложи да се съобразим с

факта, че Русе има редица климатич-

ни особености. Това ни даде преиму-

щество при представяне на предложе-

ните от нас продукти и особено на

топловъздушните апарати, които

освен че имат оптимално разпределя-

не на обработения въздух в помеще-

нието, конструктивно са подходящи и

за влажен климат, тъй като  са с пълно

кондензоулавяне в режим на охлажда-

не, което е основен проблем при дру-

гите производители", допълва той.

„ Фирма Ховал предостави за обек-

та комплексно оборудване за отопле-

нието и охлаждането на търговска-

та зала – газови котли с висок КПД

и климатични апарати разположени в

целия обем, както и управление на

системата“, разказва Атанас Атана-

сов, управител на Ховал в България.

„ Баумакс е компания с високи изис-

квания за енергоефективност и ком-

форт и затова и подборът на апара-

тите не бе лесен. Решение на всички

проблеми се намери в нашата

децентрализирана климатична
система TopVent
Интегрираният Air Injector прави

лесен контрола на въздушния поток.

С иновативната си функция за вихро-

во задвижване на въздуха, апарати-

те ни регулират ъгъла на подаване на

въздушния поток, отчитайки височи-

ната на монтаж и режима на работа

(летен/зимен). По този начин се под-

държат близки стойности на темпе-

ратурата по височина, с което се

гарантира комфорт в целия обем

минимални топлинни загуби“, комен-

тира той.

Като предизвикателство в рабо-

тата по проекта инж. Джампалски,

технически директор за Ховал Бълга-

рия, посочва комуникацията на апара-

тите на компанията с цялостното

BMS управление на сградата.

„ Фирма БМС Инженеринг разрабо-

ти и реализира централизирана DDC

(Direct Digital Control) система за ре-

гулиране, контрол и управление, бази-

рана на свободно програмируеми кон-

тролери (PLC)“, разказва инж. Стеф-

ко Иринков от БМС Инженеринг. „Спе-

цифично за разработената система

за този обект е, че за първи път в

изградените до сега строителни хи-

пермаркети Баумакс, бе реализирана

пълна интеграция на предложената

от фирма HOVAL климатизация на

търговската зала и склад“, допълва

той.

По думи на проектанта на ОВК ин-

сталациите, основните съоръжения,

монтирани в строителен хипермар-

кет Баумакс – Русе, имат редица

показатели и технически характери-

стики, които позволяват

определянето на проекта като
 високо енергийноефективен
„Като говорим за енергийна ефек-

тивност трябва да се отбележи, че

коефициентите на топлопреминаване

на външните ограждащи елементи на

сградата са с 20-30% по-ниски от

референтните коефициенти на топ-

лопреминаване съгласно Наредба № 7

от 2004 г. на МРРБ за енергийна ефек-

тивност, топлосъхранение и икономия

на енергия в сгради“, заявява в заклю-

чение инж. Толев.

Източник на илюстративния материал: Ховал

На финален етап от своята реа-

лизация се намира магазинът от ве-

ригата строителни хипермаркети

Баумакс в Русе, който е шести поред

на територията на страната. Очак-

ва се той да отвори врати през про-

летта на т. г. По думи на инвести-

тора, реализацията на проекта е

отнела около 8 месеца. Проектът е

дело на Иво Петров – Архитекти, с

ръководител арх. Иво Петров.
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На 26 януари т. г. Siemens и КИИП

Регионална колегия София-град, сек-

ция "Електротехника, автоматика и

съобщителна техника" организираха

семинар на тема "Представяне на

решения за електроразпределение,

пожароизвестяване и BMS системи за

сградна автоматизация". Събитието

се състоя в столичния Парк Хотел

Витоша в присъствието на близо 200

проектанти от София.

В първата част на семинара Кра-

симир Кръстев, мениджър продукти

Системи за сигурност и безопасност

на направление Сградни Технологии в

Siemens, представи системата за

пожароизвестяване Cerberus PRO.

Разгледани бяха мрежовата тополо-

гия, техническите параметри и

възможните приложения. Специално

внимание бе отделено и на новата ASA

технология, внедрена в пожароизвес-

тителите от серията. „Патентова-

та технология поставя нови стандар-

ти при откриването на пожар и устой-

чивост на измамни явления, и предла-

га индивидуална настройка в зависи-

мост от приложението. По този на-

чин един и същ ASA пожароизвестител

може да се използва както в чисти и

умерени среди (информационни цент-

рове, болници, офиси, хотели, училища

), така и в агресивни среди (кухни,

индустриални обекти и др.). Специал-

ните детектори - аспирационни, ли-

нейни, безжични, както и детектори

за взривоопасни зони, допълват порт-

фолиото на Cerberus Pro. Гамата сис-

теми за безопасност, предлагани от

Siemens, включва още СС62Р и FC72x

системите за откриване на опасни

концентрации на CO в тунели, гара-

жи и закрити паркинги, като новата

ASA технология прави възможно изпол-

зването на Cerberus PRO и като та-

кава система“, заяви лекторът.

BMS система за сградна
автоматизация Siemens Desigo
В следващия лекционен модул Пла-

мен Павлов, ме-

ниджър продукти

Системи за сград-

на автоматизация, направление

Сградни технологии, запозна при-

състващите с новата версия на BMS

системата на Siemens - DESIGO V4.

Той акцентира върху архитектура-

та и обхвата на системата, нови-

те продукти и функционалности,

включени в нея, видовете полево обо-

рудване, възможностите за зоново

стайно управление и др. Като основ-

ни предимства бяха посочени универ-

салният стандартизиран протокол

за комуникация по BACNet съгласно

ЕN ISO 16484-5, ANSI и ASHRAE, на-

маляването на разходите за под-

дръжка и мониторинг на инсталаци-

ите, иновативни и тествани ОВК

приложения, приложения за постига-

не на висока енергийна ефективност,

високотехнологични контролери с

компактен и модулен дизайн както и

модерната мениджмънт станция за

визуализация – DESIGO INSIGHT.

Нисковолтова апаратура
за защита и контрол
Пълното портфолио за защита и

контрол на мрежи ниско напрежение

бе презентирано от Виктор Митрев,

мениджър продажби Индустриална

автоматизация. Представени бяха

различни видове електроразпредели-

телни табла – от най-малкия размер

апартаментни табла Simbox до инду-

стриалната гама Alpha до 1250 А и

типово тествани табла Sivacon S4/

S8 (4000 А/7000 А). Внимание бе

обърнато и на електроинсталацион-

ната техника за защита и контрол,

в това число миниатюрни прекъсва-

чи, ДТЗ, разединители и стопяеми

предпазители, както и на фамилията

Sentron прекъсвачи лят корпус и

въздушни прекъсвачи. Показани бяха

и съвременни решения за енергиен

мониторинг, базирани на софтуера

Sentron Powermanager и мултифункци-

онални мрежови анализатори Sentron

PAC.

Софтуери за проектиране
Присъстващите проектанти се

запознаха и със софтуерите за

проeктиране и оразмеряване на елек-

троразпределителни системи ниско

напрежение от серията Simaris

Design. „Софтуерите от фамилията

Simaris предоставят ефективна по-

мощ при изчисляването на електри-

ческата разпределителна система и

при определянето на оборудването и

разпределителните табла. Характе-

ризират се с интуитивно и лесно

използване с ясна проектна докумен-

тация, както и висока степен на

надеждност на проекта и гъвкавост

при процеса на внедряване“, заяви

лекторът Антон Наумов, инженер

продажби сектор Индустрия. Пред-

ставено бе и online приложение за

генериране на CAx бази данни, които

могат лесно да бъдат интегрирани в

различни инженерингови софтуери

като AutoCAD и Eplan.

Комплектна разпределителна
уредба тип 8DJH
В последната част от семинарна-

та програма Цветелина Ангелова и

Деян Василев представиха комплект-

нa разпределителнa уредбa за вто-

рично разпределение тип 8DJH, как-

то и софтуер за проектирането й.

"8DJH позволява напълно свободно

конфигуриране на всякакви схеми,

свободно разширяеми както с единич-

ни панели, така и с блокове. Комути-

ращите елементи са с различни за-

щити, зависещи от спецификата на

извода. КРУ дава възможност за

бързо и лесно инсталиране на шин-

ната система, не изисква поддръжка

и е климатично независимa", заяви

г-жа Ангелова.

Семинар на Siemens и КИИП
София-град
Представени бяха нови решения
за пожароизвестяване, сградна
автоматизация и електроразпределение
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Полиграфия офис център
Проектът Полиграфия офис център

представлява пълна реконструкция на

три блока от Полиграфическия ком-

бинат на Цариградско шосе. Сграда-

та бе превърната в модерен офис от

най-високо ниво с разгъната застро-

ена площ 21 000 кв. м. При изгражда-

нето на комплекса инвеститорите

Проекти за сградна
автоматизация, базирана
на KNX стандарта

заложиха на съвременни сградни сис-

теми от високо ниво, като към BMS

системата имаха завишени изисква-

ния с цел улеснена поддръжка на сгра-

дата и икономия на енергия при екс-

плоатацията й. В резултат на това

BMS системата включва управлени-

ето на 8 климатични камери, 3 чилъ-

ра, 3 абонатни станции, съответни-

те топли и студени колектори с общо

15 циркулационни помпи, противодим-

на вентилация, гаражна вентилация,

вътрешното и външното осветление

по DALI протокол. Също така, систе-

мата отчита повече от 70 електро-

мера и над 100 топло-студомери,

като софтуерът осигурява автома-

тизирано разпределение на консуми-

раната енергия по отделните наема-

тели. Освен това системата е ин-

тегрирана със системите за видео-

наблюдение, пожароизвестяване и

контрол на достъпа и СОТ.

Заради високите очаквания за

енергийна ефективност особено вни-

Статията представя преглед на актуални проекти за сградна

автоматизация, реализирани на базата на KNX стандарта

за комуникация от български компании. При подготовката

на материала се обърнахме за съдействие към доставчици

на KNX сертифицирани продукти и интегратори на систе-

мите в жилищни и обществени сгради. В следващите редо-

ве публикуваме предоставената от тях информация относ-

но спецификите на реализираните проекти, използваните

компоненти за автоматизация на системите и включените

в продуктовата им гама продукти за KNX автоматизация.

Източник: Active Solutions
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мание бе отделено и на зоновия кон-

трол на климата в отделните поме-

щения. При това инвеститорът има-

ше изискване за гъвкавост на систе-

мата и възможност за преработка на

помещенията и съответно на зоно-

вия контрол при отдаването на пло-

щите под наем на по-късен етап.

Предвид обема и сложността на

системата, както и поради необхо-

димостта от интеграция на различ-

ни системи, Актив Сълушънс се спря

на решение, базирано на оборудване

на Wago, като системата за зонов

контрол на климата беше изградена

с KNX оборудване на друг производи-

тел. KNX стандартът беше избран

от Актив Сълушънс за реализация на

тази система поради гъвкавостта и

мащабируемостта, които той пред-

лага, както и поради улеснения инже-

неринг на системата. С цел оптими-

зация на цената бе разработена си-

стема за едновременно управление на

няколко конвектора.

Възможностите на системата на

Wago за интеграция по практически

всички съвременни протоколи за

сградна и промишлена автоматиза-

ция, в случая по KNX

стандарта, изиг-

раха важна роля за

успеха на този сло-

жен за изпълнение

проект. Именно

гъвкавостта, коя-

то осигурява KNX

оборудването на

Wago позволи без-

проблемното раз-

ширяване на сис-

темата при нана-

сянето на наема-

тели след пускане

на сградата в екс-

плоатация. Друга

отличителна чер-

та на нашите сис-

теми са богатите

възможности за интеграция с други

системи, като такива, работещи по

KNX или DALI протокол. Сред решени-

ята, които предлагаме, са KNX/IP

свободно програмируем контролер,

както и KNX/TP1 модул за връзка към

KNX полевата мрежа.

Като допълнителна услуга фирма

Ваго предлага обучение за сградна ав-

томатизация. В него е включен и

модул за KNX стандарта. През 2009 и

2010 г. бяха проведени няколко подоб-

ни обучения в България. Също така,

има възможност за организиране на

обучения и в Германия.

Светлин Гарев, Ваго България

Андрей Боянов,

Актив Сълушънс

Източник: Active Solutions
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Софарма Бизнес Тауърс
През 2011 г. фирма Елтроник въве-

де в експлоатация две нови бизнес

сгради клас А „Софарма бизнес та-

уърс“ на Софарма имоти. Те са най-

интелигентните сгради в Югоизточ-

на Европа, изградени по уникална зе-

лена и Smart технология. Комплексът

е на бул. Драган Цанков до КАТ и

метростанция Г. М. Димитров.

Състои се от две кули - на 19 и на 22

етажа със застроена площ 50 977 кв.

м. Това ги прави едни от най-високи-

те в столицата. Сградите са еколо-

гични и енергийно ефективни. Всичко

в тях е ориентирано така, че да е

енергоспестяващо. Разходите за

енергия са съкратени с до 45%. Ино-

вационни технологии са внедрени в

областта на генериране на топлина

и енергия, вентилация, защита от

слънцето и контрол на осветление-

то, които работят в хармония.

Според изискванията на инвести-

тора, фирма Елтроник изготви про-

ект и реализира управлението на

сградната автоматизация, като се

съобрази с най-актуалните европей-

ски стандарти в тази област, за да

осигури максимален комфорт на пре-

биваващите в сградата,  като в също-

то време строго съблюдаваше съот-

ношението цена/ресурси. Реализира-

нето на тези изисквания стана

възможно чрез съвместяването на

няколко от водещите в момента

стандарти. Нашето решение бе да

използваме компилация от стандар-

тите DALI за осветлението, LON за

HVAC, EnОcean за ключове и МУК,

всички комуникиращи чрез Gateway с

KNX. Като цяло в сградите има над

7000 DALI баласта, над 5000 точки

KNX, над 1000 точки EnOcean, над

1500 точки LON.

При реализацията на проекта из-

ползвахме следните KNX компоненти:

Siemens

n Gamma Instabus Power Supply N 125/

01 160MA - 135 бр.

n Gamma Instabus Power Supply N 125/

11 320MA - 75 бр.

n Gamma Instabus Line/Backbone

Coupler N 140/13 - 135 бр.

n Gamma Instabus Interface N 148/11

USB - 10 бр.

n Gamma Instabus KNX / DALI Gateway

N 141 - 85 бр.

n Gamma Instabus Shutter/Blind

Actuator N523/11 - 200 бр.

n Instabus Eib Motion Detector FM 255

- 60 бр.

n Gamma Wall Transmitter AP221 FLAT

ENOCEAN - 65 бр.

n Instabus Bus Coupling UNIT FM 116

W/O AST - 400 бр.

n Instabus Bus Coupling UNIT FM 116

W/O AST - 520 бр.

n Instabus Eib Bus Coupling UNIT FM

110 W - 60 бр.

MDT technologies

n SCN-PM360D.01Presence detector

KNX - 86 бр.

Elsner Elektronik

n Метеостанции KNX - 4 бр.

Използването на стандартни еле-

менти от водещи фирми ни позволи

да изградим безпроблемно много

гъвкава система за управление с

много високо ниво на сигурност и

надеждност при работа. В продукто-

вата ни гама са застъпени KNX про-

дукти на Siemens, официални дистри-

бутори сме на немската фирма MDT

technologies, специализирана в произ-

водството на KNX компоненти, пред-

лагаме и продукти на Elsner Elektronik.

инж. Красимир Обретенов,

управител на фирма Елтроник

Административна и офис сграда
на Филкаб в гр. Пловдив
Сградната автоматизация и сис-

темите, базирани на KNX стандарта,

са в основата на дейността на фир-

ма Кисев къмпани като системен

интегратор. Специалисти от фирма-

та от близо 6 години се занимават с

тази платформа и са участвали пря-

ко в проектирането и изграждането

на няколко обекта. Сред тях е адми-

нистративната и офис сграда на

Филкаб в гр. Пловдив. В тази нова и

модерна сграда е реализирана систе-

ма за сградна автоматизация, бази-

рана на KNX протокол и стандарт. В

системата са обхванати вътрешна

и външна осветителна инсталация,

външни ламелни щори, климатизация

с вентилаторни конвектори и мони-

торинг на технологични съоръжения.

Използвана е апаратура от серията

GAMMA Instabus на Siemens. Някои от

по-интересните реализирани решения

в проекта са свързани с осветител-

ната уредба. Офис осветлението е

димируемо луминесцентно осветле-

ние, разделено на два клона - топъл

бял и студен бял. С димирането по-

отделно на двата клона има възмож-

ност във всеки един офис да се създа-

де желаната и най-благоприятна ос-

ветеност за работа на служители-

те и комфортна обстановка. Изпол-

звайки възможностите на KNX плат-

формата, са реализирани решения за

централизирано управление на общи

осветителни кръгове в сградата,

примерно от панел на информацията

в централното фоайе на сградата или

от панел, намиращ се в отделно по-

мещение на охраната. Реализирана е

система за автоматично управление

на част от общите осветителни

кръгове във фоайета и етажни кори-

дори. Чрез измерване на външна ре-

ферентна осветеност се управляват

и регулират десет групи от освети-

телни клонове в сградата. Чрез изпол-

зване на системен таймер, автома-

тичният режим се включва сутрин и

се изключва през нощта, през почив-

ните дни режимът на осветеност се

променя. Част от осветителните

кръгове са димируеми, останалите се

управляват дискретно чрез парамет-

рирани прагове за осветеност и

съответен хистерезис. С така реа-

лизираната концепция могат интели-

гентно да се управляват и големи

осветителни инсталации, да се иг-

норира субективният фактор и да се

постигнат много добри резултати за

енергийна ефективност.

При изграждане на корпуса на сгра-

дата на Филкаб се обособиха освети-

телни клонове според предназначени-

ето на отделните зони, транспорт-

Източник: Софарма
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ни пътеки, складови участъци и спо-

магателни части. Системата обхва-

ща над 45 kW инсталирана освети-

телна мощност, реализирана с апа-

ратура GAMMA Instabus на Siemens.

Обособените осветителни клонове

по групи се управляват денонощно от

системата чрез параметрирани пра-

гове за задействане и постоянно

измерване на външната осветеност.

Административна и офис сграда
на Комет Електроникс в София
В новата сграда на Комет Елект-

роникс бе реализирана система за

управление на над 90 външни ламелни

щори. Използвана е апаратура от

серията GAMMA Instabus на Siemens.

Базовото управление по етажите

(open space) е реализирано чрез гру-

пиране и използване на Radio KNX

Gateway, съответно радиодистанци-

онни управления по три броя на етаж.

В системата е интегрирана синоп-

тична централа,  чрез която се отчи-

тат сила на вятъра, температура и

влага. Информацията се използва за

централни „safety“ функции в KNX

системата. Използван е също и

Gamma IP Viewer N151 с интегриран

webserver за визуализация на измерва-

ните външни физични величини и за

пофасаден контрол на щорите по

отделните етажи.

Христофор Кисев,

управител на Кисев къмпани

Управление на осветлението
в болница Токуда
New System реализира система за

автоматично управление на осветле-

нието в болница Токуда – София с

Instabus KNX EIB. Заданието за проек-

тиране бе да бъде изградена систе-

ма за автоматизация на осветлени-

ето, която ще осъществява автома-

тичен и/или отдалечен ръчен контрол

на осветлението в следните части

на сградата: аварийно осветление в

болничните стаи, аварийно осветле-

ние на коридорите и други общи ча-

сти. Зоните за осветяване бяха де-

финирани на базата на простран-

ствата за осветяване от локалните

етажни осветителни табла. Те са

разположени в съответния блок на

болницата. Всички пространства в

една зона за осветление бяха разде-

лени на две групи за управление -

нормално и аварийно осветление.

Автоматиката на осветителните

системи е разработена на базата на

локални програмируеми контролери и

модули в комплект с табла, перифер-

ни съоръжения, пусково-предпазна

апаратура, които осигуряват про-

грамно управление на осветлението,

контрол и защита на технологично-

то оборудване от аварийни ситуации,

възможност за централизиран диспе-

черски контрол.

Системата е изградена на базата

на следните модули:

n Модул с четири дискретни изхода

за управление на консуматори N

510/03 – потенциално свободен ре-

леен контакт за всеки изход, номи-

нално напрежение 230 V AC. Всеки

изход има лост за ръчно управле-

ние и за индикация на състояние-

то на изхода, има възможност за

конфигуриране на таймер, за кон-

фигуриране на закъснение за включ-

ване/изключване;

n Модул с осем дискретни изхода за

управление на консуматори – N 512/
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16 A - потенциално свободен реле-

ен контакт за всеки изход, номи-

нално напрежение 230 V AC. Всеки

изход има лост за ръчно управле-

ние и за индикация на състояние-

то на изхода, има възможност за

конфигуриране на таймер, за кон-

фигуриране на закъснение за включ-

ване/изключване;

n Ключ с четири двойки бутони за

управление на консуматори UP 245,

включване и изключване, светоди-

одна индикация за статуса на вся-

ка двойка;

n Захранващи устройства - N 125/21,

640 mA, с вграден дросел, номинал-

но работно напрежение 120-230 V

AC, изходно напрежение 29 V DC;

n Системни устройства за програ-

миране, опроводяване и поддръжка

на комуникационни магистрали и за

централно компютъризирано уп-

равление на осветлението.

Работата със системата е

напълно интуитивна. Във всяко отде-

ление на болницата (по 2 на етаж) в

сестринската стая са монтирани

ключовете за централно управление

на аварийното осветление и това на

общите части. С тези осем бутона

в сестринската стая може да се

включва и изключва аварийното ос-

ветление в следните зони на съот-

ветното отделение:

n коридор;

n нощно осветление на входа на ста-

ите с четири легла;

n нощно осветление на входа на ста-

ите с едно легло и ВИП стаите.

Съответното нощно осветление

може да бъде пускано за всяка стая

поотделно от локален бутон, разпо-

ложен вътре в самата стая. С при-

оритет е пускането на осветление-

то от централния бутон в сестрин-

ската стая.

Всички осветителни групи са цен-

трализирано управлявани от ком-

пютърната система за осветление

според зададени времеви графици.

Също така е възможно отдалечено-

то индивидуално управление на всич-

ки дефинирани осветителни групи от

екрана на компютъра. Връзката към

компютъра е реализирана на базата

на стандартен Интернет протокол

TCP/IP, а вътрешните връзки между

всички модули на системата е на

базата на Instabus KNX EIB.

инж. Павел Павлов, New System

Проекти на Шнайдер Електрик
България
Към днешна дата имаме няколко

завършени проекта и други в процес

на реализация. Всички те са направе-

ни чрез наши партньори, но в 90% от

случаите това става със съдействие

и помощ на Шнайдер Електрик при

определянето на най-правилното ре-

шение и спецификация.

В повечето случаи инвеститорът

или крайният клиент имат нужда от

консултация, за да изберат най-под-

ходящото решение с KNX системите.

Затова често ние директно комуни-

кираме с клиентите, за да разберем

основната нужда, около която да

изградим възможни решения. Както

знаете, KNX е отворен стандарт и

разчитаме на партньорите, за да

интегрират и други производители

ако е нужно, за да се отговори на

визията и нуждите на клиента.

Завършваме обект извън България,

където се налага да се интегрират

продукти от 3 различни производите-

ли. Това е така, защото клиентът

желае конкретни системи за клима-

тизация и сигурност. Като цяло тук

управляваме осветление, щори, кли-

матизация и отопление, сигурност

(аларми за незатворени прозорци и

врати, аларми при взлом), управление

в зависимост от присъствие, управ-

ление през Интернет, като в много

от помещенията са реализирани раз-

лични готови сценарии в зависимост

от приложението и желанието на

клиента, например, «гости», «сън»,

«TV», «вечеря» и т. н.

В интеграцията са включени клю-

чови (switch) актуатори, димер

(dimmer) актуатори, актуатор за

вентилация и климатизация (fan coil)

и актуатор за щори (roller/shutter), IP

router и 0-10V Control Unit (за управле-

ние на драйвери за LED осветление);

сензор за осветеност и температу-

ра, както и KNX Radio Gateway и Radio

Remote control (радио дистанционно

управление) – всички тези модули са

на Шнайдер Електрик, като имаме и

модули на външни доставчици. Сензо-

рите за управление са от серията

Unica Allegro (температура, 1 и 2

модулни бутони).

Това, което най-много привлече

клиента, е възможността да управ-

лява всичко от панели с еднакъв ди-

зайн и функционалност във всяко по-

мещение, а не да има три различни

панела от три различни производи-

тели за управление на осветление,

щори и климатизация.

В друг завършен обект – нашият

офис и разширението му, система-

та е реализирана само с наши про-

дукти, като в различните помеще-

ния представяме модули за управле-

ние с различен дизайн и функционал-

ност. Дори можем да управляваме

част от системата от стандарт-

ните ни кутии за работни места.

Тук се управляват различни кръгове

осветление, щори и климатизация

поотделно, както и включени в сце-

нарии, така и автоматично управ-

ление в зависимост от работните

часове или по присъствие. Използ-

вани са отново dimmer, switch, fan coil

и roller/shutter актуатори, но този

път и Dimmer Dali Gateway; сензор за

присъствие, осветеност и темпе-

ратура; Internet Gateway (за управле-

ние от разстояние от smart phone

или компютър). Сензорите за управ-

ление на стената са от серията

Merten ARTEC, Merten M-Plan, Unica

Plus (всички за температура, 1- и 2-

модулни бутони), като този от

ARTEC e "Push-button plus with room

temperature control unit" (MTN 6214-03/

04) - мултифункционален бутон с

термоконтролен модул. Имаме и 2

бутон сензори от серията Altira, т.

е. те са вградени в Pop-up кутия за

работно място (автоматично изли-

заща кутия за бюро) и Ръчна Pop-up

кутия за бюро.

По отношение на обучението за

проектанти за KNX стандарта, на

този етап предлагаме сертифицира-

ни обучения за системни интеграто-

ри в Германия, като от скоро се на-

дяваме да можем да правим и таки-

ва курсове в България, но с външни

обучаващи.

В продуктовата ни гама са вклю-

чени няколко вида продукти, които са

основната част от една KNX систе-

ма: актуатори, сензори, различни

видове бутони; термостати; мулти-

функционални бутони с вградени тер-

мостати и управление на темпера-

турата; аналогови и цифрови входо-

ве; таймери; различни размери touch

panel-и; сензори за вятър, слънце,

топлина, дъжд, движение и

присъствие, осветеност и т. н.

Като добър пример могат да се
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разгледат възможностите на „Push-

button plus with room temperature control

unit“ MTN 6214-03/04. Това е многофун-

кционално KNX устройство за конзо-

лен монтаж на стена. Състои се от

информационен дисплей с три функ-

ционални бутона, термоконтролер с

интегриран термосензор, четири

двойки многофункционални бутони.

На екрана на устройството се

показват актуална температура;

температурни задания за отделните

режими; дата и време; индикация на

работния режим; индикация за ото-

пление (охлаждане; скорост на венти-

латор и др). Термоконтролерът оси-

гурява управление през KNX в четири

режима – комфорт, очакване, нощен,

предпазен с отделно параметриране

за всеки един от режимите. Възмож-

но е да се активират и времеви про-

грами (два 24-часови канала с по 4

превключващи времена).

Предстои лансиране на много мо-

дерен touch panel – UNIQ с уникален

дизайн, по-атрактивна графична ви-

зия и възможност за интеграция на

много нови приложения и функции на

Schneider Electric или други производи-

тели. Системните му компоненти са

софтуер (ETS), интерфейси, захран-

ващи устройства, KNX/IP рутер, USB

– интерфейс, куплери и т. н.

Нашите бутони и актуатори имат

много допълнително вградени и окруп-

нени функции, което прави лесен тех-

ния избор, програмиране, управлени-

ето от страна на крайния клиент,

както и пести място в таблото.

Гамата е доста голяма и е невъзмож-

но да се опише накратко, затова пред-

лагаме цялата подробна информация

в специализиран каталог.

Всички продукти на Schneider

Electric за системата KNX намират

приложение в дома (апартаменти и

къщи), офиса, административни и об-

ществени сгради, като имат за цел

да направят дома едно по-добро мяс-

то за живеене; дават гъвкавост и

ефективност в офиса (на работното

място, конферентната зала, стаята

за срещи и в цялата сграда); сигур-

ност, комфорт и енергоспестяване

навсякъде.

Симеон Симеонов,

Шнайдер Електрик България

Източник: Schneider Electric
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UPS системите са подходящи за

приложения, в които се изисква пре-

дотвратяване на прекъсвания дори

и за хилядни части от секундата. Ос-

вен пикови прекъсвания, този тип

устройства предотвратяват и пи-

кови пренапрежения - мигновено на-

растване на напрежението до мно-

гократно по-високи стойности от

допустимото, както и по-ниски зах-

ранващи напрежения от нормалното,

които често предизвикват повреда

на оборудването. Също така се из-

бягват шум в захранващото напре-

жение (паразитни смущения, предиз-

викващи изкривявания на формата на

сигнала на напрежението, което ре-

зултира в електромагнитна интер-

ференция); колебания в честотата на

захранващото напрежение, около но-

миналната стойност; краткотрай-

ни превключвания (мигновени пикови

прекъсвания на напрежението, кои-

то са в рамките на няколко наносе-

кунди), които водят до непредсказу-

емо поведение на ел. оборудването,

включително загуба на данни в па-

метта и недопустим режим на ра-

бота на компонентите; хармонични

изкривявания и др. Известно е, че

Системи за резервно
електрозахранване в сгради

когато напрежението не съответ-

ства на стандартното, консумато-

рите се претоварват и ако не се

повредят, то значително се съкра-

щава животът им. При други консу-

матори последствията биха могли да

бъдат непредсказуеми, включително

загуба на информация, повреда на

запаметяващи модули, нарушаване

на технологията на производство и

др.

Видове UPS
Непрекъсваемите електрозахран-

вания се базират на различни схеми -

от най-елементарни, използващи аку-

мулатор и инвертор на свободна че-

стота, до цели комплекси с мощност

от порядъка на 100 kW и повече, ко-

ито генерират качествено синусои-

дално трифазно напрежение.

Приема се, че съществуват някол-

ко основни групи непрекъсваеми елек-

трозахранвания - резервно захранва-

не (stand-by или off-line); линейно-ин-

терактивни (line-interactive) и UPS с

двойно преобразуване (on-line). Тази

квалификация се използва широко от

почти всички водещи производите-

ли.

Резервните UPS са най-елемен-

тарните непрекъсваеми токозахран-

вания, работещи с акумулаторни ба-

терии. Към тях не се поставят изис-

квания за стабилизация и синусоидал-

ност на изходното напрежение. При

нормално захранване електроенерги-

ята от мрежата преминава през

филтър, преди товара. При изчезва-

не или критично изменение на напре-

жението специален ключ превключ-

ва захранването на товара от аку-

мулаторна батерия. Техен недо-

статък е времето на превключване,

което е от порядъка на 5 – 10 ms. Най-

големият им недостатък обаче е

формата на изходното напрежение,

което е трапец или правоъгълник.

Следователно, те са неподходящи за

захранване на електродвигатели и

товари, нуждаещи се от синусоидал-

но, стабилно напрежение. При прило-

жението им за резервно захранване

на компютри е забранено включване-

то на лазерни принтери, тъй като

те имат високо пиково потребление.

Това може да претовари UPS и да го

изключи.

За разлика от оff-line устрой-

ствата, линейно-интерактивните

UPS са развити в посока подобрява-

не на филтрацията на изходното на-

прежение. При линейно-интерактив-

ните UPS изходното напрежение е

близко до синусоидално. Наред с

това е променена и схемата му на

контрол, което позволява постоян-

но да се следи и контролира вери-

гата - захранваща мрежа-консума-

тор-батерия. Повечето от тях раз-

полагат с автотрансформатор и

схема за регулиране на изходното

напрежение.

Инсталирането на системи за резервно електрозахран-

ване в административни, жилищни и обществени сгради

повишава качеството на предлаганите услуги и предот-

вратява нежеланите последствия от внезапно прекъсва-

не на електрозахранването. В повечето случаи резервно-

то електрозахранване се осигурява чрез непрекъсваеми

токозахранващи системи (UPS), дизелгенератори, възоб-

новяеми източници на енергия или комбинация от тях.
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Недостатъците им не са по-раз-

лични от характерните за off-line

видовете. Разбира се, времето за

реакция при пропадане на напреже-

нието е по-кратко, от 1 до 5 ms. В

нормален режим самият инвертор

зарежда батериите на UPS устрой-

ството. Съответно, в авариен ре-

жим се обръща единствено посока-

та на захранване. Както вече бе

посочено, те разполагат с много

ефективна филтрация на мрежовото

захранване, както и със специална

схема за контрол и стабилизация на

пиковите нараствания и пропадания

на мрежовото напрежение. По този

начин се решава другият основен не-

достатък на off-line устройствата,

а именно - нерегламентираните пре-

включвания при пикове в захранваща-

та мрежа. Принципът на реверсира-

не посоката на захранване осигуря-

ва по-добър контрол и по-стабилни

параметри на захранващото напре-

жение. Понякога е възможна появата

на устойчиви изкривявания на изход-

ното напрежение (хармоници), вслед-

ствие от използването на сложни

физически филтри във веригите за

обратна връзка. Това е недопусти-

мо при критични товари, каквито се

използват в телекомуникацията или

медицината. Повечето модели линей-

но-интерактивни устройства под-

държат т. нар. by-pass режим на UPS

при нормално електроснабдяване.

Разбира се, цената на линейно-инте-

рактивните модели е по-висока в

сравнение с off-line устройствата.

При on-line UPS –те (активни UPS)

енергията се преобразува два пъти

преди да постъпи в товара. Първо-

начално се изправя, след това се фил-

трира, коригира се до необходимото

ниво, след което се използва инвер-

тор. Към изправеното напрежение се

включва и акумулаторната батерия,

която се явява много ефективен

филтър срещу нестабилността на

напрежението. Описаното решение

е оптимизирано от техническа глед-

на точка, но е и най-скъпо, и най-

сложно. Приложението му е целесъ-

образно, ако от непрекъсваемостта

на захранването зависи човешки

живот или прекъсването му би дове-

ло до загуба на ценна информация или

огромни производствени загуби. Из-

ползването на инвертор осигурява

пълна защита на товара и абсолют-

но синусоидално напрежение, както

и отсъствието на електромагнит-

ни и радиочестотни смущения. Имен-

но това са системите, които с пълно

право могат да се наричат „източ-

ници на непрекъсваемо захранване“.

И това е така, тъй като те стаби-

лизират мрежовото напрежение в

непрекъснат режим, изправят го и

отново го инвертират в променли-

во. Период от време за превключва-

не от мрежа в захранване на бате-

рии практически не е необходим. При

този начин параметрите на изход-

ното променливо напрежение към

консуматора, като честота и ста-

билност на формата, са абсолютно

независими от тези на захранваща-

та мрежа.

Разликата между честотния ин-

вертор в UPS и тези, които се изпол-

зват за управление на ЕД (електрод-

вигател), се състои в това, че в

непрекъсваемото електрозахранване

той работи с точна честота 50 Hz.

Измененията на изходното напреже-

ние се компенсират, като се регули-

ра ширината на импулсите. По този

начин то се стабилизира в строги

граници.

На практика, това е UPS, който се

използва за захранване на критично

важна апаратура. Прилагат се пре-

димно за отговорни потребители

като производство на полупроводни-

ци, сървъри с бази от данни, телеко-

муникационни системи, медицинско и

мрежово оборудване, прибори за ав-

томатика, важни промишлени конт-

ролери за наблюдение и контрол и

други.

И линейно-интерактивните, и ак-

тивните непрекъсваеми електрозах-

ранвания дават възможност за пара-

лелно свързване с цел получаване на

по-голяма мощност. Единственото

изискване е те да са от един и същи

тип и, разбира се, на една и съща

компания-производител. По такъв

начин е възможно постигането на

мощности от порядъка на 5000 kW, и

дори повече.
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Основни елементи
в конструкцията на UPS
Мрежовото напрежение се пода-

ва на входен филтър (EMI), който под-

тиска високочестотните съставки

и пиковете, насложени върху синусо-

идалното напрежение. Следващ блок

от структурата на непрекъсваеми-

те токозахранващи системи е пред-

пазната апаратура, обикновено из-

пълнена във вид на стопяеми пред-

пазители. След тях веригата се раз-

клонява, напрежение се подава и на

вграденото зарядно устройство за

акумулаторните батерии. Също

така, напрежение се подава и към

външните акумулаторни батерии.

Следващият блок е прекъсвач, кой-

то изключва UPS от входната мре-

жа, ако захранващото го напрежение

е извън границите на работния му

диапазон. Следва преобразувател на

променливо напрежение в постоянно

(изправител) и схема за коригиране

фактора за мощност (PFC). Тази

специална схема позволява привеж-

дането на формата на входния ток

в съответствие с формата на вход-

ното напрежение. Известно е, че

импулсните захранващи източници

работят с електрически ток, който

се отличава от синусоидалния ток.

Поради това монтирането на схема

за коригиране фактора на мощност

се приема за целесъобразно при ня-

кои модели. След нея филтрираното

и изгладено напрежение отново се

преобразува чрез инвертор (DC/AC)

в променливо с честота 50 Hz. След-

ващ блок от структурата на UPS е

синусоидален филтър, след който

чрез превключвател се подава на

изхода на устройството.

При стойности на напрежението

извън номиналните се включва аку-

мулаторната батерия. Токът от нея

преминава през предпазител и инвер-

тор (DC/DC). Той е предназначен за

повишаване на сравнително ниското

напрежение от акумулаторната ба-

терия (12- 72 V или 240 V) до ниво,

подходящо за работа на изходния

инвертор (DC/AC). В схемата обик-

новено се включват варистори (вен-

тилни отводи) за защита от висо-

коволтови импулси, имащи атмосфе-

рен или комутационен характер.

Блокът за изключване от захранва-

щата мрежа се реализира с

прекъсвач (контактор), имащ съот-

ветните комутационни възможнос-

ти. Изправителят и коректорът на

мощност обикновено са изпълнени

със съвременна елементна база и

съдържат специализирани интеграл-

ни схеми за управление. Бустърните

кондензатори имат значителен ка-

пацитет и обезпечават пиковото

натоварване на инвертора. Товарни-

те транзистори обикновено са IGBT,

гейтовете на които се управляват

от специализирани схеми (драйвери)

посредством използване на оптрони

за развръзка. Формирането на сину-

соидалното изходно напрежение се

осъществява на базата на високо-

честотен метод. Потискането на

нежеланите високочестотни

съставки се осъществява във фил-

три с кондензатори и индуктивнос-

ти. Добре е да се има предвид, че го-

лемите токове през транзисторите

при промишлените модели са със

стръмни фронтове и изводите им
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минават през феритови пръстени

или по-сложни филтри.

Акумулаторните батерии
са основен източник на енергия при

отпадане на мрежовото напрежение.

В повечето съвременни модели не-

прекъсваеми токозахранващи систе-

ми се използват VRLA батерии. Не-

обходимо е да се обърне сериозно

внимание на живота им, защото це-

ната на акумулаторната батерия би

могла да достигне до една трета от

стойността на UPS-а.

Зарядното устройство, използва-

но най-често от АБ, е импулсно. То

осигурява стабилност на зарядния

ток в широк диапазон на входното

напрежение, който значително пре-

вишава работния диапазон на UPS

при мрежово захранване. По-големи-

те непрекъсваеми токозахранващи

системи разполагат с модул за об-

мен на данни и изход за връзка с

компютър - обикновено RS-232 или

RS-485 порт и оптронна развръзка.

Софтуерът, с който UPS работи, се

доставя от производителя. Почти

всички модели, предлагани на паза-

ра, поддържат функцията Battery

Guard, която следи състоянието на

акумулаторната батерия. Както

вече бе споменато, акумулаторната

батерия е скъпа част от UPS-а и

това е причината по отношение на

нея да се залагат най-много тесто-

ве и да се осъществява непрекъснат

мониторинг.

При смяна на акумулаторната ба-

терия е необходимо да се спазват

инструкциите на производителя.

Добре е да се има предвид, че моде-

лите до 1000 W са със съединител

(куплунг), а моделите с мощности над

1400 W обикновено разполагат с два

съединителя. Също така, слабото

проискряване при свързване на куплун-

гите е нормално.

Моделите UPS от ново поколение

поддържат функция за непрекъснат

мониторинг състоянието на акумула-

торната батерия, осигуряваща допъ-

лнителен анализ на товара, индика-

ция на околната температура, защи-

та от дълбок разряд, ограничаване на

зарядния ток, автотест и др.

Дизеловите електрогенератори
Резервното електрозахранване в

разнообразни обекти като офис-сгра-

ди, болници, промишлени предприятия,

телекомуникационни центрове, хоте-

ли, болници, бензиностанции и жилищ-

ни сгради би могло да се подсигури и

чрез използването на дизелови или га-

зови електрогенератори. В много

важни случаи се използва комбинация

от UPS и дизелгенератор.

Дизеловите електрогенератори

(ДЕГ), наричани още дизелгенерато-

ри (ДГ), представляват агрегати,

генериращи електрически ток чрез

преобразуване на отделената при

изгарянето на гориво топлинна енер-

гия в електрическа. Всеки дизелгене-

ратор включва двигател с вътрешно

горене (ДВГ) и електрически генера-

тор (ЕГ). Малките преносими ДГ от

порядъка на 1 kVA до 10 kVA могат да

се монтират в бита, както и в малки

магазини. По-големите с мощност 8

kVA - 30 kVA се използват за големи

комплекси и цехове. Съоръженията с

мощност до 2000 kVA са с промишле-

но приложение. Най-големите - 5 MW

и повече, представляват малки елек-

троцентрали. Функцията им е не

само на резервни захранвания, но и на

електропроизводствени мощности,

подпомагащи електрическата мрежа

в периоди на върхова консумация на

електроенергия.

Сред режимите на работа на ди-

зелгенераторите е т. нар. автома-

тично пускане. Използва се за ДГ,

изпълняващи ролята на резервен из-

точник, които се включват автома-

тично при изключване на централно-

то захранване и съответно се из-

ключват при възстановяване на ос-

новното захранване. В режим на ав-

томатично пускане работят ДГ в

болници и други приложения с високи

изисквания по отношение непрекъсва-

емостта на електрозахранването. В

подобни приложения ДГ се комплекто-

ват със специален шкаф за автома-

тично включване на резервата (АВР)

и автоматика за подзаряд на акуму-

латорите и подгряване на ДВГ. Есте-

ствено, съоръжението би следвало да

разполага със система за стартира-

не, механизъм за установяване на

оборотите на двигателя с вътреш-

но горене (ДВГ) и автоматичен регу-

латор на възбуждането (АРВ). Цяла-

та автоматика е снабдена със сис-

тема за блокировка, възпрепятства-

ща насрещно паралелната работа на

ДГ с основното захранване.

Друг режим на работа е паралел-

ната работа на дизелгенератора.

Представлява едновременната рабо-

та на два или повече синхронизирани

електроагрегата. Например, 8 ДГ по

500 kW, работещи в обща мрежа, ко-

ято консумира 4000 kW, се включват

и изключват в зависимост от необ-

ходимата мощност без друга външна

мрежа.

Експлоатация и ремонт на ДГ
Дизеловите генератори обикнове-

но се нуждаят от профилактичен ре-

монт след всеки 5000 часа работа.

Добре е маслото да се сменя на всеки

100 часа работа. Мобилните ДГ се

монтират върху рама с цел осигуря-

ване на незначителни локални преме-

ствания със скорост, не по-голяма от

15 km/h или на ремарке/прицеп за по-

дълги разстояния, със скорост до 60

km/h. Съществуват ДГ открито из-

пълнение и в кожух. Той би могъл да е

шумозащитен или целогодишен. Как-

то показва наименованието, целого-

дишният кожух е за работа на дизел-

генератора на открити площи, при

температура на въздуха от -15 до +40

°С. Разбира се, предлагат се и изпълне-

ния ДГ за други външни температури.

Подобни ДГ се доставят в допълните-

лен комплект с антикондензатен из-

сушител на намотките на генерато-

ра и подгревател на охлаждащата

течност на ДВГ. Шумозащитният

кожух се изработва от специални

шумопоглъщащи материали, позволя-

ващи шумът да намалее до 30 dB. За

разширение на температурния диапа-

зон на експлоатация и външна работа,

ДГ се комплектоват с контейнер. При

тях се осъществява подгряване и ох-

лаждане на целия агрегат и той е

практически защитен от всички

външни въздействия. В контейнерите

се монтира противопожарна сигнали-

зация, система за пожарогасене и за

контрол на достъпа.
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За повече информация:www.viaexpo.com

Технологии,
вдъхновени от природата
Технологии,
вдъхновени от природата
Изложба и форум за енергийна ефективност, възобновяема енергия и управление
на отпадъци за Югоизточна Европа (28-30 март, Интер Експо Център София)

Тази година посетителите на най-го-

лямото бизнес събитие в областта на

зелената енергия и отпадъците в Бъл-

гария ще се запознаят с изключително

разнообразие от съвременни техноло-

гии. Организаторите от Виа Експо от-

читат ръст на новите участници - ди-

ректни изложители и представени фир-

ми от 30 страни.

Вече можете да пренесете удобства-

та от своя дом и сред природата, да взе-

мете със себе си малък хладилник, LCD те-

левизор, преносим компютър или камера.

Решението е от Крейн ООД, която е спе-

циализирана в проектиране и производс-

тво на моно- и поликристални модули с

мощност до 250 Wp, подходящи за покрив-

ни и наземни централи.

Апекс Солар предлага практични и

иновативни монтажни системи за плос-

ки и скатни покриви на жилищни и про-

мишлени сгради, парници, както и инс-

талации за паркинг навеси. Естетични

фотоволтаични керемиди с добра про-

изводителност дори  и при засенчване

ще покаже  Ви Джи Еф.

Сред изложбените експонати са енер-

госпестяващи продукти на "Пестим енер-

гия" - отоплителни нанофолиа, термоке-

рамичните изолационни бои СуперШилд и

инфрачервени радиатори-панели InfraHEAT

- стилна система, затопляща и мебели-

те и стените и намаляваща значително

сметките за ток. Слънчатка е изпълни-

тел на редица проекти за жилищни и об-

ществени сгради по енергиен проект СТА-

КАТО. Монтираните панели ще осигуря-

ват почти 100% от нужната топла вода

на живущите през летните месеци. Тя

осъществява пълен инженеринг на слън-

чеви, климатични и ВuК инсталации и ще

представи "горещи" и "студени" решения.

Една от най-големите компании в Бъл-

гария, които предоставят комплексно

електрообзавеждане и автоматизация на

обекти и реализира проекти за възобно-

вяеми енергийни източници (ВЕИ), е Фил-

каб. Дружеството е производител  на ос-

ветителни тела, ел. табла, бетонови ком-

плектни трансформаторни постове, ин-

верторни станции за ФЕЦ и др.

Богат избор на компоненти за битови

и промишлени електроинсталации ще по-

каже Електрис - декоративно и енергос-

пестяващо осветление от Skoff и AK

LIGHT, луксозни и качествени ключове и

контакти от серията Delta на Siemens и

др. Посетителите ще се насладят на ита-

лианското качество на Best Italian Quality

Ltd. Компанията предлага LED осветление

със сертификат CE и ROHS с приложения

в жилищни сгради и на открити улични

пространства.

Sputnik Engineering е световен лидер в про-

изводството на инвертори за присъединя-

ване към електропреносната мрежа. Под

търговската марка SolarMax швейцарска-

та компания произвежда продукти  за вся-

ка система - от фотоволтаични централи

за еднофамилни къщи  до такива за мащаб-

ни ВЕИ проекти. Друго голямо име е на Diehl

AKO, която има над 40-годишен опит в про-

мишленото производство на висококачес-

твена електроника. Инверторите Platinum

се отличават с висок стандарт, иновати-

вен дизайн и интуитивен интерфейс и въз-

можности за пренос на данни. Анделко Пат-

рчевич, мениджър Ключови клиенти за Юго-

източна Европа, споделя плановете на ком-

панията за следващите няколко години - раз-

работването на иновативни енергийни про-

дукти - интелигентни системи за контрол,

които ще решават дали енергията да се

съхранява или да се отдава в електропре-

носната мрежа.

За първи път в рамките на изложение-

то ще участва проектът Energy Warden

(FP7 European R&D Project) от Кипър, чи-

ято цел е да разработи инструменти за

мониторинг за постигане на по-висока

енергийна ефективност, приложима в жи-

лищни сгради.

Биоенергията ще бъде представена от

Екоконцепт, която внедри наскоро два

нови продукта без аналог в Европа - ин-

сталация за производство на дървени

въглища и торефикация и въздушна печ-

ка за отопление, използваща отпадъчна

биомаса. Технологията е разработена с

помощта на Агенцията за насърчаване

на малки и средни предприятия към Ми-

нистерство на икономиката, енергети-

ката и туризма.

Посетителите ще имат възможност-

та да видят и технологии в областта на

вятърната енергия -  К. Чепъков ЕООД

предлага малки ветрогенератори за са-

мостоятелно захранване, за включване

към електрическата мрежа и за смесено

захранване.

Recycling Bulgaria е водеща компания в об-

ластта на рециклирането и третиране-

то на отпадъци. Нейният управител Сте-

фан Стаменов определя участието й на

предстоящото

изложение ка-

то изключител-

но атрактивно.

Фирмата ще

представи тех-

нологичното

р е ш е н и е

SMARTFERM.

То представля-

ва иновативна

компактна сис-

тема за произ-

водство на

енергия от би-

ологични отпа-

дъци и е първа-

та, която поз-

волява децентрализирано производство на

електро- и топлинна енергия чрез суха фер-

ментация.  Друг български лидер е Крест

Груп - представител на водещи световни

производители в областта на рециклира-

щата индустрия. Богато разнообразие от

съдове за отпадъци, компостери и биораз-

градими торби ще видим от Мева Бълга-

рия. БалБок Инженеринг АД съвместно със

Столична община започва прилагането на

съвършено нова за страната система за

разделно събиране на опасни отпадъци от

домакинствата.

В паралелния форум 80 лектори ще дис-

кутират темите: финансиране на ЕЕ и

ВЕИ проекти, енергийна ефективност, би-

омаса и биоенергия, управление на отпа-

дъци, рециклиране, превенция, енергия от

отпадъци и депониране.

За първи път организаторите от Виа

Експо стартират конкурса "Българска

екообщина", към който местните власти

проявяват голям интерес. "Фотоволтаи-

ката - индустрия на кръстопът" ще съ-

бере големите имена от соларната индус-

трия - pvXchange, SMA Solar Technology,

Trina Solar, Sungrow Deutschland и др. Тех-

ните представители ще обсъждат със-

тоянието и бъдещите предизвикателст-

ва в сектора.
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Клемите за разклонителни кутии съ-

ществуват от цели 35 години, като до-

сега са били инсталирани милиарди пъ-

ти. И макар възможностите за оптими-

зация да изглеждаха изчерпани, новата

серия миниатюрни клеми WAGO постиг-

на едновременно по-малък размер и по-

голяма безопасност. Изобретател на

клемата за разклонителни кутии и без-

спорен лидер на пазара в Германия в то-

зи сегмент, WAGO разработи следващо-

то поколение на известните клеми за

разклонителни кутии - с над два пъти по-

малки размери от досега съществуващи-

те. Освен това, в един и същи тип кле-

ма вече могат да бъдат свързани кабе-

ли със сечение от 0,5 mm2 до 2,5 mm2.

От предишния модел "WAGO клема" от

серията 273 в момента се произвеждат

над 100 милиона броя годишно. Конкурен-

тът на 273-та серия идва отново от съ-

щата компания с над два пъти по-малки

размери от предходните модели. "От

днешна гледна точка бих казал, че по-мал-

ки клеми за разклонителни кутии не мо-

гат да бъдат произведени", заявява Свен

Хохорст, управляващ съдружник във

WAGO.

Новите клеми от серията 2273 се про-

извеждат във варианти с 2, 3, 4, 5 и 8

гнезда. Изводите на всички клеми до 5-

гнездовата са подредени в един ред, а

8-гнездовата клема има по четири изво-

да в два реда, разположени един над друг.

За по-добра идентификация всеки от го-

респоменатите типове клеми е изпъл-

нен в различен цвят, който може да бъ-

де видян и от опаковката на продукта.

Ограничено пространство в
разклонителната кутия
Пространството за монтаж на про-

водници става все по-ограничено. От ед-

на страна, капацитетът на разклони-

телната кутия се използва до последния

милиметър, защото повече комфорт оз-

начава и повече проводници: девиатор-

ни ключове вместо конвенционални пре-

късвачи, не по два контакта в помеще-

ние, а най-малко осем, плюс електричес-

ки задвижвани ролетни щори, а в съвсем

обозримо бъдеще към тях ще се приба-

вят и всички панели на сградната авто-

матизация. С течение на десетилетия-

та всичко това е станало причина за все

по-нарастваща необходимост от свър-

зване на кабели в чисти разклонителни

кутии.

Изискват се доста умения, за да се

постави снопът проводници в контакт-

ната кутия така, че капакът на кутия-

та да прилепне плътно и да лежи в една

равнина с нея. Нерядко за привеждане на

кабелите в кутията до необходимата

плътност се използва дръжката на чук.

Отделни разклонителни кутии могат

да бъдат видени все по-рядко. Вместо

това електрическите връзки се разпо-

лагат във все по-малките и все по-труд-

но достъпни клемни блокове на съедини-

телните кутии на различни уреди. Мон-

тажното пространство, налично в тях,

има само половината от обема на това

в стандартната разклонителна кутия.

По-малкият диаметър и разположените

дълбоко в стените монтажни простран-

ства затрудняват допълнително окабе-

ляването. Дори тук често се налага да

се използва дръжката на чук, за да се по-

зиционират сноповете кабели така, че

прекъсвачите и контактите да могат

да бъдат инсталирани безпроблемно.

Малките клеми освобождават
повече пространство
С новите клеми WAGO от серията

2273 ще разполагате с повече простран-

ство в разклонителната кутия. Техни-

ят размер е с 51% по-малък в сравнение

с известните "WAGO клеми" от серия-

та 273.

Новите клеми са малко по-големи от

външните размери на проводниците с

най-голямо сечение, които могат да бъ-

дат свързвани към тях. При напълно ока-

белена клема с проводници с най-голямо-

то възможно сечение големината на кле-

мата се различава от тази на самия про-

водник с толкова, колкото е дебелина-

та на изолацията на снопа от кабели. Не-

зависимо от това, клемата отговаря на

всички нормативни и практически изис-

квания, които могат да бъдат поставе-

ни към една съединяваща клема.

Размерът на клемата е само с толкова по-го-
лям от този на снопа кабели, колкото е дебел
изолационният слой

Клемите от серията 2273 се поста-

вят лесно в разклонителните кутии и за-

емат значително по-малко пространст-

во, отколкото досега. По този начин на-

малява и рискът от увреждане на изола-

циите на кабелите от инструменти с

остри ръбове или части, например при

натискане на снопа кабели или при мон-

тажа на прекъсвачи или контакти. Това

спомага и за бързото и лесно монтира-

не на контактите и ключовете.

За по-голям диапазон на
напречното сечение
Досега електротехниците често

трябваше да носят със себе си на стро-

ителната площадка два различни типа

клеми за разклонителни кутии с напреч-

но сечение до 1,5 mm2 и до 2,5 mm2. За

някои това беше твърде неудобно и те

често носеха със себе си само клеми до

2,5 mm2. Обхватът на възможностите

за свързване на новите клеми от сери-

Наполовина по-малки клеми за разклонителни кутии

Нова миниатюрна клема WAGOНова миниатюрна клема WAGO

Всички пет варианта на клемите от серията 2273

 Новата клема за разклонителни кутии от се-
рията 2273 (вляво) е с до 51% по-малка в срав-
нение с предишната серия 273
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ята 2273 вече е разширен - в една и съ-

ща клема могат да бъдат свързани ед-

ножични проводници от 0,5 mm2 до 2,5

mm2. Това сечение включва обхватите

на добре познатата серия 273 от 1,5 mm2

и 2,5 mm2, но същевременно и най-мал-

кото възможно напречно сечение от 0,5

mm2. Следователно, в бъдеще електро-

техниците ще се нуждаят само от един

конструктивен тип, за да могат да свър-

зват проводници с всички необходими

напречни сечения. Напречните сечения

могат да бъдат свободно смесвани в

рамките на само една клема.

Допустимият номинален ток на клеми-

те е 24 А. Така може да бъде използван пъл-

ният капацитет на максималното клем-

но напречно сечение от 2,5 mm2. Допусти-

мото номинално напрежение от 450 V поз-

волява използването на продукта във всич-

ки мрежи 230/400 V. Тези данни са прове-

рени от Асоциацията на германските

електроинженери (VDE) и потвърдени със

сертификат по Европейската норма за

електротехническо сертифициране

(ENEC) и знак за качество върху самата

клема. Той се прилага в цяла Европа и съ-

ответства на знака на VDE, който е ва-

лиден само в Германия. Клемите от серия

2273 отговарят на изискванията на "На-

редба No 3 за устройството на електри-

ческите уредби и електропроводните

линии", глава 37 "Електрически инстала-

ции", чл.1668.

С грижа за безопасността
Корпусът на новите клеми е изра-

ботен предимно от прозрачна пласт-

маса. Това осигурява по-голяма сте-

пен на безопасност: след свързване на

проводника електротехникът може да

провери дали всички кабели са вкара-

ни до отказ и по този начин е постиг-

нат сигурен контакт. В процеса на

проверката той може да види дали

оголения проводник е вкаран доста-

тъчно дълбоко и дали осъществява не-

обходимия контакт с тоководещата

част на клемата. По този начин може

да се контролира защитата срещу до-

косване, като се следи дали евенту-

ално проводникът не е оголен твърде

много. В този случай съществува

опасност медният проводник да оста-

не без защитно покритие почти до ръ-

ба на клемата. Ако в хода на по-ната-

тъшните монтажни работи изолаци-

ята на проводника бъде издърпана още

по-назад, може да се стигне до ситу-

ация, когато вече не е налице защи-

та срещу случаен контакт. С новия

прозорец за контрол на защитата сре-

щу докосване при новите клеми тази

опасност е елиминирана. Ако през то-

зи прозорец се вижда оголен меден

проводник, това означава, че не е спа-

зена правилната дължина на оголване.

Продуктът вече може
да бъде поръчан в България
В началото на месец март 2012 но-

вите миниатюрни клеми от серията

2273 вече могат да бъдат поръчани и

са налични на склад при търговците на

едро. Според информация от WAGO, пре-

дишната серия 273 също остава дос-

тъпна за поръчки. В основния завод на

компанията в Минден, Германия ще про-

дължат да се произвеждат паралелно

както старото, така и новото поколе-

ние продукти.

За повече информация: www.wago.bg/2273

Прозорец за контрол на защитата срещу до-
косване: третият проводник е оголен твър-
де много от горната страна
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Традиционните начини за навлиза-

не на директна слънчева светлина –

странично през прозорците, влияят

върху топлообмена в сградата. Това

се дължи на факта, че областта от

видимата част на спектъра на елек-

тромагнитното излъчване се покри-

ва от зоната на топлинно излъчва-

не. Следователно, с нарастване на

площта на остъкляване на сградна-

та фасада, се увеличава и топлооб-

менът през нея. С оглед поддържане

на визуален комфорт, независим от

топлинния, е необходимо изгражда-

нето на бариера, която да пропуска

само светлинните компоненти на

слънчевата светлина. Съвременна-

та технология предлага решения, с

които светлинната енергия може

ефективно да се улавя, насочва,

транспортира и излъчва на желано-

то място в сградата без това да

оказва влияние върху топлообмена.

Този тип системи за естествено

осветление са познати като свет-

лопроводи.

Компоненти на системите
за естествено осветление
В зависимост от преносната сре-

да за транспортиране на светлина-

та, системите се разделят на свет-

лопроводи с газообразна и с плътна

среда. Светлопроводите с газооб-

разна среда са съставени от три ос-

новни компонента – оптична систе-

ма, която улавя светлината, систе-

ма за нейното транспортиране и из-

лъчвател.

Оптичните системи или концен-

траторите на светлината се от-

личават с голямо разнообразие във

формата (куполни, частично сферич-

ни, кристалообразни и др.), което

улеснява приложението им във вся-

какви покривни конструкции. Заоб-

лената форма на купола не позволя-

ва задържането на сняг и премахва

нуждата от поддръжка. Благодаре-

ние на значително по-малките от-

вори в покрива в сравнение с тра-

диционните решения за естестве-

но осветление (капандури, прозор-

ци, оберлихти), системата подобря-

ва и показателите на топлоотдава-

не на сградите (предотвратява се

възможността от парников ефект).

Оптичната система на концентра-

торите улавя светлината и блоки-

Системи за естествено
осветление
Подобряват технологичните и експлоатационни качества на
сградите

Оптималното използване на естествената дневна светлина

в сградите оказва влияние върху визуалния комфорт на оби-

тателите и редуцира разходите за изкуствено осветление.
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ра UV лъчите чрез уловителен купол,

снабден с рефлектор. Някои от пред-

лаганите модели са снабдени със

специална леща, вградена в купола,

която пренасочва светлината, ид-

ваща от малък ъгъл. Резултатът е

повече уловена и, съответно, из-

лъчена светлина в помещенията.

Други модели колектори разполагат

с подвижни отражатели, а при тре-

ти се върти самият концентратор

и проследява траекторията на

слънцето.

Системи за
транспортиране
на светлината
Светлината се пренася чрез ивич-

ни или тунелни светлопроводи, в за-

висимост от изискванията на при-

ложението. При ивичните светлоп-

роводи светлината се отвежда в хо-

ризонтална посока, като оста на

ивицата е с ориентация изток –

запад. Тунелните светлопроводи,

които отвеждат светлината във

вертикална посока, биват призма-

тични, гъвкави и цилиндрични. В за-

висимост от принципа си на дей-

ствие, светлопроводите биват с

директно отвеждане на светлинни-

те лъчи или с многократно отразя-

ване. За ефективността на втория

метод влияние оказват площта и

формата на напречното сечение.

Повечето от съвременните свет-

лопроводи имат специално покритие,

което позволява достигането на над

90% светлоотразителна способност

в целия спектър на слънчевата свет-

лина. По този начин се редуцират

светлинните загуби по продължение

на целия светлопровод и максимал-

на част от уловената светлина до-

стига до вътрешността на сграда-

та. Също така, полимерните покри-

тия дават възможност за намалява-

не на дължината на светлопроводи-

те и приложението им в по-високи и

просторни сгради. Инсталацията им

е улеснена от наличието на ъглови

модули, които лесно преодоляват

интериорните препятствия и позво-

ляват свободно позициониране.

Дължината на светлопроводите

може да бъде различна. При част от

предлаганите модели достига до 20

метра, без това да оказва влияние

върху качеството на светлинния

поток.

Видове излъчватели
Чрез излъчвателя в края на свет-

лопровода уловената светлина се

разпределя в избраното помещение.

Повърхността му може да бъде

вдлъбната или изпъкнала, в зависи-

мост от използвания тип система за

транспортиране на лъчите. При ивич-

ните светлопроводи често пъти

отсъства излъчвател, тъй като не-

говата функция се изпълнява от при-

лежащата повърхност на тавана. При

някои модели контролирането на ин-

тензивността на слънчевия поток се

извършва чрез димер, а системата е

снабдена с дифузорни лещи, които

разпръскват светлината равномер-

но в цялото помещение и намаляват

излишния блясък.

В светлопроводите с плътна сре-

да за пренос на светлината се изпол-

зват материали като полиметилме-
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такрилат или оптично стъкло (плос-

ко или във вид на нишки). Полиметил-

метакрилатът е синтетичен термо-

пластичен прозрачен полимер. Среща

се и под търговските наименования

плексиглас, лимакрил, органично

стъкло, акрилно стъкло или акрил. В

сравнение с него, оптичното стъкло

издържа на по-високи температури и

има по-висока ефективност. Възмож-

но е повърхността да бъде гравира-

на в строго определени оптични схе-

ми с помощта на въглероден лазер.

Оптичните нишки използват про-

зрачни диелектрични материали, ко-

ито провеждат светлината по

продължение на цялото им сечение.

Влакната могат да бъдат направени

от прозрачна пластмаса или от

стъкло. Принципът на предаване на

светлина по оста на влакното изпол-

зва ефекта на пълно вътрешно отра-

жение в средата, който се постига

с изработването на влакното от ядро

и външен слой с различен показател

на пречупване на светлината. Оптич-

ните нишки, с изключение на някои

видове за телекомуникационни прило-

жения, са съставени от два отделни

и различни типа оптически проводи-

ми материали. В центъра е разполо-

жена стъклена нишка, която факти-

чески пренася светлината и има ви-

сок коефициент на пречупване. Око-

ло нея се разполага втори слой, също

от стъкло, но с нисък коефициент на

пречупване.

Инсталация
Горната част на светловода (ко-

лектора) се инсталира на покрива на

сградата или на висока стена, подоб-

но на стандартния оберлихт, но с

възможност за концентрирано насоч-

ване на светлинния поток навътре в

помещението. Средната част, която

транспортира светлината към

вътрешността на сградата, минава

пред отвор в покрива и достига же-

ланата дължина в интериорното про-

странство. По-сложните системи за

естествено осветление позволяват

да се достави дневна светлина на вся-

ко от нивата в многоетажните сгра-

ди.

Допълнителни опции
Интензивността и цвета на днев-

ната светлина се различава в различ-

ните части на деня и годината, ме-

теорологичните условия, както и

географското положение. Ако не е

контролирана, яркостта може да

доведе до нива на блясък, които да на-

рушат или попречат за нормалното

протичане на дейността в съответ-

ната сграда. Поради тази причина,

някои от предлаганите светлопрово-

ди са снабдени с димер, благодарение

на който обитателите могат да

регулират силата на постъпващата

в сградата дневна светлина.

Друга обичайна практика е поста-

вянето на различни видове източни-

ци на изкуствено осветление в свет-

лопроводите, с които се осигурява

светлина в помещенията през тъмни-

те часове от денонощието. Често

пъти светлопроводите се комбини-

рат и със системи за естествена

вентилация. Те могат да бъдат как-

то отделни системи за естествена

вентилация - тип “фонар’’, така и тип

“тръба в тръба“, като вторите се

състоят от вътрешна – осветител-

на, и външна – вентилационна част.

За целта във външната тръба се

монтира вентилатор, захранван от

фотоволтаичен панел и се прави допъ-

лнителен отвор в покрива.
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Въпреки че доста домакинства търсят алтернативни

на електроенергията източници, все пак отоплението чрез

ток остава най-удобния и бърз начин за постигане на же-

лана температура, особено ако това се случва на прием-

лива цена. Едно добро решение в съвременния свят на отоп-

лителна техника са електродните котли на CDM Systems.

Те постигат баланса между качество и цена, като внед-

ряват най-новите технологии.

Примерът за това се изразява най-силно в електродни-

те котли, които представляват един комбиниран уред за

отопление и горещо водоснабдяване с най-нисък разход, спря-

мо познатите досега начини за отопление с твърди и теч-

ни горива, газ, климатични инсталации и др.

Принцип на действие
Принципът им на действие представлява преобразува-

не на електрическа енергия в топлинна, на базата на про-

цеса "електролиза", при което се отделя голямо количест-

во топлина. Този процес е бърз и директно топлината се

консумира от топлоносителя, при което се достига до ви-

сок коефициент на полезно действие. За максимален ефект

във водата се слага добавка, с която се регулира елект-

ропроводимостта.

Системата ползва стандартни топлообменници - ради-

атори, подово отопление, конвектори и др. Също така ня-

ма ограничение в размерите на площта, която ще се отоп-

Електродните електрически котли
постигат до три пъти по-висока ефективност
Електродните електрически котли
постигат до три пъти по-висока ефективност

лява - може да се използва за отоплението както на един

апартамент, така и за цялостно решение на жилищна сгра-

да, къща, вила, хотел.

Ефективност
При тест между котел на CDM Systems и стандартен ел.

котел, които трябва да затоплят топлоносител в конвек-

тор за топъл въздух при максимално натоварване до темпе-

ратура 60 градуса, резултатите показват, че този на CDM

Systems затопля три пъти по-бързо, а изразходваната енер-

гия е три пъти по-малко.

Монтаж
Монтажът се извършва от специален екип, обучен и оси-

гурен от фирмата-производител. Работата отнема около 3

часа за присъединяване на котела към електрическата и

отоплителна инсталации и около 2 часа за настройка и тест

на работата. Единственото условие е в жилището или съ-

ответното помещение да бъде изградена хоризонтална раз-

водка на отоплителната система.

Екстри
За улеснение на потребителите, към системата за отоп-

ление чрез електродни котли могат да бъдат добавени раз-

лични екстри с цел максимално оптимизиране и контрол на

изразходваната енергия според нуждите на домакинството.
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Електрически лъчисти
отоплителни тела

Лъчистото отопление на базата

на инфрачервени излъчватели е доб-

ре познато и широко използвано при

отопляването на помещения с голя-

ма височина, както и на открити про-

странства. Инфрачервените излъчва-

тели са предпочитано решение пора-

ди добрия топлинен комфорт, който

осигуряват, при сравнително невисо-

ки енергийни разходи. С използване-

то на инфрачервени отоплителни

тела се постига бързо и ефективно

загряване на помещението за сравни-

телно кратко време. Сред често

посочваните предимства на тези

отоплителни тела е и фактът, че те

насочват топлинния поток директно-

то към отопляваната зона.

Немалкото предимства на лъчис-

тото отопление се дължат, преди

всичко на специфичния принцип на

предаване на топлината от излъчва-

телите към обектите. При лъчисти-

те инфрачервени излъчватели из-

лъчваната топлинна енергия пред-

ставлява електромагнитно излъчва-

не, чиято интензивност и характе-

ристики зависят непосредствено от

температурата върху повърхността

на излъчвателя. Известно е, че елек-

тромагнитните вълни с по-голяма

дължина съдържат по-голямо количе-

ство енергия. Следователно, колкото

по-голяма е дължината на вълната,

толкова по-висок е интензитетът й

на излъчване.

Електрически ИЧ излъчватели
В зависимост от използвания енер-

гоносител, инфрачервените излъчва-

тели се разделят на уреди, работе-

щи с електроенергия, природен газ или

течно гориво. Инфрачервени излъчва-

тели, работещи на газообразно или

течно гориво, се използват предим-

но за помещения с голяма височина.

За отопляване на помещения с малка

височина или на части от сгради,

които се характеризират с повише-

на пожароопасност, се препоръчва

използването на електрически из-

лъчватели, при които нагряването се

осъществява чрез преобразуване на

електрическа енергия.

Електрическите инфрачервени

излъчватели се характеризират с

редица предимства. Те лесно се ин-

сталират, не се налага допълнител-

но вентилиране на помещението и

работят безшумно. Считат се за

ефективно и икономично решение за

отопление, а също така успешно из-

сушават влажни стени.

Често използван критерий за кла-

сификация на инфрачервените излъчва-

тели е повърхностната температу-

ра на излъчвателя, според който те

се подразделят на светли и тъмни.

Светлите електрически излъчватели

обикновено представляват тяло с

изолационни свойства, около което е

навит съпротивителен проводник.

Повърхностната им температура

достига до 2000 °С. Тъмните излъчва-

тели достигат повърхностна темпе-

ратура до 700 °С и най-често биват

съпротивителен проводник, монтиран

в тръба, запълнена с инфузорна пръст.

За да се концентрира топлинният

поток в определена посока, се изпол-

зва рефлектор от полирани метали.

Все по-широко приложение намират и

плоските керамични панели.

Минимални загуби на енергия
Предаването на топлинна енергия

посредством топлинни (инфрачерве-

ни) вълни изключва необходимостта

от използване на междинен топлоно-

сител, което обяснява и минимални-

те загуби на енергия до достигане-

то на необходимия температурен

баланс. Специфичният принцип на

работа на инфрачервените отопли-

телни системи допринася и за нама-

ляване подвижността на въздуха и

възпрепятства образуването на

течения, следствие от което е и по-

ниската запрашеност. Това е причи-

ната, дори и при по-ниска темпера-

тура на въздуха в помещението, по-

ради умереното и равномерното

въздействие на лъчистото отопле-

ние, хората да се чувстват комфор-

тно и да усещат топлина, а не студ.

Отличителна характеристика от

гледна точка на технико-икономичес-

ките и хигиенните свойства на сис-

темите с инфрачервени излъчвате-

ли е равномерната температура на

въздуха както по вертикала, така и

по хоризонтала. Излъчваните топлин-

ни вълни не предизвикват прегрява-

не на отделни зони, а осигуряват

равномерно разпределение на топли-

ната в него. При използването на

лъчисти отоплителни тела излъчва-

ните от тях електромагнитни вълни

първо загряват предметите и хора-

та в помещението. От своя страна,

след като бъдат загрети достатъч-

но, те започват да излъчват топли-

на към околното пространство и,

съответно, загряват околния въздух.

Дори при навлизането на студен

въздух, например при отваряне на

врата, при лъчистото отопление

много по-бързо се възстановява топ-

линният комфорт. Също така, в по-

вечето случаи отоплителните тела

разполагат с термостат за под-

държане на желаната температура,

като постигането й е за много крат-

ко време след включване на отопли-

телното тяло.

В последните години все по-голя-

мо приложение намират плоските

панелни електрически лъчисти ото-

плителни тела, които могат да

бъдат окачени на стена и често ви-

зуално наподобяват картина, стенно

пано и други. В уреда инфрачервени-

те лъчи се генерират от неметални

въглеводородни проводници. Енерги-

ята се излъчва през предния панел на

отоплителното тяло. С тези отопли-

телни тела успешно се поддържа

нивото на влажност в помещението

и се елиминира проблемът с дехидра-

тацията. В повечето случаи са обо-

рудвани със защита срещу прегрява-

не, а също така са и водоустойчиви

за допълнителна безопасност.

Възможността да бъдат монтирани

на стена и водоустойчивостта ги

прави подходящи за бързо загряване

на студени мокри помещения. Също

така, те са устойчиви на удар и виб-

рации. Тъй като не се използват ни-

какви отражатели, не се изисква и

специална поддръжка. Предлагат се

в различни размери, материали и

мощности.

Сред най-често посочваните пре-

димства на лъчистите инфрачервени

отоплителни тела са: създаване на

здравословен микроклимат, липсата

на консумация на кислород, липсата на

изсушаване на околния въздух, равно-

мерно разпределяне на температура-

та в цялото помещение, липсата на

конденз, спира се образуването на

мухъл, високо ниво на безопасност,

лесни за експлоатация и т. н.

Електрически лъчисти
отоплителни тела
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При използване на хладилната ма-

шина за климатизиране на сграда или

помещение, при работа на машината

в режим на охлаждане се използва

изпарителят, който се намира в кли-

матизираното пространство и отне-

ма топлина от него. Топлината от

кондензатора се отдава извън клима-

тизираното пространство.

При използване на термопомпен

вариант, при работа в режим на

отопление, кондензаторът се нами-

ра в сградата, където отдава топ-

лина, а изпарителят е извън сграда-

та и отнема топлина от околната

среда.

Системи за климатизация
с директно изпарение

Хладилен коефициент
и коефициент на трансформация
Важни фактори за хладилната

машина са хладилният коефициент и

коефициентът на трансформация. Те,

от своя страна, показват какво сту-

допроизводство и каква отоплител-

на мощност се получават при опре-

делени температурни работни усло-

вия, ако за задвижването на компре-

сора се влага 1 kW електрическа

мощност.

Теоретично, коефициентът на

трансформация е в порядък 4,5 до 6,

при температура на източника на

топлина в диапазона от  -20 оС до +20

оС, след като се вземат предвид и

температурните разлики за оразме-

ряване на изпарителя и кондензато-

ра. Добре е да се има предвид, че

колкото по-голяма е разликата на

температурата (налягането) на кон-

дензация и температурата (наляга-

нето) на изпарение, толкова по-мал-

ка е стойността на коефициента на

трансформация, и обратно.

Избор
на хладилен агент
Важен фактор за системите на

директно изпарение е и изборът на

хладилен агент. Неговият избор за-

виси от желаните температури на

изпарение и кондензация. Към момен-

та, сред най-използваните хладил-

ни агенти са: R22, R134a и R123. Из-

ползват се и азеотропни смеси от

хладилните агенти R407C и R410A.

Изброените хладилни агенти заме-

стват разпространените в минало-

то R12 и R11, които оказват небла-

гоприятен ефект върху озона в

стратосферата и са забранени за

производство след 2010 г. R22 също

оказва неблагоприятен ефект върху

озона, поради което е разрешен за

Системите за климатизация с директно изпарение на хла-

дилния агент работят на принципа на хладилната машина,

за която е характерно използването на кондензаторната

топлина, без да се изключва и оползотворяването и на сту-

допроизводството. Хладилната машина теоретично изпол-

зва всеки един от термодинамичните цикли, но в практи-

ката са се утвърдили компресорните хладилни машини и в

редките случаи, когато има на разположение източник на

топлина с ниска цена – абсорбоционните хладилни машини.
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ползване до 2030 г. в развитите страни и до 2040 г. за

развиващите се.

Основните елементи на системите за директно из-

парение са външно и вътрешно тяло. Външното тяло се

явява компресорно-кондензаторната част и се състои

от компресор, кондензатор, регулиращ вентил, венти-

латор, управление и ел. част. Основни елементи на

вътрешното тяло са: изпарител, вентилатор, управле-

ние и ел. част

На фиг. 1 е показана основна схема на хладилна маши-

на. Принципът на работа е следният. Студен течен хла-

дилен агент с ниско налягане се подава в изпарителя,

където се изпарява, приемайки топлина от друго веще-

ство (въздух или вода), следствие на което това веще-

ството се охлажда. Хладилният агент напуска изпари-

теля под формата на студени пари с ниско налягане и

постъпва в компресора. В него студените пари повиша-

ват температурата и налягането си. Получените горе-

щи пари с високо налягане се нагнетяват в кондензато-

ра, където кондензират. Въздухът или водата, с които

кондензаторът са охлажда, са с по-ниска температура,

от тази на хладилния агент. След кондензацията си

хладилният агент е вече в течна фаза и с високо наля-

гане. Горещият течен хладилен агент преминава през

регулиращ вентил, който регулира дебита на агента и

понижава налягането и температурата му. Охладена-

та смес от течност и пара постъпва в изпарителя, с

което кръгът се затваря.

Системи с директно изпарение
В практиката широко използвани са няколко системи

на директно изпарение. Сред тях са сплит и мултисплит

системите, както и VRV или VRF системите.

Сплит системи на директно изпарение са сред най-

разпространения вид. Това са т. нар. домашни климати-

ци. Те се използват основно в частни домове, единични

офиси и административни сгради. Системата се състои

от едно вътрешно тяло и едно външно, които са свърза-

ни посредством тръбна мрежа, обикновено от медни

тръби, в която тече хладилен агент. Външните тела се

монтират на фасадата на сградата. Вътрешните тела

най-често са за висок стенен монтаж, възможно е да

бъдат и касети за скрит таванен монтаж, както и за

открит таванен/подов монтаж.

Мултисплит системите на директно изпарение са

системи, при които се подвързват две до четири вътреш-

ни тела с едно общо външно тяло. Външните тела се мон-

тират на фасадата на сградата. Вътрешните тела са

като при сплит системата – за висок стенен монтаж,

касети за скрит таванен монтаж, за открит таванен/

подов монтаж. Възможна е комбинация на вътрешни тела

от различните типове.

VRV или VRF са климатични системи, при които към

едно външно тяло са подвързани „n“ на брой вътрешни

тела. VRF е съкращение от Variable Refrigerant Flow –

променлив дебит на хладилния агент, а VRV от Variable

Refrigerant Volume – променливо количество на хладилния

агент. И двете съкращения се отнасят за един и същ вид

система за климатизация. Характерна особеност на

системите на директно изпарение, работещи с промен-

лив дебит на хладилния агент е, че количеството фреон

се определя в зависимост от нуждите на съответното

вътрешно тяло. Това се постига посредством използва-

нето на терморегулиращ вентил за всяко от вътрешни-

те тела. Броят на вътрешните тела обикновено варира

от 4 до 48, като външните тела могат да бъдат свърза-

ни в каскада от 2 до 4 броя. И тук могат да се комбини-

рат вътрешни тела от различните типове - стенни,

Фиг. 1.
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таванни, канални и т. н. Всички

вътрешни тела се подвързват към

една обща тръбна мрежа, която обик-

новено е изградена от медни тръби.

Всяка от фирмите-производителки на

такъв вид системи предлага и соб-

ствен софтуер, чрез който се проек-

тира системата. По тази причина,

ако при изпълнението на проекта се

реши да се смени системата, това

налага разработването на нов про-

ект.

VRV/VRF системите могат да

бъдат двутръбни или тритръбни.

При двутръбните системи вътреш-

ните тела работят в един и същ

режим, т. е. или всички тела ото-

пляват, или всички тела охлаждат.

При тритръбните системи съще-

ствува възможност за независима

работа на вътрешните тела, т. е.

ако едно тяло в дадено помещение

работи в режим на отопление, то в

съседното помещение вътрешното

тяло може да работи в режим на ох-

лаждане. Това се счита за удачно

при наличие на група от помещения,

изискващи поддържане на различен

режим на работа, за поддържането

на подходящ микроклимат.

Особености
при проектирането
След изготвянето на архитектур-

ния проект за дадена сграда, следва-

щият етап е изборът на подходяща

система за отопление и охлаждане.

Необходимо е системата за отопле-

ние и охлаждане да може да осигури

поддържането на подходящ вътрешен

микроклимат, както и да е енергийно

ефективна. Едно от основните пре-

димства на системите на директно

изпарение е, че сградата е независи-

ма сама по себе си от външен енерго-

източник. Генераторът на топлина/

студ работи с електрическа енергия.

При избора на сплит система за

климатизация е добре да се има пред-

вид, че един от основните й недо-

статъци е големият брой външни

тела, монтирани на фасадата. Обик-

новено се налага предварително архи-

тектурата на сградата да е съобра-

зена с тази особеност, за да може

телата да се скрият или монтират на

подходящи места. Най-често се при-

лага при къщи, жилищни блокове, сгра-

ди със смесено предназначение (жи-

лищни и административни), или за

сгради, при които няма възможност за

отопление от друг енергоизточник.

Друг вариант е отоплението на

сградата да е централно от ТЕЦ, а

за летен режим и преходен сезон да

се монтират климатици сплит сис-

тема.

Вариантите за комбинация между

сплит или мултисплит системите се

считат за приложими за всякакви

случаи, в зависимост от предпочита-

нията на собственика.

Обикновено тези системи изиск-

ват по-ниски капиталовложения в

сравнение с VRVсистемите, поради

което, според специалисти, към мо-

мента често биват предпочитани от

инвеститорите, когато става

въпрос за жилищен блок или сграда със

смесено предназначение. Стандарт-

на практика е по време на строител-

ството да се залагат тръбната

мрежа, обикновено от медни тръби,

заедно с електрокабелите и да се

указват местата за монтаж на

вътрешните и външните тела. Соб-

ственикът на всеки един от апарта-

ментите или офисите (магазините)

в последствие сам избира фирмата-

производител на сплит системата.

Често, от специалистите това се

отчита като недостатък, тъй като

когато на фасадата се монтират

външни тела от различни производи-

тели, се нарушава естетическия вид

на сградата, колкото и добре да е

решено местоположението на

външните тела.

Отвеждане
на кондензата
Друг проблем, който би могъл да се

появи по време на изпълнението, е

отвеждането на конденза. Добре е

още на проектно ниво да се реши по

какъв начин ще се отвежда кондензът

от вътрешното и външното тяло.

Обикновено се използват няколко ва-

рианта. Единият е свързан с отвеж-

дането на конденза във вертикални-

те клонове на канализацията, с по-

мощта на пластмасови тръби с раз-

лични диаметри, а самото зауства-

не към вертикала по специален де-

тайл. Вторият вариант е отвежда-

не на конденза към външните улуци на

сградата.

По-често срещано решение е ком-

бинацията от двата варианта, като

има вариант, при който кондензът от

външните тела се оставя да се от-

тича свободно, което не е особено

приятно и това също може да се при-

еме за недостатък.

Принципно, системите на директ-

но изпарение се считат за приложи-

ми за всякакъв вид сграда, като се

вземат предвид архитектурните й

особености, местоположение,

подържането на желания микрокли-

мат и желанието на инвеститора.

Използването им е все по-често сре-

щано, с оглед на по-ниските експло-

атационни разходи, спрямо които се

нареждат сред системите с най-нис-

ка себестойност.

Термопомпени агрегати
на директно изпарение
На пазара се предлагат всякакви

видове климатици и възможности за

системи на директно изпарение. На-

пример, термопомпените агрегати

на директно изпарение също са че-

сто срещано решение. Тези агрега-

ти обикновено се използват като

основен генератор на топлина или

студ за сгради, в които вътрешна-

та инсталация е конвенционална

отоплителна/охладителна система

на вода. В този случай се използват

няколко варианта. Сред често изпол-

званите е въздушен термопомпен

агрегат на директно изпарение,

окомплектован с вътрешно и

външно тяло. Връзката между две-

те тела обикновено е с медни

тръби, в които тече фреон. Друго

използвано решение е термопомпен

агрегат с геотермия на директно

изпарение. Тук кондензаторът е под

формата на серпентини, вкопани

хоризонтално в земята на дълбочи-

на под 1,50 m. Серпентините обик-

новено са медни тръби, в които

тече фреон.

При избора на системи на директ-

но изпарение специалистите съвет-

ват да се обръща внимание дали си-

стемата е оборудвана с допълните-

лен електрически нагревател, монти-

ран във външното тяло. В този слу-

чай системата реално не е толкова

ефективна. Електрическият нагрева-

тел се включва при много ниски

външни температури и КПД на сис-

темата вече е различен.
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Използването на слънчевата енергия

за БГВ е разумен начин едновременно да

бъдат спестени разходи и да се опазва

околната среда. Системите за добив на

топлина преобразуват слънчевата ра-

диация в топлинна енергия, като се със-

тоят основно от колектор и водосъдър-

жател. След като колекторът е погъл-

нал светлината, тя се пренася по тръ-

би до бойлера. В зависимост от начина

на циркулация на флуида през колекто-

рите, системите биват два вида - с ес-

тествена циркулация (термосифонни) и

с принудителна циркулация (чрез помпа).

За да отговори на търсенето на про-

дукти от този тип, от м. юни 2011 г.

фирма Венто-К предлага пълната га-

ма продукти на първия частен произ-

водител на слънчеви термални изде-

лия в България фирма Sunsystem.

Основните модели колектори,
предлагани от компанията са
Standard и Select:
•Standard е икономично решение за

сезонно потребление на топла во-

да, главно през топлите месеци от

годината с ефективност от 80%

до 100%;

•селективното покритие "eta plus"

прави колекторите Select високо-

ефективни през всички сезони;

Възможен е монтаж с две ориента-

ции: вертикални и хоризонтални, как-

то и две възможности за свързване:

щуцер ½" и извод ∅ 22 за компресио-

нен монтаж. Предлагат се в три ти-

поразмера: 1.66 m2 , 2.15 m2 и 2.7 m2.

Покритието на Sunsystem Standard е

от черен соларен лак, който го прави

приложим в райони с мек климат, или

за сезонна експлоатация главно през

топлите месеци от годината.

Sunsystem Select се отличава с пок-

ритие в сапфирно син цвят 'eta plus'-

високотехнологичен керамично-мета-

лен слой, нанесен върху медна основа.

Ефективността на абсорбиране дос-

тига до 95% , като топлинните загу-

би са сведени до 5% и е подходящ из-

бор за целогодишната система.

Предимства на колекторите:
•алуминиева рамка - проектирана

да издържа на сурови климатични

условия и да гарантира дълъг екс-

плоатационен живот на изделието.

Специалният дизайн на рамката да-

ва възможност за лесно монтира-

не в различни позиции. Предлага се

в цветове RAL 9006 или RAL 9005.

•изолация от каменна вата - реду-

цира топлинните загуби към ат-

мосферата, свеждайки ги до мини-

мум дори при ниски температури.

•абсорбер - конструкция от медни

елементи с различен вид покритие,

които пренасят слънчевата енер-

гия в топлоносителя.

•конструкцията на тръбната ар-

фа подсигурява ниско хидравлично

съпротивление, съответно нисък

разход на енергия. Всяко изделие се

тества за херметичност.

•предпазно соларно стъкло

Durasolarо P+ - с призматична

структура, благодарение на която

улавя слънчевите лъчи, независимо

под какъв ъгъл падат те и ги насоч-

ва към абсорбера като ограничава

отразяването им от колектора.

Ниското съдържание на желязо в со-

ларното стъкло (FeO ≤ 0.02%) го

прави с по-висока пропускливост на

слънчевата енергия от обикновени-

те стъкла - Tsol=90.7%. Durasolarо

P+ е термозакалено, високо устой-

чиво на капризите на околната сре-

да като вятър, сняг градушка.

•силиконов уплътнител - той е ус-

тойчив на лъчи и подсигурява ста-

билността на соларното стъкло,

монтирано към алуминиевата рамка.

Венто-К предлага
разнообразни соларни
термални решения

Венто-К предлага
разнообразни соларни
термални решения
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Подходящо решение в подобни си-

туации се явява изграждането на

алтернативна система за водоснаб-

дяване, която да използва вода от

кладенец или друг водоем. С подобни

системи може да се осигури посто-

янно и независимо водоснабдяване,

независещо от общото водоподава-

не, както и постоянен дебит на во-

дата.

Елементи на системата
Обикновено всяка от автономни-

те системи за водоснабдяване включ-

ва няколко основни елемента – водо-

източник, от който се черпи необхо-

димата вода; хидроакумулатор, кой-

то обикновено се монтира в приземен

етаж на сградата и предпазва сис-

темата от падове на налягането и

хидравлични удари, а също така се

явява резервен източник на вода;

различни видове помпи; система за

пречистване и филтриране; тръбоп-

роводи, които обикновено са изграде-

ни от чугунени или пластмасови

тръби, а диаметърът им се определя

в зависимост от разхода на вода за

час; система за автоматично управ-

ление. Видът на водоизточника и

използваните съоръжения се опреде-

ля в зависимост от предвижданото

потребление на вода и броя на хора-

та. От своя страна, в зависимост от

диаметъра и производителността на

водоизточника, от статичното и

динамично ниво на водата и от наля-

гането се избира и видът на помпа-

та. Принципно, най-често използвани-

те помпи за независимо битово во-

доснабдяване се подразделят на два

основни вида: помпи за открит мон-

таж и потопяеми помпи.

Едностъпални и многостъпални
 помпи за открит монтаж
Използват се предимно за изпом-

пване на вода от водоеми или кла-

денци с неголяма дълбочина, обикно-

вено от порядъка на около 7-8 m.

Монтират се извън водоизточника,

а производителността им обикно-

вено се движи в границите от око-

ло 3 – 5 m3/h. Създаваният от тях

Помпи за индивидуално
водоснабдяване
Особености на използваните помпи в системите за автономно
водоснабдяване

Независимо че днес водоснабдителната мрежа е добре разви-

та, все още има места, където включването към централно

водоснабдяване не винаги е възможно - като например само-

стоятелни сгради, намиращи се извън населените места, вили

и т. н. Често срещан проблем е и ниското налягане в маги-

стралните водопроводи, което ограничава използването на

питейна вода, поради което за обезпечаване на водоподава-

нето е необходимо използването и на друг водоизточник.
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напор е около 45 – 60 m воден стълб.

В случаите когато е необходимо из-

помпване на вода непосредствено

от източника, помпите обикновено

са самозасмукващи. Когато се из-

ползват за усилване на налягането

от централната водоснабдителна

мрежа, това не е необходимо. Съот-

ветно, в зависимост от конкретно-

то приложение се избира и видът на

помпата. Помпите за открит мон-

таж се класифицират и в зависи-

мост от броя на работните коле-

ла. Спрямо този признак те се под-

разделят на едно- и многостъпални.

По-големият брой степени позволя-

ва да се достигнат и по-високи

стойности на налягането и произ-

водителността.

Потопяеми помпи
Потопяемите помпи са познати

и като сондажни. Използват се за

подаване на вода от голяма дълбо-

чина. Подходящи са и за изпомпване

на вода от реки или езера, когато

те се намират на голямо разстоя-

ние от сградата и е необходим го-

лям напор. Тъй като в повечето

случаи потопямите помпи работят

при тежки условия, обикновено за

изработването на отделните кон-

структивни елементи на помпата

се използват специални материали

и технически решения.

Принципно, потопяемите помпи се

причисляват към групата на центро-

бежните. Те обикновено са с разли-

чен брой работни колела и водозащи-

тен електрически двигател. Охлаж-

дането на двигателите на потопяе-

мите помпи се реализира чрез изпом-

пваната вода, която обтича двигате-

ля преди да влезе в помпената част.

По тази причина скоростта на обти-

чане е много важна. Препоръчително

е скоростта на потока да бъде съоб-

разен с посочената от производите-

ля, с оглед осигуряването на оптимал-

но обтичане.

Ако разликата в диаметрите на

помпата и сондажа е голяма и изпом-

пваният дебит не осигурява препоръ-

чителната скорост е добре да бъде

осигурен охладителен кожух. Той се

монтира върху двигателя и намаля-

вайки свободното сечение между него

и помпата, осигурява необходимата

скорост на обтичане. В случаите,

когато потопяемата помпа е монти-

рана хоризонтално също се препоръ-

чва тя да се монтира в охлаждащ

кожух. При изпомпване на води с по-

високи температури обаче, използва-

нето на охладителен кожух не се

счита за подходящо средство за ох-

лаждане.

Използват се два типа
потопяеми помпи
В практиката в зависимост от

честотата на водоизточника се из-

ползват два типа потопяеми помпи.

При едните се използва мрежа, коя-

то предотвратява преминаването на

големи частици заедно със водата.

При втория тип водата постъпва

през специален щуцер, който е съе-

динен с плаващ филтър посредством

гъвкав шланг. По този начин не се

допуска попадането на замърсявания

от дъното на кладенеца в помпата.

Отворът на филтъра обикновено се

намира на няколко сантиметра под

водата, с което се предотвратява

засмукването на частици, плаващи по

повърхността.

Производителите предлагат как-

то модели потопяеми помпи, които

могат да се използват в плитки во-

дохранилища и служат за доставяне

на малки обеми вода, а също така и

агрегати, способни да създават на-

пор до няколкостотин метра воден

стълб и да осигуряват дебит от

порядъка на десетки или стотици

кубични метра в час.

Особености при осигуряване
на електрозахранването
При инсталирането и на наземни-

те и на потопяемите помпи, специа-

листите съветват да се обърне се-

риозно внимание на електрозахранва-

нето. Обикновено то се осъществя-

ва посредством електрически кабел

за външен монтаж (с изолация, устой-

чива на климатичните условия). Той

може да се прокара както под земя-

та, така и окачен - посредством

въздушна линия. Препоръчваната ви-
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сочина на въздушната линия е не по-малко от 5 m (от

нивото на земята до най-ниската точка на кабела), като

разположението й трябва да е встрани от пешеходни

пътища и високи дървета. Сечението на кабела се уточ-

нява в зависимост от консумацията на помпата и допу-

стимия пад на напрежение. Важна подробност е, че дължи-

ната на захранващия кабел варира с изменение на външна-

та температура, по тази причина, за да се защити от

повреда при инсталирането му трябва да се предвидят

компенсиращи намотки.

При избора на захранващ кабел, особено когато става

въпрос за потопяемите помпи, специалистите съвет-

ват да не се правят компромиси. Обикновено захран-

ващият кабел се избира съобразно мощността и номи-

налния ток на двигателя, дълбочината на спускане на

помпата и ред други фактори. Добре е да се има пред-

вид, че е възможно да се окаже, че инвестицията в зах-

ранващ кабел е съизмерима или дори надвишава инве-

стицията в помпен агрегат, особено когато се говори

за мощни помпи, спускани на големи дълбочини. Препоръ-

чва се, обаче, да не се допускат компромиси, тъй като

това може да доведе както до повишен риск от повре-

да на двигателя, така и до систематично повишаване

на температурата и големи загуби на електроенергия.

Препоръчително е изчисления за оразмеряване на зах-

ранващия кабел да се правят с 1 до 3% пад на напре-

жението, като се инвестира в кабел с най-близкото

стандартно до изчисленото сечение в посока плюс. По-

голямата инвестиция в началото впоследствие ще се

изплати в безаварийна работа и спестена електрое-

нергия.

Необходима е добра защита на двигателя
В комплекс със захранващия кабел за потопяемите

помпи от съществено значение е и изборът на защитно

устройство на двигателя. На българския пазар се пред-

лагат разнообразие от защитни устройства. Коректни-

ят избор на правилната защита на двигателя спомага за

безаварийната работа на агрегата и рядкото му вадене

и спускане за ремонт – услуга, която в зависимост от

дълбочината на потапяне на помпата може да бъде рав-

ностойна на цената на съоръжението.

В автономното водоснабдяване намират приложение

и поми, работещи на струен принцип. В този случай не-

обходимото разреждане се създава в помпата след мина-

ване на част от течността през специално устройство

- ежектор, което се спуска на дъното на сондажния кла-

денец или отвор. За изпомпване на водата обикновено се

използва самозасмукваща помпа. При избора на място за

монтаж на помпата е добре да се има предвид, че рабо-

тата на ежектора е съпроводена с отделянето на шум.

Повечето автоматични системи за водоснабдяване със

струйни помпи работят надеждно при дълбочини от по-

рядъка на 18-30 m.

Налягане и напор на водата
Системите за автономно водоснабдяване е необходи-

мо да могат да осигуряват вода с нужния дебит и напор.

Тъй като водата се изпомпва от под земята, а се израз-

ходва на всички нива на сградата, е необходимо да се

осигури подходящо налягане в тръбите, което да гаран-

тира необходимия дебит за всеки един потребител.

Дебитът на водата много зависи от капацитета на во-

доизточника. По тази причина е добре при избора на помпа,

мощността и да бъде съобразена с дебита на водоизточ-

ника и необходимия напор на водата, както и предпола-

гаемия разход на вода за денонощието през най-натова-

рените периоди. Добре е да се обърне внимание и на

критичните режими на работа на водопровода – поддържа-

нето на необходимия напор на водата при максимален

разход и ограничаване на напора при отсъствие на раз-

ход.

Използването на хидроакумулатор предотвратява

честите пускания и спирания на помпата, което удължа-

ва срока й на експлоатация.

Схеми на подаване на водата
В зависимост от различни фактори, автономното

водоснабдяване може да бъде организирано по няколко

начина. Сред често използваните се явява водната кула

и подземна помпена станция.

Системите с водна кула се характеризират с просто-

та и висока надеждност. При определени обстоятелства

подобна система се отличава с немалко предимства. За
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целесъобразно се счита използване-

то й в случаи, когато е необходимо

организирането на автономно водо-

снабдяване за значителен брой по-

требители, необходимост от водо-

снабдяване предимно през топлите

периоди в годината, необходимост от

голям запас от вода. Като недо-

статъци на тази система могат да

се посочат трудностите при изпол-

зването й през студените месеци,

особено при намаляване на потребле-

нието, окисляването на металната

повърхност на резервоара при източ-

ване на водата, ограниченото наля-

гане на водата на изхода от кулата,

определящи и височината на самата

водна кула.

Принципът на работа на система-

та се основава на изпомпване на вода

от водоизточника и подаването и към

водната кула. Когато количеството

вода в кулата стигне необходимото

ниво, чрез датчик се подава сигнал

към помпата и тя спира работа. По

този начин в кулата се поддържа

постоянен запас от вода.

Автономна система
с подземна помпена станция
Счита се за по-добър вариант и

не се влияе от метрологичните ус-

ловия. Основава се на използването

на помпена станция. С подобна си-

стема успешно се преодоляват не-

достатъците на системата с вод-

на кула при наличието на всички пре-

димства. Като минус на тази сис-

тема обикновено се посочва зависи-

мостта й от електрозахранването.

При евентуален проблем с електро-

енергията помпата спира работа.

Тези помпени станции могат да

бъдат на едно или две нива. Прин-

ципът на работа на подземните

помпени станции на едно ниво е

следният. При включване на систе-

мата сондажната помпа започва да

подава вода от водоизточника към

хидроакумулатор, разположен в при-

земен етаж. При запълването на

хидроакумулатора чрез автомати-

ка към помпата се подава сигнал и

тя спира да работи. Съответно, при

спадане на нивото на водата пом-

пата се включва отново.

При използването на подземна

помпена станция на две нива към

системата се свързва допълнителен

резервоар. Помпата работи, докато

се запълни резервоарът. В система-

та е включен и хидроакумулатор, в

които постъпва част от водата от

резервоара. При използването на тази

система е добре да се има предвид,

че тъй като нивото на водата е под

нивото на земната повърхност, то

водата не може по естествен път да

постъпи към водоснабдителната

системи. Необходимо е използването

на помпена станция, която да осигу-

ри постоянно налягане на водата в

системата. И при тази система като

недостатък се посочва зависимост-

та от електрозахранването. Подоб-

но решение се счита за много подхо-

дящо, в случаите при които се черпи

вода от много дълбоки кладенци и

помпата подава вода с ниско наляга-

не и малка производителност, както

и в случаите на водоизточник с малък

дебит.
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Хидрофорни системи и помпи
за водоснабдяване, напояване
и отвеждане на отпадни води

На много от нас се е случвало да имат

проблеми с водоснабдяването и отвеж-

дането на битовите отпадни води. Във

вилните селища и отдалечените райони

често се наблюдава спад в налягането,

а особено през летните месеци и спира-

не на водоподаването. От друга страна

много райони нямат изградена канализа-

ционна мрежа.

Решение в такива случаи има!

"ЕЛЕКТРА ПОМП" ООД предлага качес-

твени хидрофорни системи, помпи за чис-

та и отпадна вода, помпено оборудване

и модулни пречиствателни станции.

Изграждането на хидрофорна инста-

лация дава автономност при водоснаб-

дяването на битови и промишлени обек-

ти, хотели, вилни селища и др.

Хидрофорната система е съоръжение,

включващо една или повече помпи, хидро-

форен съд, автоматика за контрол на на-

лягането и измервателна апаратура. Тази

конфигурация осигурява пълна автомати-

зация, постоянно високо налягане във во-

допроводната мрежа и достатъчно го-

лям дебит, в съответствие с конкрет-

ните нужди.

Съществуват няколко основни вари-

анта за изграждане на хидрофорни сис-

теми:

•захранване от собствен водоизточник

(кладенец, сондаж). Това е най-целесъ-

образният вариант, като хидрофорна-

та система може да се изгради с на-

земна или потопяема помпа, в зависи-

мост от дълбочината на водоизточни-

ка.

•захранване от събирателен резервоар,

периодично напълван от централния во-

допровод или от собствен водоизточ-

ник. В този случай се постига воден за-

пас от определено количество (според

вместимостта на резервоара), който

би бил достатъчен за захранване на

обекта при кратковременно спиране на

водата от централния водопровод.

•захранване от открит водоизточник -

поради влошените качества на вода-

та в откритите водоеми този вари-

ант е подходящ основно за напоител-

ни ситеми.

Друго неудобство е липсата на изг-

радена канализация. В много райони за-

устването на битовите отпадни води

става в септични ями, което обаче е

свързано с постоянни разходи за почис-

тването им.

При подходящи условия, а именно въз-

можност за отвеждане на отпадните во-

ди към съществуваща канализационна

мрежа, дори и при голяма денивелация и

разстояние, една първоначална инвести-

ция за закупуване и монтаж на помпа за

отпадни води е напълно оправдана. Пото-

пяемите помпи за отпадни води на ита-

лианския производител "Faggiolati pumps"

се характеризират с високо качество,

пълна ремонтопригодност, широк диапа-

зон на работните характеристики. Се-

рията G271T е специално проектирана за

изпомпване на битово фекални отпадни

води и е с патентована режеща систе-

ма на работното колело, благодарение на

която се постига редуциране на диаме-

търа на напорния тръбопровод и най-важ-

ното посредством смилане на твърдите

механични примеси се предотвратява в

голяма степен риска от задръстване на

помпата или запушване на напорния тръ-

бопровод.

Друго решение за оползотворяване на

битовите отпадни води е монтажа на

пречиства-

телна стан-

ция. ЕЛЕКТРА

ПОМП предла-

га немските

пречиства-

телни съоръ-

жения BIOROCK. Пречиствателните

станции на BIOROCK имат уникална тех-

нология на пречистване, при която про-

цесът се осъществява без електричес-

тво и подвижни механични части.

Тъй като надеждността на система-

та се обуславя най-вече от качеството

на машините и правилната инсталация,

съветваме Ви при избора на хидрофор да

се консултирате с професионалисти. "Е-

ЛЕКТРА ПОМП" ООД е представител на

реномираните италиански марки "SAER

Elettropompe" и "Faggiolati pumps".

Фирмата предлага цялостно изграж-

дане на инсталациите - проектиране, дос-

тавка, монтаж и въвеждане в експлоа-

тация. Не на последно място е и възмож-

ността за сервизно обслужване на заку-

пеното съоръжение. "ЕЛЕКТРА ПОМП"

ООД разполага с най-голямата сервизна

база в страната и осигурява гаранцион-

ния и следгаранционния сервиз на всички

видове помпи и ел. двигатели.

гр. Варна, ул. Бяла мура 2
тел.: 052/614787, 052/741309, факс: 052/741310
e-mail: epomp@mail.bg, www.electrapomp.com

Хидрофорни системи и помпи
за водоснабдяване, напояване
и отвеждане на отпадни води
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Фирма Профил ООД е специализирана в областта на тър-

говия с тръби и фасонни части за водопроводни, газопро-

водни, канализационни, телекомуникационни мрежи; помпи

и помпени системи; машини за заваряване на пластмасови

изделия; пречиствателни станции.

В сектора на помпените системи Профил ООД е офи-

циален представител за България на фирма DAB - Италия.

DAB е световно призната водеща компания в този сектор,

с производство на повече от 2 милиона помпи годишно и

предлагане на пълна гама от продукти с високо качество.

В сектора на помпите за индивидуално водоснабдяване

DAB предлага широка гама спецализирани продукти.

Помпи за битовия сектор
Хоризонтални центробежни самозасмукващи помпи с ви-

сока ефективност и отлични параметри, с компактни раз-

мери и ниско тегло, ниско ниво на шум, предназначени за

чисти, неагресивни води.

Видове:

Стандартни хидрофори, окомплектовани с разшири-

телен съд AQUAJET:  изпълнение, включващо помпа, раз-

ширителен съд, пресостат и манометър.

Предимство - простота на изпълнение и ниска цена.

Хидрофори, окомплектовани с електронен пресостат

SMART PRESS: електронен модул, който стартира пом-

пата чрез вграден дебитомер и поддържа фиксирано наля-

гане в мрежата.

Предимство - малък обем (липса на

разширителен съд и пресостат), авто-

матичен рестарт и защита от работа

на сухо.

Хидрофори, окомплектовани с ин-

верторен контрол ACTIVE DRIVER: ин-

верторно управление, което адаптира

системата към моментното потребле-

ние, снижава консумацията на енергия до 70%, защитава

системата от работа на сухо и дава възможност за пре-

настройване на параметрите по всяко време.

Приложения - обекти без общинско подаване на питей-

на вода или с ниско налягане, напояване на градини и

ниви, обекти в изолирани населени места,

вилни зони и др.

Потопяеми помпи за битово водоснаб-

дяване и дъждовни води - помпа с интегри-

рана електроника Divertron, с приложение в сис-

теми за дъждовни води и в напоителните сис-

теми, подходяща за изпомпване на чиста во-

да от резервоари, басейни и сондажи, както

и за други приложения, изискващи високо на-

лягане.

Предимства - компактност, автоматично

стартиране и спиране и защита против ра-

бота на сухо.

Потопяеми сондажни помпи - с широко приложение при

добива на вода от шахти, кладенци и сонди. Конструкцията

им, обединяваща хидравлична част и мо-

тор в един цилиндричен корпус с опре-

делен диаметър, позволява достигане-

то на големи дълбочини без изменение

на работната характеристика на пом-

пата. Работните диаметри са 3", 4", 5",

6", 8", 10", 12".

Основни изисквания при употреба-

та на тези помпи са качеството на

сондажа (филтриране, укрепване), ка-

чеството на водата (съдържание на

примеси) и размерът на сондажа спря-

мо диаметъра на помпата с оглед ефективно охлаждане

на двигателя.

В тази връзка фирма Профил предлага като окомп-

лектовка към цялостната система на сондажа и висо-

кокачествени специални PVC тръби за кладенци (плътни

и филтри), изработени по специфичните изисквания на

всеки клиент.

Профил предлага пълна гама
висококачествени помпени системи
Профил предлага пълна гама
висококачествени помпени системи
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Видове гаражни врати
Според конструкцията си гаражни-

те врати се делят на ролетни, сек-

ционни (панелни), с летящо крило и

подемни. Определящи за избора са

местоположението, типът на гара-

жа и неговата големина. Ролетните

врати обикновено са изработени от

гофрирана стомана. В случай че при-

ложението не изисква особена здра-

вина, могат да се използват и други

материали като прозрачното фибро-

стъкло, например. Единичните гараж-

ни ролетни врати имат навита пру-

жина в ролетния механизъм, която

намалява усилието за отваряне на

вратата. При някои от по-големите

ролетни врати вместо пружини се

използват ръчни макари и верижни

системи или мотор със скорости за

повдигане и спускане на вратата.

Вратите с единичен панел пред-

ставляват монолитна конструкция.

От отворено положение единичният

панел се плъзва на релси до изцяло

отворено положение. Недостатъкът

на вратата с единичен панел е, че

плъзгащата се част на вратата

частично се показва извън гаража.

Секционните гаражни врати обик-

новено се състоят от шест или осем

панела, закачени на панти, които се

плъзгат с помощта на система от

релси, водени от вал. Тежестта на

вратата се балансира от въртяща се

пружинна система или двойка опъна-

ти пружини. Секционните врати за-

емат същото пространство като

монолитните, но имат две основни

предимства пред тях: не се нуждаят

от допълнително място извън гара-

Автоматика за гаражни
и портални врати

Автоматичните врати осигуряват високо ниво на комфорт и

безопасност и са подходящо решение за нормалното функциони-

ране на сгради с големи потоци от хора. Обект на статията са

видовете системи за автоматично задвижване на гаражни и

портални врати и техните технически характеристики.

жа и всеки панел от секционната

врата има връзка с релсата, което

увеличава надеждността и стабилно-

стта в сравнение с монолитната

врата, при която има само две връзки

с релсата за целия панел.

Конструкцията на подемните вра-

ти представлява монолитна, обикно-

вено металическа плоскост, която се

повдига с лостов механизъм под та-

вана на гаража. Механизмите биват

два вида: сложна независима лосто-

ва система и по-проста система,

която изисква допълнително хоризон-

тални водещи шини по тавана.

Видове системи за автоматично
задвижване
Системите за задвижване на га-

ражни врати биват верижни, ремъч-

ни, винтови и с директно завъртане.

Изборът на конкретен вид зависи от

теглото и интензивността на упот-

реба на вратата. Най-популярният

вид механизъм за гаражи в жилищни

сгради е верижният, при който се

използва електродвигател и метал-

на верига за отваряне и затваряне на

вратата. Въпреки че са малко по-

шумни от останалите видове, този

тип гаражни врати са достатъчно

достъпни заради цена си и с отлична

продължителност на технологичния

живот.

Ремъчно задвижваните гаражни

врати използват гумиран ремък, кой-

то предлага доста по-тиха експлоа-

тация на съоръжението, но се нуждае

от периодична замяна, тъй като с

времето се износва.

Гаражните врати, които биват

задвижвани посредством система от

винтове се отличават със стабил-

ност, устойчивост и приемлива цена,

но по оперативен шум конкурират

верижните.

Винтовата система представля-

ва метална релса с винтов нарез,

който се завърта в двете посоки,

съответно,  за отваряне и затваряне

на вратата.

Системата с директното завър-

тане на гаражната врата се разли-

чава доста от верижната, ремъчна-

та и винтовата система. Тя се мон-

тира на стената, като е необходи-

мо да се осигури и свободно простран-

ство на самия таван, за да функцио-

нира добре. За целта от двете стра-

ни на вратата се поставят винтови

пружини, които са спираловидно на-

вити в улей над вратата. Тази сис-

тема за отваряне на гаражни врати

е най-тихата и плавната от всички

системи, но също така е и най-скъпа-

та.

Механизмите за автоматично зад-

вижване се проектират за интензив-

на употреба при всякакви атмосфер-

ни условия. Корпусът им обикновено

е от неръждаема стомана или алуми-

ний.

Мощност на задвижващата
система за гаражни врати
Мощността на задвижваща систе-

ма може да бъде различна и се опре-

деля най-вече от размера на гараж-

ната врата. Най-често срещаната

мощност на движещата система е

между 30% и 50% от една конска сила.

В последно време, обаче, се наблюда-

ва повишаване на тази мощност с

оглед на все по-тежките гаражни

врати, които са предпочитани на

пазара. Отскоро се предлагат врати

с мощност на мотора 3/4 конска сила.

Те са подходящи, ако вратата е на-

правена от тежко дърво или стома-

нена конструкция.
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По отношение на скоростта на

отваряне и затваряне на вратата,

предложенията варират от 12 см/с

до 35 см/с при най-новите модели.

Средства за обезопасяване
на вратите
Всяка система за отваряне и зат-

варяне на врата за гараж би трябва-

ло да има опция за автоматично

връщане и сензор за движение. Авто-

матичното връщане представлява

настройка, която предпазва хората

и вещите от защипване под затва-

рящата се врата. Сензорът за дви-

жение представлява лъч, който мина-

ва през долната част на отвора на

вратата, и когато нещо застане на

пътя на лъча, вратата автоматич-

но се отваря.

Повечето съвременни врати са

снабдени със защита от скъсване на

пружините и защита от прищипване

съгласно европейския стандарт. Те са

интегрирани в системата на гараж-

ната врата по такъв начин, че при

излизане от строя на коя да е от

системите за защита, вратата да

преустановява работа. Защитата

срещу прещипване на пръстите е

предвидена в самата конструкция на

гаражната врата – предвидени са

минимални междини между допирните

места на секциите, затваряне на

кутията с проводниците и други дви-

жещи се механизми, намиращи се в

обсега на досег. Всички предлагани на

пазара модели разполагат и с авто-

матична блокировка при нежелан

опит за достъп (резета, измъкващи

се напред зъби).

Обезопасяването на вратата

включва и подсигуряването на резер-

вни батерии за автоматичното от-

варяне на гаражната врата. Някои от

предлаганите модели разполагат с

опция за резервно захранване с аку-

мулаторна батерия със соларен мо-

дул.

Дистанционно управление
на задвижването
Управлението на задвижването

при гаражните врати обикновено се

осъществява дистанционно или чрез

стационарен модул, монтиран на сте-

ната на гаража. Предлагат се три-

или четириканални модели, които

дават възможност с едно единстве-

но дистанционно управление да се

командват порталната, гаражната

врата и външното осветление. С ог-

лед повишаване на нивото на сигур-

ност, специалистите препоръчват

употребата на дистанционни с тех-

нология с подновяващ се код, която по-

зволява всеки път при употребата на

дистанционното управление да се

подменя кодът за достъп. Освен с

дистанционно, контролът на достъ-

па може да се осъществява и с радио-

управляем скенер за пръстови отпе-

чатъци или с манипулатори с транс-

пондер.

Автоматични врати
Автоматичните врати намират

приложение във всякакъв вид сгради

с интензивно движение на входа -

търговски обекти, хотелски комплек-

си, административни сгради, заведе-

ния и др.

Предлагат се плъзгащи еднокри-

ли и двукрили врати, телескопични,

тип хармоника, ъглови, въртящи се

и др. При всеки от изброените видо-

ве се различават три основни вида

задвижвания – електромеханични,

електрохидравлични и електропнев-

матични. Най-често приложение на-

мира първият тип. Задвижването се

осъществява от електродвигател с

редуктор и зъбно колело. При елект-

рохидравличните модели двигателят

задвижва хидравлична помпа, която

създава налягане в хидравличен ци-

линдър и така придвижва вратите.

Електропневматичните задвижва-

ния работят на принципа на хидрав-

личните, но вместо масло в цилин-

дъра се нагнетява въздух. Поради ви-

соките нива на работен шум, те на-

мират по-рядко приложение от дру-

гите два вида. Задвижването се

окомплектова с управляващо устрой-

ство, сензори, акумулаторни бате-

рии за резервно захранване, микро-

процесорно управление, електричес-

ка спирачка и др. Задачата на сензо-

рите е да регистрират присъствие

на човек пред вратата, за да я от-

ворят и да проверят дали е безопас-

но да се затвори. Сензорното управ-

ление най-често се осъществява

чрез активен или пасивен инфрачер-

вен датчик. Активните инфрачерве-

ни сензори излъчват монохромати-

чен концентриран сноп светлина от

инфрачервената област на електро-

магнитния спектър, който формира

т. нар. зона или поле на действие.

Монтираният в близост контролен

модул подава управляващо въздей-

ствие към вентил с електромеханич-

но задвижване и вратата се отва-

ря.

Пасивните инфрачервени сензори

работят на принципа отчитане про-

мяната в температурата на снопа в

резултат от достигането му до

определено препятствие – в случая

тялото на потребителя. За целта

сензорите трябва да могат да заси-

чат промяна от 1 °C и разлика в

местоположението от поне 10 см.

Чрез микропроцесорното управле-

ние се настройват параметрите на

движение и скоростта на отваряне

и затваряне на вратата и се осъще-

ствява контрол на силата на авто-

матичното задвижване (в зависи-

мост от тежестта на вратата или

крилото) и др. Повечето от съвремен-

ните модели разполагат и с функция

за изпълнение на различни режими на

затваряне и отваряне според годиш-

ния сезон, икономични режими при

ниски температури и др.

Автоматизиране на врати
на панти
Според принципа на действие се

различават три основни типа задвиж-

вания за автоматизиране на врати на

панти - линейни, лостови и за подов

монтаж. От своя страна, линейните

задвижващи механизми могат да

бъдат електромеханични или елект-

рохидравлични. Електромеханичните

се състоят от електродвигател,

редуктор и червячна предавка, дока-

то в състава на вторите влизат

електродвигател, помпа и хидроци-

линдър, монтирани в общ корпус.

Лостовите автомати се използ-

ват, когато е невъзможно инстали-

рането на линеен тип задвижване.

Състоят се от електродвигател с

редуктор, монтирани на неподвижна-

та част от конструкцията на врата-

та и лостов механизъм, закрепен към

крилото на вратата.

Автоматите за подов монтаж

представляват механизъм, който се

монтира под зоната за преминаване,

в близост до оста на закрепване на

вратата. Сред предимствата им спе-

циалистите посочват големия ъгъл на

отваряне на крилата на вратата и

естетичния външен вид.
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Ефективна, доказана и икономична технология за пожа-

рогасене, високо ценена в ЕС, САЩ, Канада, Русия и др. -

това е иновативната и безвредна технология за сухо, обем-

но пожарогасене с аерозолни генератори АГС. Аерозолни-

те генератори се явяват сериозен конкурент на стандар-

тните системи за пожарогасене, без необходимост от вод-

ни басейни и помпени групи или заделяне на отделни поме-

щения за съхранение на бутилки под налягане.

Към момента аерозолното пожарогасене в България все

още спада в групата на газовите системи за гасене (за

разлика от много европейски страни, в които това е от-

делно направление) и именно по такъв начин трябва да се

възприема от проектантите на гасителни системи за раз-

личните обекти, подлежащи на одобрение от ГДПБС или

регионалните противопожарни служби.

Сфера на приложение: складове, производства, подстан-

ции, електрошкафове, ВЕЦ, ТЕЦ, АЕЦ, КРУ, сървърни поме-

щения и изчислителни центрове, библиотеки, банки, архи-

ви, кабелни тунели, работилници, складове за горива, ла-

кове, бои, хижи, вили, хотели, сейфове и мн.др.

Автоматизирани системи: управляват се от стандар-

тна пожарогасителна централа, която в случай на нужда,

посредством електрически импулс активира АГСите в за-

щитаваната зона.

Автономни системи: автоматично сработване на га-

сителния процес без наличие на гасителна централа или

човешка намеса. Системата работи без нужда от елект-

ричество и са подходящи за защита на трудно достъпни

или отдалечени места.

Ръчно задействане: Възможно най-достъпната систе-

ма за пожарогасене - без инвестиции в пожарогасителна

централа и датчици, системата се активира след натис-

кане на пусков бутон.

Мобилно управление: Извършва се посредством контро-

лен модул, следящ за температурата в дадена защитава-

на зона. При достигане на праговата температура за сра-

ботване, модулът изпраща SMS на определен номер за ин-

формиране. При достигане на следваща прагова темпера-

тура, по-висока от първата, системата изпраща втори

SMS. По решение на получателя се изпраща обратен SMS

с команда за активиране на гасителния процес.

Защита на автомобили, автобуси,
камиони и ЖП средства
Аерозолните генератори са изключително ефективно

средство за гасене на пожар в транспортни средства. Пос-

редством контролен модул системата работи в автома-

тичен режим - в случай че МПС е паркирано и заключено.

Ако е в движение, след спирането му, шофьорът посредс-

твом пусков бутон може да активира гасенето. Аерозол-

ните пожарогасители могат да се поставят в двигател-

ния, горивния или багажния сектор. При желание устройс-

твото може да се монтира и в купето. Предлага се сис-

тема за мобилно управление чрез SMS известяване и стар-

тиране. Същата може да бъде включена към запалителна-

та система на МПСто и посредством SMS двигателят да

бъде загасен в случай на кражба.

Мобилна защита - спри огъня за 1 минута
АГС-5 - устройството, на което се доверяват не само

професионалисти! Т. нар. "червена граната" е средство за

моментална реакция срещу огъня. Активира се ръчно и се

хвърля в горящото помещение. Риск за хората няма, в срав-

нение със стандартните пожарогасители, изключително

бързо погасяване на огъня, без щети за незасегнатото обо-

рудване. Особено подходящо е за хотели, охранителни фир-

ми, офиси, апартаменти, гаражи, частни пожарни служби,

изчислителни центрове и мн. др. Без аналог в световната

практика, без допълнителни инсталации, леко преносимо,

компактно средство срещу огнената стихия.

Ексклузивен представител и вносител за България

е Анкос 66 ЕООД.

Защитата с АГС не позволява повторно възпламеняване до половин час

Аерозолното пожарогасене
спира огъня за 1 минута
Аерозолното пожарогасене
спира огъня за 1 минута
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Технологията за аерозолно пожаро-

гасене се появява в отговор на пре-

дизвикателството за създаване на

нов пожарогасителен състав, който

едновременно да не отстъпва по

ефективност на токсичните халони,

използвани масово в обемното пожа-

рогасене до 2000 г., и в същото вре-

ме да бъде безвреден за хората и

околната среда. В резултат се сти-

га до разработването на аерозол,

който се получава при изгарянето на

твърдогоривен аерозолообразуващ

състав.

Видове аерозолни състави
В литературата се срещат различ-

ни данни за състава на твърдогорив-

ния аерозолообразуващ състав. Най-

общо този състав се състои от твърд

аерозологенериращ химикал и твърд

химически охладител. Твърдият аеро-

зологенериращ химикал представлява

термопластична смес от окислител,

горим втвърдител и технологични

добавки. Като окислител най-често се

използва твърд калиев нитрат

(KNO3(тв)), горимият втвърдител е

твърда непластифицирана нитроцелу-

лоза (CnHmNpOq(тв)) и като техноло-

гична добавка е включен въглерод

(C(тв)), служещ като активатор на

разлагането на окислителя, химичес-

ки и механични стабилизатори и някои

други компоненти.

Когато бъде запален твърдият

аерозологенериращ химикал, протича

реакция на горене, която може да бъде

представена схематично със следно-

то уравнение:

KNO3 (тв) + CnHmNpOq (тв) + C(s) =

KHCO3 (тв) + K2CO3 (тв) + CO2 (г)+

N2(г) + H2O (г)

Продуктите на горенето съдър-

жат калиеви карбонати (KHCO3,

K2CO3) и газообразни продукти: въгле-

роден диоксид (CO2 (г)), азот (N2 (г))

и водна пара (H2O(г)), които в дей-

ствителност представляват самия

огнегасителен агент.

Под действие на високата темпе-

ратура на реакцията на горене кали-

евите карбонати се образуват в га-

зова фаза. Когато парите се охладят,

калиевите карбонати кондензират,

Аерозолно пожарогасене
като първоначално преминават в

течност и накрая в твърдо веще-

ство. Размерите на така кондензи-

ралите твърди частици са много

малки от порядъка на 1 µm. Тези

твърди частици образуват кондензи-

раната фаза, а отделящите се газо-

ве - въглероден диоксид, азот и вод-

ни пари - образуват газовата фаза на

аерозолния огнегасителен състав.

При това масовото съотношение

между двете фази е 1:1.

Механизъм на прекратяване
на горенето
По определение горенето е физи-

ко-химичен, окислително-редукционен,

самоподдържащ се, самоускоряващ

се, саморазпространяващ се, съпро-

воден с отделяне на топлина, дим и

светлина процес. Основната харак-

теристика на горенето е темпера-

турата. За да се прекрати горенето,

трябва да бъдат създадени условия за

нулев топлообмен. Това може да бъде

постигнато по различни начини, един

от които е чрез намаляване на ско-

ростта на реакцията. Тази скорост

може да бъде намалена чрез въвеж-

дане в зоната на реакцията на хими-

чески активни инхибитори. Това са

вещества, които по физико-химичен

път въздействат върху окислително-

редукционния процес. Аерозолообразу-

ващите състави напълно удовлетво-

ряват ролята на такива инхибитори,

като въздействат върху реакцията

предимно по химичен път, но имат и

чисто физическо въздействие.

Съгласно физиката на горенето,

при протичане на химическа реакция

в процеса на превръщане на изходни-

те компоненти в крайни продукти на

горенето се образуват множество

междинни продукти. Продължението

на всеки от следващите стадии на

химичната реакция е възможно при

взаимодействието само на определе-

ни химически активни комплекси, а не

в резултат от взаимодействието

между всички междинни продукти.

Тези химически активни комплекси се

наричат активни центрове на реак-

цията. Когато активните центрове

взаимодействат с междинните про-

дукти на реакцията протича т. нар.

последователна химична верига. Ко-

гато, обаче, процесът е съпроводен

с образуване на нови активни цент-

рове, тогава химичната верига се

разклонява и скоростта на реакция-

та нараства. Ако в зоната на химич-

ната реакция се внесат вещества,

водещи до неутрализацията на ак-

тивните центрове, ще възникне

прекъсване на веригата. Колкото е

по-активно неутрализирането на

активните центрове, толкова по-

ефикасно е спиращото действие

върху реакцията.

Аерозолообразуващите състави

въздействат върху реакцията на

горене по три начина – химичен, фи-

зичен и механичен.

При въздействието по химичен

път  съществуват два механизма за

инхибиране – хомогенен и хетероге-

нен. При хомогенното инхибиране

въздействието върху активните

центрове протича в газообразна

фаза. Този механизъм може да бъде

илюстриран с помощта на следните

реакции:

МеOH + H → H2O + Me

MeOH + OH → H2O + MeO

където: Ме – метали, най-често К и

Na;

Образуването на метален хидроо-

кис най-често протича по следните

реакции:

Ме2 + Н2О → 2МеОН

МеО + Н → МеОН

Установено е, че пожарогасител-

ната способност на аерозолообразу-

ващите състави се повишава с око-

ло 20% при добавяне към твърдогорив-

ния състав на около 1% алкални ме-

тали.

При хетерогенното инхибиране

протича рекомбиниране на активни-

те центрове на повърхността на

твърдите частици. Механизмът на

рекомбинация на активните центро-

ве може да бъде илюстриран със след-

ните реакции:

А + П → АП

АП + А → АА + П

където: А - радикал или атомна час-

тица; П - повърхност на твърдите

тела.

Аерозолно пожарогасене
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Редица изследвания са доказали, че

гасителния ефект на аерозола, полу-

чаван при изгаряне на К, се дължи

предимно на хетерогенния механизъм.

Освен това, високата пожарогаси-

телна способност на аерозола е ха-

рактерна само в случаите, когато

горенето протича по механизма на

разклонената верижна реакция при

свръхравновесно натрупване на ак-

тивни центрове.

По физичен път – физичното

въздействие се изразява основно в

две направления:

Топлинна абсорбция чрез ендо-

термично фазово превръщане – про-

мяна на агрегатното състояние,

което може да се илюстрира с ре-

акцията:

К2СО3(ТВ) = К2СО3(Т) = К2СО3(Г)

Топлинна абсорбция чрез ендотер-

мично разлагане, която се илюстри-

ра с реакцията:

2КНСО3(ТВ) = К2СО3(ТВ) + СО2(Г) +

Н2О(Г)

По механичен път  – установено

е, че това въздействие се реализира

по няколко начина:

Разреждане на средата в зоната

на реакцията, като се има предвид,

че размерите на твърдите частици

на аерозолообразуващите състави са

близо 50 пъти по-малки от тези на

твърдите частици в пожарогасител-

ните прахове, разреждането в зона-

та на реакцията ще бъде значител-

но по-голямо.

Образуване на критичен диаметър

– когато на пътя на горимите паро-

и газовъздушни смеси има отвори с

определен диаметър, при преминава-

не през тези отвори пламъкът се

загасява. Този диаметър се нарича

критичен и за различните горими

смеси е различен. Тъй като размери-

те на твърдите частици в аерозола

са многократно по-малки от тези на

частиците в пожарогасителните

прахове, при гасенето с аерозолооб-

разуващи състави върху повърхнос-

тта на горимото вещество ще се

образуват отвори с диаметър мно-

го по-мълък от критичния и от този

при използването на пожарогасител-

ни прахове.

Екраниращо и изолиращо действие

– намира място при гасенето на

твърди горими вещества и е незна-

чително при гасене на газове и теч-

ности.

Област на приложение
Съгласно БДС EN 2/1998 пожарите

се разделят на четири класа, както

следва:

Клас А: Пожари на твърди матери-

али, които обикновено изгарят с об-

разуване на жар.

Клас В: Пожари на течности или

втечняващи се твърди вещества.

Клас С: Пожари на газове.

Клас D: Пожари на метали.

Според руските НПБ 21-98 (Нормы

пожарной безопасности) „Установки

аерозольного пожаротушения авто-

матические. Нормы и правила проек-

тирования и применения“ и в проспек-

тите на различни фирми производи-

тели е посочено, че аерозолообразу-

ващите състави са подходящи за

използване при пожари от класове А,

В и С, както и за електрически инста-

лации под напрежение до 40 kV.

Аерозолообразуващите системи

не осигуряват пълно прекратяване на

горенето в случаите, когато горят:

влакнести, порести материали, ве-

щества склонни към самозапалване и

тлеене;

химически вещества и техните

смеси, полимерни материали, способ-

ни да горят и тлеят без достъп на

кислород от въздуха; метални хидри-

ди и пирофорни вещества; метални

прахове – магнезий, титан, цирконий

и др.; затворено технологично оборуд-

ване.

Пожарогасителен прах или
аерозолообразуващ състав?
Аналог на аерозолното пожарога-

сене са широко използваните в прак-

тиката пожарогасителни прахове.

Тези прахове, в сравнение с аерозол-

ните състави, имат съществени

недостатъци, най-важните от които

са:

n Праховите частици във времето

губят активността си, поради

което е невъзможно продължител-

ното им съхраняване.

n С праховите пожарогасителни

състави не може да се постигне

толкова висока степен на диспер-

сност в зоната на пожара, каква-

то се постига с аерозолните

състави.

n При аерозолните състави пожаро-

гасителното вещество се осво-

бождава непосредствено в проце-

са на гасене на пожара и не изис-

ква специални условия на съхраня-

ване.

Други преимущества на аерозоло-

образуващите състави и аерозологе-

нериращите устройства:

n Не унищожават озоновия слой на

атмосферата.

n Не оказват влияние върху глобал-

ното затопляне.

n Не замърсяват атмосферата.

n Неутрални са към защитаваните

съоръжения и апарати.

n Простота на устройството на

аерозологенериращите устрой-

ства.

n Безотказност при работа.

n Минимални експлоатационни изис-

квания.

n Архитектурна независимост.

n Практически неограничена мобил-

ност.

n Автономност на задействане - не

е необходимо включване на допъл-

нителни автоматични пожароизве-

стителни инсталации.

n Ниска себестойност и достъпна

поддръжка.

Въпреки безспорните преимуще-

ства на аерозолообразуващите

състави пред други гасителни съста-

ви, все още у нас (за разлика от Ру-

сия, САЩ и някои други страни) няма

разработена нормативна база, регла-

ментираща проектирането и прило-

жението на пожарогасителни систе-

ми с аерозолообразуващи състави.

Практиката показва, че тези систе-

ми все повече се налагат и намират

все по-широко приложение. В насто-

ящия момент внедряването на тези

пожарогасителни системи частично

е решено чрез състава на Чл. 7.(1) от

Наредба № Iз-1971/2009 г. за строи-

телно-технически правила и норми за

осигуряване на безопасност при по-

жар, където е казано: „Нови техни-

чески решения в инвестиционното

проектиране, разработени в съот-

ветствие с изискванията на други

национални нормативни актове и

стандарти за проектиране, се прила-

гат след приемането им от експер-

тен съвет към Главна дирекция „По-

жарна безопасност и защита на на-

селението“-МВР (ГДПБЗН-МВР), при

условие че с тях се осигурява изпълне-

нието на минималните изисквания,

определени в наредбата.“

Доц. д-р инж. Веселин Симеонов
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В съвременния свят безопасността на хората и сгра-

дите е важна част от нашето ежедневие. Системите

за пожарна безопасност заемат немалък процент от ця-

лостната защита и сградна автоматика на всяка една

обществена сграда.

ФАЙЕР СИСТЕМС е единствен оторизиран предста-

вител за България на немската Dynamit Nobel Defence GmbH

- фирма с история от 1865 г. в областта на военната

промишленост, основен дял в производството на която

заемат Аерозолните генератори Dynameco.

Технологията на пожарогасене Dynameco е иновативна,

екологична, нетоксична технология на гасителните средс-

тва, отговаряща на изискванията на нашето бъдеще.

Аерозолните генератори Dynameco гасят пожар още

във фазата на възникването, т. е. "гасене в рамките на

секунди". С това те стават част от забързаното и рис-

ково ежедневие, защото високотехнологичното оборуд-

ване на модерните сгради, съоръжения, машини и уреди

изискват компактни, сигурни и бързо действащи пожа-

розащитни системи.

ФАЙЕР СИСТЕМС предлага на своите клиенти "различ-

ния" генератор, наречен Dynameco. В световен мащаб нем-

ското качество и безкомпромисност са безспорно дока-

зани и на тях се доверяват милиони хора от цял свят.

С какво се различава Dynameco
от всички останали генератори?
•Произведен в Германия

•Възможност за монтаж както при обемно пожарога-

сене, така и при локално

•Разработен съгласно "Зелена" технология, призната от

американската природозащитна организация ЕРА

•Преминал сертификация и лицензиране съгласно: DIN

EN 2, BAM, ISO 9001, ISO 14001, тестван в VdS лабо-

ратории, притежаващ CE маркировка, становище от

ГД ПБЗН - София, доказани тестове за безопасност

от Асоциации по хранителна промишленост и ресто-

рантьорство в няколко държави

•Генераторите Dynameco осигуряват независими сис-

темни решения: нямат необходимост от електрозах-

ранване, те са "абсолютно самостоятелни".

ФАЙЕР СИСТЕМС & DYNAMECO
ФАЙЕР СИСТЕМС предлага на своите клиенти лесно

и полезно решение за защита на обектите там, където

гасенето с вода би причинило по-големи щети, например

при влакове, кораби, автомобили, електрически съоръже-

ния и уреди.

За удобство на своите клиенти и гъвкавост при взи-

мането на решения, ФАЙЕР СИСТЕМС предлага генера-

торите Dynameco в три разновидности, които се прила-

гат за локално или обемно пожарогасене. Dynameco 200

е най-малкият модел със защитен обем 2 m3 и тегло само

0.9 kg. В същия клас, но с по-голям капацитет, е Dynameco

300, предназначен за обем 3 m3, Dynameco 2000 e аерозо-

лен генератор със защитен обем 20 m3. Генераторите

Dynameco могат да работят в температурен диапазон

от -40 °С до +85 °С. Аерозолните генератори се произ-

веждат за задействане по няколко начина - електричес-

ки, термичен или ръчен способ.

Сфери на приложение на Dynameco
ФАЙЕР СИСТЕМС - специализирана изцяло в областта

на системите за пожарна безопасност с доказан профе-

сионализъм и качество при монтажа на системи за обе-

зопасяване в България, препоръчва употребата на аеро-

золни генератори в следните съоръжения: влакове, вора-

би, автомобили и тежкотоварни МПС-та, електрически

съоръжения, производство на енергия, машини и инста-

лации, изключително ефективни са при гасене на кухни -

фритюрници, фурни, котлони, архивни помещения.

Референции на Dynameco
Някои от по-значителните обекти, в които са монти-

рани аерозолни генератори Dynameco, са: АВВ Моторс,

Нисан Моторс, Нокиа, Рено, Тойота, Министерство на от-

браната на Испания, Министерство на правосъдието на

Испания, влакови композиции - Германия, вятърни генера-

тори ВЕСТАС.

ФАЙЕР СИСТЕМС & DYNAMECO
ПОСЛЕДНО ПОКОЛЕНИЕ АЕРОЗОЛНИ ГЕНЕРАТОРИ
ФАЙЕР СИСТЕМС & DYNAMECO
ПОСЛЕДНО ПОКОЛЕНИЕ АЕРОЗОЛНИ ГЕНЕРАТОРИ
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Fire Pro Sistems Limited притежава па-

тента и е производител и световен дос-

тавчик на продуктите на FirePro лидер

в пожарогасителните системи с аеро-

зол. Компанията е сертифицирана по ISO

9001:2008 и 14001:2004, а продуктите на

FirePro се продават успешно в над 70

държави и притежават множество одоб-

рения, лицензи и сертификати от най-

уважаваните оторизационни организа-

ции (UL, BSI, ULC, CE, MED (WHEEL MARK),

Active Fire, KIWA, ANPI, NFPA и др.). Сис-

темите FirePro са подходящи за класо-

ве пожар А, В, С и F.

Принцип на действие
Аерозолните пожарогасители

FirePro използват най-новото поколение

стабилен, твърд SBK компонент, бази-

ран на калиеви соли, който не съдържа

пиротехнически вещества. При активи-

ране твърдият компонент се трансфор-

мира в бързоразширяващ се високоефек-

тивен пожарогасителен аерозол.

За да се обясни гасителното дейст-

вие на FirePro, е необходимо да разгле-

даме по-подробно процесите, които про-

тичат в огъня. Необходими условия, за да

има огън са наличието на горимо вещес-

тво, кислород и висока температура. По-

вечето гасителни системи въздействат

на някои от тези елементи. Тъй като в

общия случай е невъзможно от помеще-

ние, в което има пожар да се изнесат го-

римите вещества, стремежът е да се на-

мали температурата или да се отстра-

ни кислородът. Спринклерните инстала-

ции чрез обливане с вода предизвикват ох-

лаждащ ефект, който гаси пожара. Пожа-

рогасителните инсталации, използващи

инертни газове, изтласкват кислорода от

помещението и поради липсата на кис-

лород огънят загасва.

FirePro въздейства на един друг еле-

мент от огъня - верижната химична ре-

акция, която протича в пламъка при вза-

имодействието на активните свободни

радикали с кислорода.

Калиевите йони в аерозола се свърз-

ват с тези свободни радикали и предиз-

викват бърз пожарогасителен ефект,

прекъсвайки неконтролираната верижна

химична реакция на горене, без да се от-

нема кислородът. В резултат се отде-

лят безвредни стабилни вещества (ос-

новно КОН), които са с нищожно време

на задържане в атмосферата.

Предимства
Системите FirePro имат редица пре-

димства в сравнение с газовите системи

за пожарогасене. Аерозолните генератори

са с много компактен размер, при тях няма

съдове под налягане, сложни тръбни развод-

ки, клапани и специални крепежи. Проект-

ните изчисления са много опростени, а вре-

мето за монтаж е значително по-малко, ко-

ето води до оптимизация на разходите за

инсталация и труд. Аерозолните пожаро-

гасители имат много по-добра обемна ефек-

тивност и многократно по-бързо изпълват

обема с аерозол в сравнение с газовото га-

сене. Системите FirePro не повишават на-

лягането в помещението, не предизвикват

термичен шок и конденз по апаратурата,

не са токсични и нямат корозионно дейст-

вие. Те са с нулева електропроводимост,

не отнемат кислорода от помещението, на-

пълно безвредни са за околната среда и хо-

рата, не повреждат имуществото, маши-

ните и електронните устройства. Систе-

мите FirePro са по-евтини в сравнение с

повечето газови системи и поддръжката

им е много по-лесна, тъй като няма нужда

от тестове на налягане или тегло, от от-

криване на течове и други.

Аерозолните пожарогасители са с дълъг

живот - 15 години, като през това време не

се нуждаят от презареждане или някакво спе-

циално обслужване. Всички тези предимст-

ва правят системите FirePro много прив-

лекателни за крайния потребител.

Приложения
Аерозолните пожарогасители могат

да осигурят локална защита на места-

та, където е възможно да възникне по-

жар (например електрическите табла)

и да предотвратят разпространението

му извън източника.

Системите FirePro са предпочитан

избор за защита от пожар и намират

приложение в електрически помещения

и табла, контролни центрове, архивни

помещения, пла-

вателни съдове,

автомобилни и

автобусни мо-

торни отделения,

сървърни поме-

щения, дейта центрове, складови поме-

щения и др.

FirePro - лидери в системите
за аерозолно пожарогасене
FirePro - лидери в системите
за аерозолно пожарогасене
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GSM и Internet навлязоха трайно в системите за съби-

ране на данни и управление на обекти. Какви са нашите

решения в тази насока? Фирма ЕТА-СИС е ориентирана

основно към създаване на оборудване за сигнално-охрани-

телна дейност (СОД), много колеги работят с нашите

GSM дайлери. Разработени са два базови варианта - за

индивидуално оповестяване с Voice call и SMS, и за свър-

зване към мониторинг център за GSM - СОД по GPRS. Те-

зи дайлери могат да се свързват към всички алармени сис-

теми, като осигуряват сигнали като Test, Alarm, Open/

Close, Panic, AC trouble, Battery trouble и Restore на събити-

ята. Отделно сме разработили и произвеждаме GSM кон-

тролен панел пак в двата варианта, който има възмож-

ност за управление с клавиатура, картов четец, ДУ или

дори с ключ. Освен гореизброените функции, той предава

събитията конкретно за всяка зона.

Новост е Internet дайлерът, който изпълнява функци-

ите на GSM дайлера по TCP протокол. Предстои пуска-

нето на пазара на комбиниран GSM-GPRS/Internet-TCP мо-

дул, който позволява непрекъсната свързаност с центъ-

ра по TCP и като горещ резерв- GPRS през GSM мрежа-

та. Разработваме и WiFi разширение за Internet връзка-

та, при което ще отпадне необходимостта от прокар-

ването на интернет кабел до дайлера.

Новият ни видеодайлер е на пазара от края на мина-

лата година. Освен че има всички функции на гласовия дай-

лер, към него могат да се свържат една или две камери

и микрофон. Това позволява да се контролира обекта чрез

Video call в реално време, както и да се правят записи при

алармено събитие или с команда, които след това може

да се преглеждат по телефона.

На базата на Voice дайлера предлагаме колонки за без-

платно повикване на такси, които можете да видите

из страната.

На базата на Video дайлера е разработен безжичен ви-

деодомофон. Той има функциите на видеодомофон, само

че за дисплей ползвате мобилния си телефон. С телефона

си можете да отключите и входната врата. Пази видео-

запис на последните 10 позвънявания и така през телефо-

на си можете да проверите кой е идвал, докато Ви няма.

Контролът и управлението на обекти през GSM е пред-

ставен с две разработки- GSM контрол на малки обек-

ти и GSM Video контрол на обекти. GSM контрол на мал-

ки обекти позволява сбор на данни и управление на релей-

ни изходи по веригата компютър-GSM modem-GSM modem-

крайно устройство. Позволява ръчна и автоматична ра-

бота, като в автоматичен режим има възможност за сед-

мично програмиране. Подходящ е за управление на сите-

ма за отопление, система за напояване и др. За нуждите

на домашната автоматика не е удобно да се опъват ка-

бели от релетата на модула до всички устройства, за-

това разработваме допълнителен модул за управление

по мрежата 220 V (Power Line modem), при който отпа-

да необходимостта от допълнителни кабели.

GSM Video контрол на обекти е подходящ за управ-

ление на подвижни обекти - на изложението Security е пред-

ставен монтиран на джип-играчка, който се управлява с

GSM апарат и дава изображение в реално време от ка-

мера, монтирана на джипа. Подходящ е за извършване на

роботизиран оглед на обекти, нощен обход и др.

Друго направление в нашата работа са RF системи-

те - от Panic радиобутони, алармени системи с ДУ,

модул за разширение с радиозони на съществуващи

алармени системи, радиодатчици.

На тяхна база са разработени безжична система за

опвестяване за болници и хотели, безжична система

"Бодрост", контролираща обхода на охраната на обек-

ти и др.

И така може да се каже, че имаме решения за пренос

на данни на базата на всички модерни технологии - Internet/

Ethernet, GSM, RF, PLM, Wired Lan. Нашата цел е да про-

дължим развитието си с въвеждането на единен стан-

дарт за обмен по всички носители. За повече информация

посетете www.eta-sys.g00net.org, меню "Проекти".

Съвременни методи за събиране
на данни и управление на обекти
Съвременни методи за събиране
на данни и управление на обекти
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Повечето от потребителите нямат

представа какви удобства могат да по-

лучат, избирайки система за автомати-

зация за своя дом или офис. Американс-

ката компания НАI предлага пълна гама

компоненти, необходими за изграждане-

то на интелигентна къща. HAI работи

в областта на автоматизацията от

1985. От 2008 г . продуктите й се пред-

лагат на българския пазар от фирма Кан-

брок България, която наред с оборудва-

нето може да предложи проектиране,

професионален монтаж и следгаранци-

онна поддръжка.

Сама по себе си една интелигентна

къща има същия "мозък", какъвто има ед-

на конвенционална охранителна систе-

ма, но той е малко по-"интелигентен" и

естествено около 3 пъти по-скъп.

Контролният панел
се окабелява и свързва със същите ви-

дове датчици, както и произволна алар-

мена система и, съответно, работи ка-

то такава. Разликата е, че към него мо-

же да се добавят по-голям брой и по-раз-

нообразен тип сензори.

Управлението на осветлението е дру-

гата основна функция, широко използ-

вана в автоматизацията. То може би

спестява по-малко пари на собствени-

ците на автоматизираната система,

но за сметка на това позволява да се

радваме на една по-комфортна и уют-

на атмосфера благодарение на контро-

ла върху осветеността (димериране),

както и запаметяването на сцени, при

които групи осветителни тела светят

по определен начин. От инсталацион-

на гледна точка, при правилно окабеля-

ване, автоматизацията на осветлени-

ето на дадена сграда не се различава

съществено от пускането на едно ел.

табло, към което са добавени едно зах-

ранване и един "транслатор", който поз-

волява обмена на информация между

контролния панел и ел. таблото.

Описанието на

автоматизираната система
не може да бъде пълно, ако не се спо-

менат възможностите да бъдем отме-

нени в основни трудоемки или досадни

дейности като пускането и спирането

на поливни системи,подови отопления

или поддръжката на температурата в

басейна и т. н. Всички те са възможни,

когато захранването на произволното

съоръжение мине през реле, управлява-

но от контролния панел.

В последните години системите ево-

люираха невероятно, интегрирайки но-

ви възможности за връзка както с мо-

билните комуникационни мрежи, така и

с глобалната мрежа. За ползвателите

на такава система, това означава да се

интегрират не само възможностите за

комуникация, но и за развлечение.

Интелигентната аудиоматрица Hi-Fi by
позволява например възпроизвеждане-

то на музика от различни звукоизточ-

ници в това число iPod, iPhone или iPad

в различни точки от къщата, музикал-

ният гейтуей (Music gateway) позволява

търсенето и пускането на музика, а ме-

диа центърът може да интегрира допъл-

нително и визуализирането на домашно

видео, филми или просто камерите, ох-

раняващи къщата.

За да бъде все пак контролът на жи-

лището или офиса максимален, следва да

кажем, че всички процеси могат да бъ-

дат контролирани през компютър, смар-

тфон или таблет.

Реално, цената на една система за ав-

томатизация зависи от големината на

обекта, както и от нивото на интегри-

ране на различните системи, но във всич-

ки случаи тя е съизмерима с изграждане-

то на малка баня в къща или на една сред-

но голяма кухня. За разлика, обаче, от по-

сочените за сравнение съоръжения, със-

темата не се амортизира, а обратно -

тя позволява едно непрекъснато доусъ-

вършенстване и интегриране, което на

практика е ограничено единствено от

размаха на въображение на собственика.

Световни решения за
интелигентен дом от
Канброк България

Световни решения за
интелигентен дом от
Канброк България
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Информационната система за парки-

ране е качествено допълнение към зак-

рити обществени гаражи и складови ба-

зи където трябва да се увеличи ефек-

тивността от използването на пар-

кинг-пространствата. Фирма СКА пред-

лага на своите клиенти паркинг систе-

ма, нейна съвместна разработка с

Techno Sign и Spesima GmbH.

Какво е интелигентен паркинг
Интелигентният паркинг е компютъ-

ризирана система даваща точна и ак-

туална информация за броя и местопо-

ложението на свободните (заетите)

места чрез светещи информационни

табла, табели и индикатори. Специали-

зирания софтуер осигурява контрол и ви-

зуализиране в реален вид всяко отделно

парко място в един или по-вече контрол-

ни центрове. Дава възможността за

анализ и адекватни решения при пожар

и ситуации свързани със сигурността,

Фирма СКА предлага
интелигентни паркинг системи

а също икономически по-ефективна ек-

сплоатация на обектите. Може да ра-

боти в съчетание с устройства за че-

киране. Системата е лесно приложима

във вече завършени обекти.

Системата е изградена на
 модулен принцип

и се състои от следните основни ком-

поненти:

•разработен от СКА специализиран

датчик за локализиране на обект. Дат-

чиците работят както самостоятел-

но, така и в мрежови режим;

•светлинни трицветни индикатори

за състоянието на отделните пар-

коместа;

•информационни табла, изобразяващи

свободните места за всяко ниво;

•насочващи към свободни места указа-

тели;

•Мониторинг контролно-информацио-

нен център. Оригиналният софтуер,

разработен от СКА, осъществява

връзка мужду отделните компоненти

на системата в мрежа и тяхното уп-

равление. Извършва анализ и аламира

при неправилно паркирани коли или зад-

ръствания въе входните и изходни зо-

ни. Работи съвместно с IP наблюдател-

ни камери.

Сред реализираните проекти с учас-

тието на фирма СКА са Мол Two Towers

- Варна, Аерогара София,  както и мно-

жество по-малки.

Фирма СКА предлага
интелигентни паркинг системи
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АВТОМАТИКАТА НЕ Е ЛУКС
Фирма Бисайд e филиал на  BENINCA,

Италия - един от световните лидери

в областта на автоматиката. Рабо-

тим в България от 2003 г.

От тогава много неща се промениха, но

все още у нас може да се видят луксоз-

ни портали с преметнати вериги.

Това най-малкото не е удобно, особено

през зимата и при дъжд.

По-важното е, че това показва колко

ценим времето, а това всъщност е на-

шето време, част от нашия живот.

Да, българинът средностатистически

е все още най-бедният европеец.

Свикнал е с лишения до степен, че смя-

та комфорта за лукс.

Със сигурност заслужаваме повече и най-

вече - можем да си го позволим.

И най-бегъл поглед на пазара показва, че

качествената автоматика за бита

струва, колкото качествен телевизор.

А колко от нас нямат телевизор?

Ако някои хора се плашат от техника-

та, защото понякога не работи, те са

прави - и най-добрата техника се раз-

валя. Това не значи, обаче, че до Рим

трябва да ходим пеш или до Австралия

да плуваме.

Освен това, всяка автоматика има ава-

рийно освобождаване, т. е. в най-лошия

случай може да се отвори по стария из-

питан метод - на ръка.

Ако изберете качествена автоматика,

бъдете сигурни, че надеждността й е ви-

сока, а консумацията на енергия е пре-

небрежителна, особено за най-новото по-

коление системи, което напълно изключ-

ва захранването при "спящ режим".

Задвижванията, които предлагаме имат

2 варианта на работа - с 220 V промен-

лив ток или с 24 V постоянен ток, пода-

ван от централата на автоматиката.

Задвижванията на 24 V имат опция за

акумулаторно захранване и с това ре-

шават проблема при спиране на тока,

което в някои райони е често явление.

Наши клиенти се шегуват, че понякога

единственото работещо нещо в къщи-

те им е автоматиката на вратите.

Ако решите, че Ви е нужна автомати-

ка, важно е да се консултирате с ком-

петентни лица, които да Ви предложат

най-подходящите за Вас алтернативи.

Освен в София, имаме още пет регио-

нални офиса, с които покриваме тери-

торията на цялата страна, предлагай-

ки незабавна доставка, монтаж и сер-

виз на автоматиката.

Повечето ни клиенти пак се връщат

при нас.

Обикновено започват с автоматика на

портали или бариери, после се сещат,

че имат и гаражни врати, ролетки, що-

ри и сенници, напоследък си купуват и

боларди.

На удобството лесно се свиква.

А имаше време, когато всичко се движе-

ше на ръка и автоматиката беше лукс.

АВТОМАТИКАТА НЕ Е ЛУКС
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Изследвания показват, че в рамки-

те на страните-членки в Европейс-

кия съюз в експлоатация са около 4,8

млн. съоръжения. Броят на асансьори-

те, действащи в България са над

70 000, като около 60 000 от тях са

остарели, на възраст над 20 години.

Разбираемо, наред с важния въпрос за

тяхната безопасност, актуален е и

този за енергийната им консумация.

Консумация на енергия
Изследвания показват, че асансь-

орите и асансьорните съоръжения

представляват около 3 до 5% от

крайната консумация на електриче-

ство в една сграда. Годишната им

консумация се предопределя от три

основни фактора:

n обемът консумирана енергия в

състояние на покой,

n необходимата енергия в процеса на

работа и

n честота на ползване на съоръже-

нието.

Консумацията на енергия, докато

дадено съоръжение е в режим на ек-

сплоатация и по време на периода на

Енергийна ефективност на
асансьорите
Фактори и решения, влияещи върху крайната консумация на
енергия

празен ход се определя предимно от

техническите характеристики на

компонентите на системата и тях-

ната енергийна ефективност. Това

означава, че тези фактори се опре-

делят на ниво проектиране и факти-

ческо конструиране на асансьорите,

както и в етапите на неговото ин-

сталиране, които, веднъж заложени,

като правило не следва да претърпя-

ват значителни промени с течение на

експлоатацията на системата.

Отклоненията могат да се срещ-

нат в процеса на стареене и износ-

ване (които допринасят за повишава-

не на триенето, например). Стойно-

стите на потребление в двата ра-

ботни режима на съоръжението в

значителна степен са независими

една от друга. Ниският разход на

енергия по време на превоз на пътни-

ци и товари, не винаги означава и

нисък разход при работа на празен ход,

и обратно.

Това, което определя честотата

на пътуване, наред с местоположе-

нието, е целта, за която се използва

асансьорът (осигуряването на достъ-

пна среда, възможности за превозва-

не на товари и др.), както и естество-

то на групите, използващи даденото

съоръжение. Асансьорите в жилищни

сгради в повечето случаи не са под-

ложени на така честа експлоатация,

както тези в обществени сгради

като  болниците, например. Именно

тези разлики в честотата на из-

ползване може да означават широк

диапазон на потребяваната енергия

на годишна база, дори и когато се

касае за съоръжения със сходна кон-

струкция.

Според оценки, базирани на между-

народни изследвания, резултатите

от измерванията за консумация по

време на работа на празен ход пред-

ставят данни в много голям диапазон.

Проведените опити показват, че в

жилищния и търговския сектори, се

наблюдават много различни стойно-

сти на потребление. Тази дисперсия

може да се обясни с различната енер-

гийна ефективност на използваните

компоненти и от избора на конкрет-

но оборудване. Като цяло, средните

стойности за енергийно потребление

на асансьорните съоръжения в

търговския сектор е около 230 W, а

съответната стойност за жилищни-

те сгради е около 190 W.

По отношение на енергийната

консумация в процеса на придвижва-

не на пътници и товари, наблюдение

на абсолютните стойности показва,

че няма основание за каквото и да

било категорично сравнение на раз-

личните по приложение асансьори. Тук

сравненията биха се базирали на

технологиите, използвани от произ-

водителя.

Около една трета от енергийната консумация в европейски-

те страни се пада на жилищните сгради. Заради нарасналите

потребности и изисквания на ползвателите, енергийната кон-

сумация в сградите в последно време е нараснала значител-

но. По тази причина и се е превърнала в една от основните

причини за увеличаването на въглеродните емисии. Затова и

неоползотвореният потенциал за спестяване на енергия съще-

ствува по отношение на енергийно ефективното оборудва-

не, инвестиционните решения и поведенческите решения в

тези сектори. Това в пълна сила важи за асансьорите.
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Въпреки че всички асансьори се

състоят от сходни елементи, съще-

ствуват разновидности, на които се

разделят те, в зависимост от различ-

ни конструктивни елементи. Най-

честото разделение е това според

тяхното задвижване.

Директното сравнение между два-

та основни вида асансьори по този

критерий – хидравлични и електричес-

ки, със сигурност дава преднина на

втората технология.

Хидравличните асансьори, обаче,

са подходящи за обслужването на

сгради с не повече от 6 или 7 етажа.

В този случай те се явяват най-из-

годното решение. С увеличаване на

височината на сградата, за по-под-

ходящи се посочват електрическите

асансьори.

Възможности за спестяване
на енергия и тяхната
реализация
На база проведени изследвания,

учени правят извода, че ако бъдат

вложени усилия в посока оползотво-

ряване на потенциала на асансьори-

те чрез последователното използва-

не на най-добрите налични техноло-

гии (в т. ч. и високоефективни уст-

ройства и компоненти, такива, кои-

то позволяват включването на ре-

жим standby, когато съоръжението

не е в експлоатация) около 60% от

изразходваната енергия за функцио-

нирането на асансьорните съоръже-

ния в европейските държави към

момента би могла да бъде спесте-

на.

Важен проблем, касаещ използва-

нето на енергийно ефективни реше-

ния в асансьорните технологии, е

фактът, че изборът им в повечето

случаи е част от задълженията на

строителните фирми, които след

завършване на строителството,

отдават под наем или продават сгра-

дата, заедно с внедрените в нея ре-

шения. Тук идва и въпросът относно

липсата на мотивация у строителя

да внедри високоефективна техноло-

гия, струваща повече, вместо да се

спре на по-рентабилно финансово

решение, което в бъдеще ще генери-

ра по-високи разходи на своите пол-

зватели.

Две от тенденциите в развити-

ето на енергийната ефективност на

асансьорите насърчава иновациите

в разработката на задвижващите

системи. Все по-често потребите-

лите изискват системи, които зае-

мат по-малко място и по тази при-

чина спират избора си на съоръже-

ния без машинно помещение. В слу-

чая предимствата са по отношение

на начините на задвижване. Наблю-

дава се и положителна тенденция в

развитието на самите системи към

иновативни решения и нов дизайн. На

пазара вече се предлагат такива

компактни решения, както и подмя-

ната на стоманените въжета с

други възможности, които са по-из-

дръжливи и освен това намаляват не-

обходимостта от допълнително

смазване.

Някои производители предлагат

съвременни софтуерни системи за

контрол, който подлежи на управле-

ние от персонален компютър. Като

базови елементи на такава систе-

ма се считат възможностите за

фиксирането на определени правила,

като например изключването на ня-

кои асансьорни съоръжения през нощ-
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та и в почивните дни. С цел редуци-

ране на разходите е възможно да се

добавят допълнителни функции, как-

то и да се увеличи операционната

гъвкавост. Например, в някои систе-

ми е заложено кабините да се пози-

ционират на дадено място в опреде-

лени моменти, като например всич-

ки асансьори да се върнат на парте-

ра в ранните сутрешни часове, за да

поемат увеличения обем пътници.

Това намалява времето за изчаква-

не. Някои производители предлагат

решения за контрол на пътникопото-

ка, които позволяват оптимизиране-

то на използваните съоръжения по

етажи и редуцирането на използва-

ната енергия.

Подобряване енергийната
ефективност на хидравличните
асансьори
Възможностите за повишаване на

енергийната ефективност при хид-

равличните асансьори, са ограниче-

ни, въпреки че те използват значи-

телно повече енергия, отколкото

електрическите, което би следвало

да позволява тяхната по-крайна

модернизация. Първо, хидравличните

асансьори не разполагат с противо-

тежести, така че не съществува

компенсация за енергията, необходи-

ма да се вдигне на кабината за пре-

возването на пътници и товари.

Добавянето на противотежести

значително ще увеличи цената и до-

някъде ще увеличи размера на машин-

ното помещение, като по този на-

чин ще намали използваемата площ.

Потенциалната енергия на кабина-

та, при издигането й до върха не се

възстановява при движението на

асансьора надолу, а се разсейва като

топлина.

При този вид асансьори теоретич-

но е възможно и изтичането на мас-

ло, което се отделя в процеса на

работа и се просмуква от почвата.

За този проблем специалистите

предлагат използването на расти-

телно масло, което е биоразградимо

и не би довело до замърсяване.

Използването на енергия за освет-

ление също може да бъде намалено.

Първата възможност е оборудване-

то на асансьора със система, която

да позволява изключването на освет-

лението и вентилацията, когато

асансьорът не е в процес на експло-

атация. Вторият подход е изборът на

по-ефективно осветление, като се

има предвид, че необходимостта от

осветеност в тези съоръжения не е

такава, каквато в останалите час-

ти на сградата.

Въпреки всички проучвания и ана-

лизи, е трудно да се посочи универ-

сален начин за регулиране ефектив-

ността на асансьора. Въпреки това

е възможно да се спазват определе-

ни параметри, важащи както за но-

вите, така и за реновираните маши-

ни, които биха довели до по-голяма

ефективност и по-малко замърсява-

не на околната среда.
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Когато в Лондон пускат поредната линия на метрото,

в Париж се извисява решетката на Ефел с щастливците,

които докосват облаците, в Америка вече половин век пол-

зват подемни съоръжения за хора, които са обезопасени на

съвременно ниво, балканският елит се възхищава на писа-

ните каруци на Сали Яшар. И все още им се възхищава, сло-

жил ги пред кончето.

Разходих Ви век назад, за да намерите решение на урав-

нението - опасни ли са асансьорите и ескалаторите в Ев-

ропейска България или Да.

Ако се върнем в тоталитарното ни минало, ще видим, че

през 1980 г. с решение на СИВ (Съвета по икономическа вза-

имопомощ), бяха заложени строги изисквания всички асан-

сьори да се произвеждат с кабинни врати, с устройства за

контрол на товара и тези с 1 м/сек. скорост с прогресивни

захващащи устройства. България се измъкна по всички точ-

ки и не ги внедри, за разлика от другите страни. В този пе-

риод се произвеждаха около 2500-3000 асансьора годишно.

Сега над 20 000 уредби са с тези опасни пропуски.

Имаше една наредба 18, която допълваше БДС 59/47, ко-

ято претърпя метаморфоза и сега се пише НБТЕА.

Преди тя обслужваше интереса на ДТН (Държавен тех-

нически надзор), който беше убежище на разжалвани и в

немилост генерали и полковници от МВР-ДС. Лица, техни-

чески неграмотни, пречещи на всичко ново.

В момента техническото им бездействие изглежда ве-

селба в сравнение с организираната група, за изнудване и

шантаж в ДАМТН и ГДН.

Да бъда по-конкретен. След 1989 г. при разпада на дър-

жавния монопол, се развиха няколко частни производства:

първо Изамет, след това Технос, Алекс и няколко комплек-

товчици. Всички търсихме нови решения, но вместо помощ

от държавата, нейните служители наложиха лабораторни

изпитания, които бяха субективно решение от ГДТН, без

да има закон за това, като изпитанията се извършваха от

лабораторията на МЕИ. Същите бяха над 1000 лв за 1 тип.

Половината от сумите се изплащаха на шефовете от ГДТН

във вид на "лекторски".

В същото време се разпродаваха машини от държавни-

те фирми, но на външни частни фирми. За българските бе

забранено.

В края на века силно замириса на евроинтеграция, при-

съединяване и ....

До 2004 г., въпреки яросните усилия на държавата да ни

пречи, ние, българските фирми държахме над 90% от пазара.

Във всички бивши соц. страни, пазарите се контролираха

от мултинационалните фирми. Всичко това беше резултат

на високо качество на надеждност и безопасна продукция.

В преходния период 2004-2007 г. чиновниците от

ДАМТН заложиха капани на родното производство. На

всички желаещи фирми за нотифицирани органи бе от-

казвано 2 години. Акредитирана беше само една - Лифт

Стандарт, собственост на лице от инспектората на

МИЕ с подставено лице Григор Лилов, който по това вре-

ме е на 75 г. Тази фирма беше пуснала цена за преглед

на един асансьор 2200 лв., с предпазните устройства око-

Индустриално-техническото развитие на
света и писаните каруци на Сали Яшар

ло 2500 лв. По същото време за тази дейност вземаха

150 евро в Италия и Гърция. Но тази лодка, така и не зап-

лува. Същата бе продадена след 2 г. Двама от купувачи-

те - Мирослав Митков и Пауло Ферари, са готови да ка-

жат името на продавача от МИЕ пред съда.

По този начин от 01.07.2005 г. до 01.07.2006 г. бяха

спрени българските фирми. За външните фирми лобира-

ха посланиците на Австрия, Испания и други. За 1 г. за-

губихме 50% от пазара. В същия период се обаждаха по

телефона от ДАМТН и ГДТН да се издават "направомер-

ни" документи за проекти на мафиоти и властващи. Всеки

се спасяваше поединично.

Около 1000 асансьора бяха узаконени със стара дата,

други издавахме декларации, за които имахме право по Ев-

родирективата 95/16, а по мафиотската преценка на

ДАМТН - нямахме. Все още ходим по съдилища и доказва-

ме, че не сме камили.

Но да се върнем пак на качеството и безопасността.

Случаят в Майчин дом показва, че на нашите държавни слу-

жители им е правен сюнет на мозъка. Същите продължа-

ват да твърдят, че старите асансьори са безопасни. Ако

попитате кому е изгодно това - само ГДТН, защото Дър-

жавен технически надзор в ЕС няма. Защото докато има

стари асансьори, ще има ГДТН. Защото те пишат наред-

бите, противоречащи на евронормите. Защото в ЕС асан-

сьорите се регистрират в общините. Защото асансьори-

те се регистрират без фактури. Защото по този начин се

регистрират от някои фирми по няколко асансьора с един

номер в различни РОДТН. Защото за акт 16 на сградата се

прави измисленият акт за първоначален технически прег-

лед , който е без номер, серия и в един екземпляр. Той оти-

ва в ДНСК според мафиотското устно споразумение с бив-

шия шеф Иван Симитчиев. Защото регистриране на авто-

мобил в КАТ с всички формалности се извършва за 1 час,

за регистрация на асансьор - 10 дни. Инвеститори на хо-

тели и бизнес сгради плащат хиляди за този акт и регис-

трация най-вече в РОДТН Благоевград. Защото лица с 2

инженерни образования и лица без основно получават пра-

воспособност, ако платят между 350-600 лв. на поставена

роднинска фирма, близка до ГДТН. Курсът се провежда в квар-

тална кръчма между 2 ракии и мешана салата.

Моя лична преценка е, че след случая с Майчин дом нищо

няма да се промени. Защото никой досега не се заинтере-

сува от нашите сигнали за опасностите. Но когато от

ДАМТН нададат вой, всички се разтичват и ставаме або-

нати на РУ на МВР.

Да, това е горчивата истина. С нашето наследство умря

кончето на писаната каруца.

Но, за съжаление, от няколко години под милия поглед на

държавните чиновници и фарфорщината на ръководство-

то на метрото, се мултиплицира предизвикателство, пред

което жертвите на стадиона Порт Саид ще изглеждат ка-

то купон.

Илия Златанов, главен секретар на Асоциацията на

производители и вносители на асансьори

Индустриално-техническото развитие на
света и писаните каруци на Сали Яшар
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Акумулаторните винтоверти на
MAKTEC са световна новост
Акумулаторните винтоверти на
MAKTEC са световна новост
Отскоро на българския пазар фирма MAKITA предлага световна
новост - четири модела акумулаторни винтоверти от
програмата MAKTEC.

Те са захранвани с ново поколение

литиево-йонни акумулаторни батерии

с 14.4 V(MT070E, MT080E) и 18

V(MT071E, MT081E) напрежение. Kапа-

цитетът на двата вида батерии е 1.1

Аh. Комплектът на тези инструмен-

ти се състои от две батерии, заряд-

но и куфар, както и повечето профе-

сионални акумулаторни инструменти

на марката MAKITA. Безключов бързо-

затягащ патронник, плавна електрон-

на регулация на въртежите от спусъ-

ка, електрическа спирачка, 16-степен-

на прецизна настройка на въртящия

момент съчетани с двустъпков меха-

ничен редуктор, относително ниско

тегло, компактните размери и макси-

мално удобство при работа се харак-

теристики на тези винтоверти на

MAKTEC.

Определено те представляват же-

ланото съотношение между цена, ка-

чество и възможности на инстру-

мент от какъвто се нуждае всеки про-

фесионалист.

Двата инструмента
МТ070Е (201 mm обща дължина) и
МТ071Е (223 mm)

са акумулаторни винтоверти пред-

назначени за пробиване на отвори в

метал, дърво и други материали, как-

то и завиване на винтове. Теглото

е измерено заедно с поставена аку-

мулаторна батерия MT070E - 1,4 kg,

MT071E - 1.7 kg по EPTA.

В зависимост от големината на

захранващото напрежение 14.4 V

(МТ070Е) и 18 V (МТ080Е) се опреде-

ля и мощноста на действие на сами-

те машини.

С по-малкия модел МТ070Е може да

се завият в дърво винтове с диаме-

тър до 5,1 mm (патронник 10 mm),а

с модела МТ071Е до 6 mm (патрон-

ник 13 mm).

МТ070Е достига максимален вър-

тящ момент при твърдо/меко зави-

ване 30/14 Nm, а МТ071Е до 42/24 Nm.

Максималният диаметър на проби-

ти в стомана отвори, съответно, за

двете машини е 10 и 13 mm.

В дърво, по-малката МТ070Е може

да пробива отвори с диаметър до 25

mm, а по-голямата МТ071Е - до 36

mm.

И двете на 1-ва скорост имат вър-

тежи в границите 0-400 min-1, и 0-

1.400 min-1 на 2-ра скорост.

Ударни винтоверти
МТ080Е (14.4 V) и МТ081Е (18 V)

Съществено тяхно качество е на-

личието на механизъм, с кой освен

въртеливо движение на свредлът,

осигурява и ударно действие с мак-

симална честота 21.000 min-1.

Поради това те могат да пробиват

в тухлен зид отвори с диаметър до

10 mm (MT080E), до 13 mm (MT081E).

Максималният диаметър на отво-

рите в стомана е 10 mm (МТ080Е) и

13 mm (МТ081Е).

Отворите в дърво за MT080E са с

диаметър до 25 mm, а за MT081E до

36 mm.

Двете на 1-ва скорости имат вър-

тежи в границите 0-400 min-1 и уда-

ри 0-6000 min-1, а 0-1.400 min-1 вър-

тежи с 0-21.000 min-1 удари на 2-ра

скорост.

Първият режим основно е предназ-

начен за завиване на винтове, а вто-

рият - най-вече за пробиване.

Отличават се с по-компактни раз-

мери в сравнение с предшествени-

ците си, като дължината на тяло-

то е намалена до 223 mm (MT080E)

и 238 mm (MT081E), което опреде-

лено е предимство при работа на

труднодостъпни места.

Теглото е измерен при поставена

акумулаторна батерия MT080E - 1,5

kg, MT081E - 1.7 kg, съгласувано с

EPTA.

Цените на тези инструменти са

още по-интересни, потърсете ги!
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Особености на къртачите
Къртачите са инструменти, из-

ползвани предимно за раздробяване на

парчета на твърди строителни кон-

струкции. С тяхна помощ успешно се

разрушават бетонни конструкции,

както и тухлени стени.

Основен работен инструмент при

къртачите се явяват шило или дле-

то (секач),  които се поставят в пат-

ронник. Освен за разрушаване, с по-

мощта на длетото, къртачите ус-

пешно се справят и с отнемането на

части от повърхността на твърди

обекти. Типичен пример е свалянето

на плочки от стени и подове.

Характерна особеност на кърта-

чите е, че патронникът им няма

въртеливо, а само ударно движение.

Също така, силата на ударите може

да е по-голяма, от тази на перфора-

торите. Това изисква,  съответно,  по-

мощен електродвигател и по-здрав

ударен механизъм. По тази причина

Перфоратори и къртачи

теглото на някои къртачи достига до

30 кг. В повечето модели честота-

та на ударите се регулира плавно, но

има и такива с превключвател за

избор на една от няколко фиксирани

стойности, както и с една-единстве-

на честота. Съществуват и кърта-

чи с поддържане по електронен път

на постоянна честота на ударите

независимо от натиска върху обра-

ботвания материал. Специфична тях-

на характеристика, която не винаги

се дава в каталозите, е количество-

то на изкъртения бетон за определе-

но време, най-често един час. Тя е

пряко свързана със силата на удари-

те и обикновено е между 8 и 25 кг за

всеки джаул.

Ефективната работа
на къртачите

зависи силно от правилния избор на

инструмента и неговото състояние.

Обикновено в упътванията за експ-

лоатация на къртачите се дават

препоръчваните форми на шилата и

длетата и ъглите, под които те

трябва периодично да се заточват.

Не по-малко важно е и периодичното

им закаляване, процедурата за което

също се изяснява в инструкцията.

Полезна особеност на повечето мо-

дели е възможността длетото да се

поставя в патронника под различен

ъгъл (обикновено 12 или 16 положения),

което позволява едновременно удоб-

но държане на къртача и отнемане от

обработвания материал в желана

плоскост.

По отношение на безопасността

е добре да се има предвид, че поради

по-големия шум при работа с тях е

препоръчително използването на

антифони. Съществува и значител-

на опасност от попадане на прах и по-

едри частици в очите, поради което

е добре използването на предпазни

очила.

Съществуват европейски норми за

максимална дневна продължителност

на работа с къртачите. Нормалната

и безопасна дневна норма е 15 мину-

ти, а при необходимост от интензив-

на работа се допуска да е до 30 ми-

нути.

Перфоратори
Принципно, терминът означава

инструмент за пробиване. Характер-

При редица ремонтни дейности, както и при строителство-

то на нови сгради се изисква пробиване на отвори в стените,

оформяне на канали, къртене на плочки и подови настилки и т.

н. Тази необходимост е свързана преди всичко с прокарване на

нови или премахване на стари инсталации. За извършването

на тези дейности обикновено се използват различни инстру-

менти, сред които са и перфораторите и къртачите.
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на особеност на перфораторите е, че

те имат електропневматичен меха-

низъм за осигуряване на ударите по

време на пробиването. Това е причи-

ната силата им да не зависи толко-

ва от натиска на работещия, което

има две основни предимства - сила-

та на ударите на перфораторите

може да е по-голяма, а умората по

време на работа е по-малка. После-

дното е предпоставка за продължи-

телна работа и същевременно осигу-

рява по-голяма производителност.

Обикновено в каталозите на про-

изводителите перфораторите се

класифицират в зависимост от тях-

ното тегло, като най-често произ-

вежданите категории са 2, 3, 5, 7 и

11 кг. Срещат се и перфоратори с

тегло от порядъка на 16 кг. Тъй като

корпусът на перфораторите и меха-

низмът за предаване на движението

от електродвигателя към свредлото

обикновено са от алуминиево-магне-

зиеви сплави нарастването на тег-

лото е главно поради увеличените

размери от по-мощния електродвига-

тел и вида на предавателния меха-

низъм. Така с по-големите и тежки

перфоратори се пробива по-бързо, но

и по-лесно се натрупва умора при

продължителна работа.

Характеристики
на перфораторите
Мощността на електродвигателя

е един от важните параметри при

избора на перфоратор, като по прин-

цип по-големите й стойности означа-

ват възможност за по-бързо пробива-

не. Голяма част от електродвигате-

лите са класически тип с въгленови

четки, чието състояние е необходи-

мо периодично да се проверява и при

износване своевременно те да бъдат

сменени. Улеснение в това отношение

са перфораторите с индикатор, кой-

то се задейства при износени, но все

още използваеми четки. Понякога ин-

дикаторите се използват съвместно

с т. нар. самоизключващи се четки,

които автоматично блокират работа-

та на перфоратора при определена

степен на износване.

Перфораторите са снабдени и с

електронен блок за плавно регулира-

не на оборотите на патронника. В

каталозите оборотите се дават при

празен ход, а често и при пробиване

на определен материал с нормален

натиск. Отбелязва се, че минимални-

те обороти са 0, но реално те са

няколко десетки в минута. Минимал-

ните обороти се използват в нача-

лото на пробиването на каквито и да

е отвори, когато се правят отвори

с голям диаметър, особено в меки ма-

териали, или при пробиване на листов

материал. Сравнително малко са пер-

фораторите с два обхвата на оборо-

тите, започващи от една и съща

минимална стойност и с различава-

щи се около 2 пъти максимални обо-

роти. Основното предназначение на

големите обороти е за пробиване на

отвори с малък диаметър. Съществу-

ват модели с усложнен електронен

блок, който позволява избраните обо-

роти да се поддържат неизменни

независимо от вида на пробивания

материал и натиска върху него. Дру-

га разновидност са електронните

блокове с плавен старт, при които

оборотите бавно (за няколко секун-

ди) нарастват до съответстващите

на положението му.

За ефективността на работата с

перфораторите съществено значе-

ние имат параметрите им, свързани

с ударите на свредлото. Честотата

на ударите се дава за минута и кол-

кото е по-голяма, толкова по-ситни

са частиците на отнемания матери-

ал и, съответно, пробиването е по-

прецизно. Големината на частиците

е пряко свързана и със силата на

ударите, измервана в джаули (J). Ло-

гично,  по-голямата сила означава и по-

бързо пробиване (при равни други

условия) и е характерна за големите

и тежки перфоратори.

Сред безспорно важните характе-

ристики на всеки перфоратор са

възможните диаметри на пробивани-

те отвори. Те се дават поотделно за

бетон, стомана и дърво, а в редки

случаи - и за цветни метали, като при

повечето перфоратори към тях се

прибавят и диаметрите на отвори-

те, издълбавани с боркорона. Есте-

ствено, възможно е и правенето на

дупки в бетон чрез ядково пробиване,

но за целта като принадлежност към

перфоратора е необходимо наличие-

то на съответния инструмент.

Борба с вибрациите
Ударите на пробиващия инстру-

мент неизбежно се предават на це-

лия перфоратор, който непрекъснато

вибрира. Тези вибрации са не само

неприятни, но и предизвикват по-

бързо настъпване на умора с всички

последици от това - отслабване на

вниманието и намаляване на работос-

пособността. Освен това ежеднев-

ната продължителна работа с перфо-

ратори може да доведе до увреждане

на здравето. Всички тези причини

принуждават производителите не-

прекъснато да подобряват конструк-

циите с оглед намаляване на вибра-

циите. Сред предприеманите мерки

е прикрепянето на електродвигате-

ля към корпуса на перфоратора чрез

система от еластични елементи. В

каталозите на някои производители

това е наречено „контрол на вибра-

циите“ и е отбелязано с подходящ

символ. Като допълнение към това,

корпусът на част от моделите е

проектиран така, че намиращият се

във вътрешността му въздух да слу-

жи като допълнителна пружина. Спе-

циално внимание се обръща и на ръкох-

ватките, чрез които вибрациите се

предават на работещия. Те обикно-

вено са гумени или от друг подобен

материал и са свързани към корпуса

чрез пружиниращи елементи (т. нар.

вибрационни ръкохватки).

Производителите са задължени да

дават в каталозите стойностите на

вибрациите при пробиване в опреде-

лен материал (обикновено бетон) и да

отбелязват стандарта, по който са

определени. Най-точната им оценка

е измерването в три взаимно перпен-

дикулярни посоки в съответствие с

европейския стандарт EN60745. Ми-

нималните стойности на вибрации-

те са малко под 8 m/s2.

В сравнение с други електрически

инструменти, при перфораторите

акумулаторното захранване е срав-

нително малко разпространено. Ос-

новната причина за това е, че пора-

ди значителната мощност на елект-

родвигателя, времето за работа с

едно зареждане на акумулатора е

твърде малко. Частично компенсира-

не на този недостатък се постига с

втори акумулатор, който се зареж-

да докато работи основният.

Допълнителни приспособления
От значение за добрите характе-

ристики на перфораторите са и допъ-

лнителните приспособления, които

разширяват приложенията, а също
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така подходящото използване на

даденото приспособление може зна-

чително да улесни и ускори работа-

та с инструмента. На първо място,

трябва да се отбележи патронникът.

В някои перфоратори той е един, но

към много модели се предлагат два

или три. Много популярни са патрон-

ниците с бързо затягане на свредло-

то, но към някои модели се предлагат

и класически за свредла с цилиндрич-

на опашка и затягане с ключе. После-

дните се препоръчват за обикновено

пробиване без удари.

Специфична е конструкцията на

патронниците със системата SDS,

разработена от Bosch и използвана

в значителна част от леките и сред-

ни перфоратори на различни произво-

дители. При варианта SDS-plus свред-

лата са с опашка със специален про-

фил и постоянен диаметър 10 mm, а

при SDS-max, предназначен за по-

тежки инструменти, диаметърът на

опашката е 18 mm.

За изрязване на големи кръгли

отвори в сравнително меки матери-

али (ламинирани плоскости, гипсокар-

тон, тухли) се използват боркорони,

а в бетон и камък – корони за ядково

пробиване с твърдосплавни зъби.

Съществуват и боркорони със зъби

с диамантено покритие, предназначе-

ни за много твърди материали, но

поради крехкостта на диаманта с тях

трябва да се пробива без удари.

Финият прах, отделян при проби-

ването на бетон и камък, налага

предпазване на подвижните части на

перфоратора. За целта почти всич-

ки модели имат уплътнители, чиято

изправност е добре да се проследя-

ва, като се препоръчва те да се сме-

нят при всеки ремонт или профилак-

тика. Освен това прахът затрудня-

ва и забавя работата и вреди на здра-

вето на работещия. Затова към част

от перфораторите се предлагат

прахоуловители, които чрез вакуум

засмукват праха непосредствено от

мястото на пробиване.

При пробиване е възможно свред-

лото да достигне до място на мате-

риала с повишена твърдост (камък в

бетона), преодоляването на който

изисква по-голяма мощност от елек-

тродвигателя. Същото се получава

и при опит за много бързо пробиване.

За да не се претовари електродвига-

телят, в много модели е предвидено

автоматичното му изключване.

Сравнително малките габарити на

електродвигателите са причина за

значителното им загряване по време

на работа. За избягване на недопус-

тимо увеличаване на температура-

та им и евентуална повреда на вен-

тилационните отвори на перфорато-

ра, е необходимо редовното им почи-

стване.

Значителна част от перфоратори-

те използват колекторни двигатели,

които искрят по време на работа. По

тази причина за работа в помещения

със запалителни течности е задъл-

жително използването на перфорато-

ри с безколекторно задвижване.

Значителният шум на работещи-

те перфоратори е наложил създава-

нето на европейски норми за макси-

мално допустимата и безопасна днев-

на продължителност на въздействие

на шума, която при нормални работ-

ни условия е 15 минути, а при интен-

зивна работа - 30 минути. Тя е сумар-

ното време на работа с перфорато-

ра за един работен ден.
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