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4 Новини.

7 Парадайс Електрик Консулт - домакин на семинар по мълниезащи-
та.

8 Семинар на Профил-И представи продукти и решения за фото-
волтаични системи.

8 Семинар на Аutodesk за строително и архитектурно проектиране
представи нови версии на продукти.

12 Защита от мълнии и пренапрежения. Специфики на аресторните
защити.

16 Механични, електромеханични и електронни релета за време.
Основни технически характеристики и режими на работа.

21 Соларни системи - продукти и доставчици. Слънчеви колектори
за производство на гореща вода и фотоволтаични системи.
Оборудване и решения представят Висман, Бисер Системс,
Индустриална Автоматика, Роберт Бош Термотехника.

32 ОВК системи в учебни заведения. - вентилация на кухни, лабора-
тории и работилници.

35 Тръбни системи за отоплителни инсталации. Основни характе-
ристики на използваните тръби.

41 Рекуперативни топлообменници. Характеристики и конструкция
на пластинчати топлообменници, топлинни тръби и системи с
междинен топлоносител.

44 Инвертори за мрежово свързани и автономни PV системи -
видове, характеристики, оразмеряване и инсталация.

48 Автономно улично осветление - приложение на фотоволтаични
панели в системи за осветление.

51 Новите изисквания за пожаробезопасност в сгради - хармонизи-
раната с европейските норми наредба.
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Бош Системи за сигурност и Telelink домакини на семинар

На 28 април в конферентната зала

на хотел Алианс, Пловдив, Бош Сис-

теми за сигурност и Telelink, съвме-

стно с КИИП Регионална Колегия

Пловдив, организираха семинар на

тема Най-добри практики при проек-

тирането на животоспасяващи сис-

теми от Bosch. На събитието

присъстваха водещи проектанти от

и т.н.)“, заявиха организаторите.

За нуждите на проектантите бяха

демонстрирани софтуерни продукти

на Бош Системи за сигурност, под-

помагащи проектирането на пожа-

роизвестителни и оповестителни

системи. „Целта на семинара бе да

се задълбочат контактите с проек-

тантските среди и да се подпомог-

не активно процеса на изготвяне на

все по-качествени и най-вече отго-

варящи на европейските норми про-

екти в сферата на системите за си-

гурност. Надяваме се да продължим

с организирането на подобни съби-

тия и в бъдеще“, допълниха домаки-

ните.

КлиВенТо предлага полипропиленови еко-радиатори с марката ATAG

емисии в атмосферата“, заявиха от КлиВенТо.

„Полипропиленовият екорадиатор се характеризира с

лекота и елементарност в процеса на монтиране, посто-

янно топлоотдаване и хигиеничност, без образуване на

плесени или ръжда, без шумове и утечки. Притежава възмож-

ност за отлична адаптация към всяко пространство и

надеждност, произтичаща от използвания ударопредпазен

материал. С високите си експлоатационни характеристики

може да достигне желаните температурни показатели за

кратко време и със значителни икономии, а богатата

цветова гама внася настроение във всяко помещение“,

коментираха от КлиВенТо. „С продуктите на ATAG се на-

дяваме да наложим новото и актуално послание за опазва-

не на околната среда и интелигентни инженерни решения

за енергийна ефективност“, допълват от фирмата.

От началото на 2010 годи-

на КлиВенТо получи изключи-

телни права да предлага про-

дуктите на италианската фир-

ма ATAG. „Новият ни партньор

е утвърден производител на

екологични системи за отопле-

ние и кондензационни газови

котли. Сред иновативните про-

дукти на ATAG, които ще пред-

ложим на българския пазар са и

еко-радиаторите от полипропилен. Те се характеризират

с нулево въздействие върху околната среда – спестяват

93% от енергопотреблението във фазата на производство.

Липсват отпадни, непреработваеми продукти и вредни

Представeна бе новата версия на AutoCAD Electrical

съвместна работна среща на тема

„AutoCAD Electrical 2011 за нуждите

на електроинженери и проектанти“.

Акцент в работната среща бяха пре-

димствата на AutoCAD Electrical, во-

дещи до реални ползи в работата на

електроинженерите с новата версия

на продукта. „AutoCAD Electrical пре-

доставя по-добра производителност

при проектиране на контролни и елек-

трически системи, благодарение на

цялостен набор подобрени инстру-

менти, разработени специално за

ефективно и бързо проектиране на

електрически управляващи схеми“, за-

явиха сертифицираните инженери на

КАД Пойнт - дилър на Autodesk за

България.

Като основни предимства на

AutoCAD Electrical 2011 лекторите

посочиха разширените възможности

за модерно параметрично проектира-

не; наличието на изчерпателни биб-

лиотеки със стандартни елементи;

автоматичното номериране на про-

водници и поставяне на етикети на

компонентите; копирането на цели

схеми и много други функционалнос-

ти, осигуряващи производителност,

ефективност и фирмена гъвкавост.

По данни на Autodesk - производи-

тел на софтуера AutoCAD Electrical

2011, новите функционалности позво-

ляват до 84% по-бързо създаване на

нови проекти, 77% по-бърза редакция

на вече съществуващи такива и

възможност за работа с 30% по-мал-

ко команди.

Пловдивска област. „Тематиката на

семинара бе посветена на основните

принципи и нови тенденции при про-

ектирането на системи, гарантира-

щи безопасността и сигурността на

посетителите в големи сгради и

обекти. Представени бяха продукти

и добри практики в четирите основ-

ни направления за сигурност и безо-

пасност: системи за озвучаване и

оповестяване (Plena, Praеsideo), пожа-

роизвестяване, контрол на достъп и

видеонаблюдение. Изброени бяха ре-

дица стандарти, на които отговарят

презентираните решения, което га-

рантира съвместимост с европейс-

ките норми и изисквания (EVAC, EN54

На 29 април фирмите КАД Пойнт,

БиЕмДжи и Autodesk организираха
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URMET представи интелигентен уличен осветител

Джанлука Артицу, завеждащ дирекция Green

Economy в URMET, предстaви разработения и па-

тентован от компанията „интелигентен“ ули-

чен осветител, специално предназначен за осве-

тяване на публични обекти (магистрали, градс-

ки улици и извънградски пътища и др.). „Енергос-

пестяващият ефект на осветителя варира спо-

ред използването - от 20 до 80%, като средно

осигурява 40 - 50% спестяване на енергия. Спря-

мо традиционните тела, осветителят от 120 W

позволява енергоспестяване, изчислено на база-

та на 50 000 работни часа, което във финансово

изражение е между 1500 и 4500 евро.“, заяви

г-н Артицу.

„Осветителното тяло е телеуправляемо от ди-

станционен център посредством комуникации

между отделните тела в групата чрез ZigBee

мрежа при 2,4 GHz и комуникации между главния

осветител и телекомуникационен център с GSM/

GPRS, UMTS връзка. Сред останалите му функци-

онални характеристики са: автоматично регули-

ране на осветеността, отчитане на функционал-

ните параметри, самодиагностика, постоянно

поддържане на осветеността и пълна автономия

на работа“, допълниха лекторите на презентаци-

ята.

На 23 април в зала Рила на хотел Шератон, София се състоя

презентация на нова система за улично осветление на ита-

лианския производител URMET, една от водещите италианс-

ки компании в областта на телекомуникационните техноло-

гии, сградната автоматизация и системи за сигурност. До-

макини и организатори на събитието бяха фирма Zeta Reticuli

BG, представител на URMET за България и Италианският

институт за външна търговия. На презентацията присъстваха

представители на български общини и институции.

Ню Систем партньор на Riello UPS за България

Отскоро фирма Ню Систем си

партнира с Riello Elettronica в облас-

тта на UPS системите, съобщиха за

сп. ТД Инсталации, Оборудване, Ин-

струменти от офиса на компанията.

„Създадена през 1986 г. Riello

Elettronica е била фокусирана основ-

но в енергийния сектор, както и в

сферата на автоматизацията и си-

гурността. През 1995 г. компанията

въвежда в производство UPS систе-

ми, създавайки Riello UPS, чиято ос-

новна дейност е R&D, дизайн, произ-

водство, продажби и обслужване на

UPS системи. Благодарение на опи-

та, инвестициите и високото ниво

на обслужване на клиентите си, ком-

панията се нарежда сред първите

пет производители на UPS системи

в света. Продуктовата гама на Riello

UPS включва решения за захранване

в широки граници – от обикновен на-

столен компютър до най-съвремен-

ни компютри, използвани в центро-

вете за данни“, заявиха от Ню Сис-

тем.

„Продуктите на компанията се

отличават с високо качество, конку-

рентна цена и европейски произход.

Покриват широк диапазон от мощно-

сти – от 400 VA до 6.4 MVA. Като

инженерингова компания, Ню Систем

ще предлага предимно решения с

мощност по-голяма от 6 kVA. В също-

то време имаме права да разпрост-

раняваме цялата гама продукти на

Riello и ще се възползваме от това“,

допълниха от компанията.
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Фирма Парадайс Електрик Консулт

организира семинар на тема мълние-

защита, системи за предпазване и

детекция на мълниите. Събитието се

състоя в салона на Научно-приложния

институт по пожарна безопасност и

спасяване (НПИПБС) към ГД ПБС-МВР,

гр. София. Присъстваха специалисти

от българската служба за пожарна

безопасност и спасяване (НПИПБС).

Лектор на семинара бе магистър

инженер Ернесто Стефанов, управи-

тел на Парадайс Електрик Консулт.

Сред темите, дискутирани на се-

минара, бяха:  Последици от мълниите

върху обществото и българската

икономика, Оценка на риска за пора-

жение на мълнии, според БДС EN

62305-2:2006, Текущо състояние в

България на мълниезащитните систе-

ми на сградите, повреди и лоши усло-

вия на мълниезащитните системи в

стари сгради и други.

Разгледана бе и нормативната

рамка в областта - международният

стандарт за мълниезащитата БДС

EN 62305:2006, както и ограничения-

та в настоящия български стандарт

за мълниезащита.

„ Сред важните проблеми, анализи-

рани на семинара, бе и

настоящото положение

в България на мълниеза-

щитните системи. В

повече от 80% от сгра-

дите в страната липс-

ват мълниезащитни си-

стеми. Освен това не се

извършва поддръжка и

проверки на съществу-

ващите такива. При ре-

монтирането на покри-

вите на стари сгради с

инсталирани мълниезащитни сис-

теми, тези системи се отстраня-

ват, без да се монтират отново.

Има специалисти, които разработ-

ват тези системи, без да имат не-

обходимата техническа квалифика-

ция, поради което често се изпра-

вяме пред съоръжения и проекти, ко-

ито са неправилно изработени“, за-

яви г-н Стефанов.

В рамките на семинара домаки-

ните представиха и технологични

решения на чуждестранните си

партньори - испанската фирма

Ingesco, производител на техноло-

гии за мълниезащита;  словенската

фирма ISKRA ZASCITE, която произ-

вежда защитни устройства срещу

атмосферни и комутационни пренап-

режения за всякакъв вид инсталации

и съоръжения; канадската фирма

BOLTEK, лидер в производството на

технологии за детекция на мълнии.

„ Фирма Парадайс Електрик Кон-

султ редовно организира курсове и

семинари, свързани с тази и други

подобни теми. Имаме опит в изработ-

ването на проекти за мълниезащита

не само в България, но и в други държа-

ви. Това ни дава голямо предимство

пред други съществуващи фирми на

пазара“, заяви в заключение управи-

телят на Парадайс Електрик Кон-

султ.

Парадайс Електрик Консулт - домакин
на семинар по мълниезащита
Събитието представи актуалното състояние на мълниезащитните
системи на сградите у нас

XIV-та Национална конференция България Светлина 2010

От 10 до 12 юни т.г. Националният съвет по осветление в България орга-

низира XIV Национална конференция с международно участие България Свет-

лина 2010. Събитието ще се състои в Международния дом на учените Фре-

дерик Жолио-Кюри в курортен комплекс Св. Св. Константин и Елена, съобщи-

ха за сп. ТД Инсталации, Оборудване, Инструменти от Националния съвет

по осветление.

Тематиката на конференцията включва екстериорно и интериорно освет-

ление, светодиоди и светодиодно осветление, фотоволтаични системи,

фотометрия и колориметрия, дневно естествено и смесено осветление,

архитектурно, художествено и рекламно осветление.

„Сред акцентите в програмата на конференцията ще бъдат и презентаци-

ите на тема Управление на осветителни уредби, Светлинно замърсяване и

замърсяване от опасни отпадъци, Общи аспекти на осветлението. Енергийно-

икономическа ефективност на осветлението, Терминология. Стандартизация.

Европейски директиви и регламенти, Светлотехническо образование. Инвес-

тиционно проектиране и други“, допълниха организаторите.
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Семинар на Аutodesk за строително
и архитектурно проектиране

Профил-И - домакин на семинар

> ñúáèòèÿ

На 14 април т.г. фирма Профил-И бе

домакин на семинар, посветен на но-

востите във фотоволтаичните тех-

нологии и нормативната рамка в об-

ластта. Събитието се състоя в зала

Еспланада на столичния хотел ЕКСПО.

Присъстваха множество архитекти,

проектанти, представители на фирми

от фотоволтаичния сектор, произво-

дители на системи за окачени фасади

и неправителствени организации. Ос-

новни теми в програмата на семина-

ра бяха

Основни положения във фотоволта-

иката, Специализирани решения от

Sunways за интегрираната фотоволта-

ика и Икономическа и законова рамка за

интегриране на фотоволтаични инста-

лации в сгради в контекста на новите

европейски директиви.

Гост-лектори на семинара бяха Беня-

мин Зонтаг, проект мениджър във фир-

ма Sunways - дългогодишен партньор на

Профил-И и Аксиния Триова, представи-

тел на Дирекция Енергийна ефектив-

ност и опазване на околната среда към

Министерството на икономиката, енер-

гетиката и туризма.

Многообразие от решения за
 интеграция в сгради
В първата част на семинар-

ната програма присъства-

щите специалисти се запозна-

ха със специализираните реше-

ния на Sunways за интегрира-

на фотоволтаика.

„Фотоволтаичните клетки

и модули на Sunways предлагат

многобройни възможности за

индивидуални архитектурни решения.

Могат да се интегрират във вентили-

рани и невентилирани фасади, покриви,

балкони, оранжерии, да се използват за

слънцезащита или като навеси и др.

Интеграцията им води не само до допъ-

лнителни доходи от продажбата на елек-

троенергия, но и намалява разходите за

енергия и носи корпоративна идентич-

ност и уникалност на ползвателите“,

увери присъстващите на семинара г-н

Зонтаг.

„Компанията ни е технологичен лидер

в областта на фотоволтаичните систе-

ми. Разработваме и произвеждаме висо-

кокачествени соларни клетки, соларни

модули и соларни инвертори. Производ-

ственият капацитет на

Sunways за соларни клетки е 100

MW /годишно. Наред със стан-

дартните продукти, произвеж-

даме и 16 MW специални клетки

– прозрачни и цветни. Друже-

ството е водещо в сферата на

интеграцията на фотоволтаич-

ни системи в сгради“, заяви

г-н Зонтаг.

Икономическа и законова
рамка в областта
В рамките на семинарната програма

Аксиния Триова представи: Директива

2009/28/ЕО за насърчаване използването

на енергия от възобновяеми енергийни

източници; новата енергийна политика

на Европа; административните процеду-

ри и потенциала на сградния сектор за

използване на фотоволтаични системи.

Присъстващите архитекти, проектан-

ти, производители на окачени фасади с

внимание проследиха възможностите за

използване на ВЕИ в проекти за подобря-

ване на енергийната ефективност на

сгради и проявиха интерес към очаквани-

те промени в закона за ВЕИ.

Профил-И - домакин на семинар
Представени бяха иновативни продукти и решения за изграждане на фотоволтаични системи

На 12 май т. г. година БиЕмДжи,

оторизиран дистрибутор на Аutodesk за

България и партньорите му КАД Пойнт

и Каниско представиха най-новите вер-

сии на продуктите на Аutodesk за стро-

ително и архитектурно проектиране.

Събитието се състоя в сградата на

Съюза на aрхитектите в България.

В първата част на презентацията

присъстващите специалисти се запоз-

наха с новия AutoCAD 2011 и с продукти,

базирани на платформата AutoCAD

Architecture 2011, които бяха представе-

ни от инж. Юрий Николов и инж. Емил

Зарков от фирма Кад Пойнт. Бяха демон-

стрирани усъвършенствани инструмен-

ти за работа с параметрични зависимо-

сти, инструменти за реконструкции и

други новости. Инж. Красин Павлов от

фирма Каниско представи AutoCAD MEP

2011 - версия на AutoCAD за проектира-

не на системи за електро- и водоснаб-

дяване, вентилация и климатизация,

електрически и санитарно-технически

системи на сгради с висока

производителност.

„Световният лидер в обла-

стта на решенията за проек-

тиране, дизайн и иновации

Autodesk и този път предста-

ви новости и подобрения в со-

фтуерните продукти, не-

прекъснато развиващи се в

услуга на потребителите по

цял свят. Голям интерес пре-

дизвикаха версии 2011 на продуктите,

създадени на основата на строително-

информационния модел (BIM), благодаре-

ние на които архитекти, конструкто-

ри, инженери и дизайнери могат да по-

вишат ефективността на проектиране-

то за сметка на работата с цифрови

данни и много по-лесно да си взаимодей-

стват в хода на изпълнението на ком-

плексни проекти“, заявиха домакините

на презентацията. Благодарение на Revit

технологията на параметричните про-

мени, при внасяне на произволна промя-

на целият модел се обновява

автоматично, осигурявайки

съгласуваност и надеждност

на конструкцията и докумен-

тацията.

„Версия 2011 на Autodesk

Revit Architecture предоставя

подобрена визуализация и сис-

тема на документиране.

Autodesk Revit Structure 2011,

специализирано решение за про-

ектиране и предварителен анализ на кон-

струкции, предоставя подобрени инстру-

менти за моделиране и редактиране на

форми и монолитни железобетонни кон-

струкции. Autodesk Revit MEP 2011, създа-

ден за проектиране на системи за елек-

тро- и водоснабдяване на сгради, за ка-

нализация, вентилация и климатизация на

основата на BIM технологията, предос-

тавя подобрени инструменти за модели-

ране на канали и тръбопроводи и усъвъ-

ршенствано управление на МЕР обекти“,

допълниха организаторите.

Семинар на Аutodesk за строително
и архитектурно проектиране
Представени бяха новите версии на Autodesk Revit Structure 2011, AutoCAD Architecture 2011
и Autodesk Revit MEP 2011
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Иновативни решения за
пожаробезопасност от Walraven

BIS Pacifyre® МК II е еднокомпонентен

противопожарен ръкав, чрез който от-

ворът за тръби може да се превърне в

огнеустойчива среда без дим. В домове,

заводи, болници, офиси и други сгради BIS

Pacifyre® MK II се инсталира около тръби,

минаващи през подове, тавани, солидни

и модулни стени.

Кога да използваме?
В съответствие със строителните

правила за противопожарна защита,

всяка сграда трябва да бъде разделена

на отделения за локализиране на евен-

туален пожар. Незащитените отвори за

механични и електрически инсталации

(тръби и кабели) са рискови за пожаро-

устойчивостта на стените, подовете

и таваните на тези отделения. Проти-

вопожарните ръкави BIS Pacifyre® МК II

гарантират изолирането на пожара в

отделенията, като по този начин отго-

варят на строителните норми.

Висока пожароустойчивост
Противопожарният ръкав BIS

Pacifyre® МК II е тестван от независи-

ми органи в различни европейски стра-

ни. Според направените тестове той

отговаря напълно на всички стандарти

и гарантира един много надежден и

ефективен пожароустойчив отвор.

Бариера за огън, дим и шум
n Изолация на дим. При пожар се гене-

рират въглероден диоксид, водни пари,

въглероден оксид, фини прахови час-

тици, химикали и опасни газове. По-

вечето жертви на пожари (около 95%)

умират от дим или токсични газове,

а не от изгаряния. Благодарение на

трите си ивици пяна, BIS Pacifyre® МК

II е перфектното уплътнение. Също

така при по-ниски температури той

не позволява проникването на дим при

каквито и да е ситуации!
n Бариера за шум. При ежедневната

експлоатация тръбите се свиват и

разширяват, тъй като се влияят от

редица фактори, сред които промени-

те в налягането и температурата на

флуида в тръбата. Когато тръбата

е в пряк контакт със сградата, това

създава шум. Трите лентички пяна в

BIS Pacifyre® МК II абсорбират шума и

намаляват предаването му между

помещенията.

Опростено и лесно инсталиране
BIS Pacifyre® МК II противопожарен

ръкав се инсталира просто и лесно, без

помощта на специални скрепителни

материали. Противопожарните ръкави

се увиват около тръбата и скрепител-

ните щифтове се затварят. Така об-

витата тръба се центрира в отвора и

се уплътнява с пяна. BIS Pacifyre® МК II

може да се използва и при тръби, кои-

то са в непосредствена близост до

стена, тръби разположени една до дру-

га, както и при тръби поставени под

ъгъл.

Всичко това прави BIS Pacifyre® МК II

един новаторски, ефективен и надежден

продукт.

Иновативни решения за
пожаробезопасност от Walraven

Пожароустойчивост
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Компанията Dizayn Group спечели
голямата награда за иновации на
Промишлената палата на Турция

> ôèðìåíà ñòàòèÿ

Компанията произвежда над 4000

продукта с помощта на 23 собстве-

ни системи. Dizayn Group притежава

85 патента, което я подрежда сред

първите компании в Турция по този

критерий. Произвежданите продукти

са изпитани и сертифицирани от

службите за изследване на качество-

то в различни страни. Към днешна

дата, продуктите на Dizayn Group

притежават 44 световни сертифика-

та. Това е първата компания, произ-

вела тръба с диаметър 1600 mm с

налягане PN12, 5 през 2001 г., която

все още е световен рекорд.

Днес Dizayn Group произвежда по-

липропиленови и полиетиленови

тръби с високо налягане и диаметър

от 12 mm до 1600 mm, както и таки-

ва с ниско налягане и диаметър от 50

mm до 3600 mm.

С политиката си в областта на

продуктовото застраховане, турска-

та компания осигурява своите продук-

ти срещу всякакви щети при употре-

ба на стойност до 20 милиона дола-

ра. Благодарение на тази застрахов-

ка, която е първа по рода си в инду-

стрията, повредите на продуктите

са обезпечени изцяло. Тази услуга цели

задоволяване потребностите на кли-

ентите, както и изграждане на дове-

рие към компанията.

Dizayn Group беше оценена от JCR

Eurasia Rating, една от водещите меж-

дународни рейтингови агенции, като

получи „long-term national grade AA“.

Дружеството бе оценено по критерии,

базирани на успешен бизнес, стабил-

ност на финансовата структура,

технологии, както и на редица крите-

рии за производство. Dizayn Group се

подрежда в категорията компании,

които представляват „изключително

добра възможност за инвестиция“.

В проведения за първи път Конкурс

за иновации на Промишлената пала-

Компанията Dizayn Group спечели
голямата награда за иновации на
Промишлената палата на Турция

та на Турция, който се проведе през

ноември 2009 г. измежду 41 компании,

Dizayn Group спечели Голямата награ-

да. Независими одитори посетиха

всички участващи компании, за да се

запознаят отблизо с качествата им

и ги класираха в категориите: лидер-

ство, стратегическо планиране, ин-

формация, човешки ресурси, процеси

и бизнес резултати.

Dizayn Group е основана през 1987 г. с мисията да се

превърне в световна марка, чрез създаването на напълно

нови технологии в преноса на флуиди. През 1992 г. Dizayn

Group започва производство на тръби за подово отопле-

ние, а в последствие разширява дейността си в област-

та на сградните тръби за пречистена питейна вода.
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Защита от мълнии и
пренапрежения

> Åëåêòðîèíñòàëàöèè

Защитните мероприятия включ-

ват монтиране на надеждна систе-

ма за мълниезащита. Тя условно се

дели на два големи класа - пасивна и

активна.

Пасивните мероприятия за защи-

та включват вертикални метални

прътове - мълниеприемници, както и

мрежа от опънати над защитавания

обект проводници.

Активни мероприятия
за защита
От голямото многообразие на ак-

тивни мълниеприемници, най-широко

разпространение са получили систе-

мите с изпреварваща емисия на

стримера, наричани още "искрови". За

работата им не е необходимо външно

захранване, те използват енергията

на мълнията. При достатъчно добро

проектиране и монтаж могат да

покажат впечатляващи резултати.

Например, активна глава на водеща

фирма, издигната на височина от

само 5 м, обезпечава защита на зона

с диаметър 80 м. Лабораторни из-

следвания във Франция и Австралия

показват изпреварващ пробив при ак-

тивните мълниеприемници с време

∆Т = 10 - 60 µs. Въз основа на тях се

правят изводи, че активните мълни-

еприемници са съществено по-доб-

ри от обикновените, защитният

обем при тях е съществено по-голям,

като по този начин броят на мълни-

еприемниците съществено може да

бъде намален. Въпреки всичко, реди-

ца специалисти са на мнение, че по-

ради случайния характер на мълния-

та, активната защита не е дос-

татъчно надеждна.

Също така външната защита от

мълнии, приложена самостоятелно,

не е в състояние да осигури цялост-

Защита от мълнии и
пренапрежения
Част II. Специфики на аресторните защити

Защита от мълнии и
пренапрежения

С цел ограничаване на пренапреженията е необходимо да се из-

бягват затворени контури, разположени на големи площи, как-

то и съвпадащи трасета за слаботокови и силнотокови про-

водници. Добре би било да се избягва и кръстосване на снопове

проводници, както и да се предвиждат достатъчно големи раз-

стояния между тях. Необходимо е, също така, да се отчита

присъствието на уреди или инсталации, които генерират

пренапрежения. Важно е и да се анализира местоположението

им по отношение на чувствителното оборудване.
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на защита. Тя може да предпази сгра-

дата от пожар и други щети.

Качествени заземители са необхо-

дими за всички типове системи за

мълниезащита, без изключение. Без

тях всички останали защитни мерки

не са ефективни. Друго мероприятие

включва изравняване на потенциали-

те на всички проводящи части и еле-

менти на зданието, защото е добре

известно, че поражението на хора от

електрически ток е възможно само

при разлика в потенциалите.

Друго добро мероприятие включва

изграждането на

комплексна защита
от пренапрежение
обхващаща аресторни защити,

надеждни заземители и заземителен

контур.

При проектирането и изработка-

та на система за защита от пренап-

режения е налице проблем, свързан с

изравняване на потенциалите на про-

водниците от електропреносната

мрежа и мрежата за предаване на

данни. Директното свързване на

шините за изравняване на потенци-

алите е неправилно - резултатът би

бил късо съединение. Монтажът

извън системата за изравняване на

потенциалите няма смисъл. За това

се монтират специални модули от

аресторната защита. Това са вен-

тилни устройства, имащи безкрай-

но голямо съпротивление при нормал-

ни условия на мрежата и безкрайно

малко, рязко понижаващо се почти до

нула, в случай че разликата в потен-

циалите превиши даден праг на сра-

ботване.

Много често е невъзможно да се

защитават линии от пренапрежения

по време на предаване на данни, без

да се намали скоростта. Отчасти

това се дължи на слабите парамет-

ри на компонентите, използвани в

защитаваните вериги. За да се из-

бегне намаляване на скоростта,

много често решението е да не се

използва защита от пренапрежение.

Линиите за предаване на данни също

могат да бъдат вход за разрушител-

ни пренапрежения в IT системите.

Освен това, когато се използват

аресторни защити от пренапреже-

ния, телекомуникационното и инфор-

мационното оборудване, което рабо-

ти, използвайки ADSL2+ стандарта,

също е защитено. Специалната

структура на веригите осигурява

максимална безопасност с минимал-

но намаляване на параметрите на

компонентите.

Във веригите на електрозахранва-

нето на апаратурата по принцип се

проектират тристепенни защити от

пренапрежение.

Първа степен на мълниезащита
Реализира се с разрядник и като-

ден отводител. Използваната апара-

тура се монтира в главното разпре-

делително табло или в разпредели-

телния трансформаторен пост. За-

щитното устройство трябва да

отвежда пренапрежителни импулси с

ток, по-голям от 40 kA, при вълна на

импулса 10/350 µs и ниво на защита

4 kV.

Тези защити са предназначени да

отведат към земята първите и съот-

ветно най-мощните пренапрежител-

ни импулси. Искровата междина

прекъсва остатъчния ток в дъгога-

сителната камера. След като пренап-

режението е сведено до някакъв ми-

нимум през катодния отводител,

продължава да протича ток от елек-

трическата мрежа, който поддържа

електрическата дъга (т.нар. остатъ-

чен ток). Дъгогасителната камера

изгасява дъгата. Ако тя не успее да

я изгаси, то токът достига стой-

ност на установено късо съединение

и горестоящият предпазител се

стопява.

Втора и трета степен
на мълниезащита
При втората степен се използват

варисторни арестори, монтирани в

локалните вторични електротабла.

Базово изискване към варисторните

арестори е възможност за отвежда-

не на импулси с мощност, не по-мал-

ка от 20 kA, при вълна на импулса

8/20 µs и ниво на защита 2,5 kV.

Третата степен представлява

окончателната защита. Реализира се

с разклонители или отделни контак-

ти с вградена защита от импулсни

пренапрежения, посредством които

индивидуално са захранени отделни-

те електронни и/или електрически
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устройства. Защитите от трето

ниво трябва да отвеждат пренапре-

жителни импулси с мощност 20 kA,

при вълна на импулса 8/20 µs (стан-

дартна вълна, имитираща непряко

попадение на мълния) и ниво на защи-

та 1,5 kV. Предназначението им е да

поемат и да не допуснат до устрой-

ствата по-маломощните пренапре-

жителни импулси, „промъкнали се“

вследствие на непрякото попадение

на мълниите от самоиндукция. Тя се

наблюдава при сработване на защи-

тите от първо и второ ниво. Защи-

тите от трето ниво се характери-

зират с най-малкото остатъчно на-

прежение.

Четири класа на издръжливост
Издръжливостта на защитавано-

то оборудване на импулсно напреже-

ние (Uw) се дефинира за:

n Силови линии и оборудване, според

IEC 60664-1;

n Телекомуникационни линии и обо-

рудване, според ITU-T K.20 и K.21;

n Други линии и оборудване, според

информацията, дадена от произво-

дителя.

Съгласно IEC 60364-4-44, IEC 60664-

1 и IEC 60730-1, допустимите нива на

издръжливост от пренапрежение (Uw)

на оборудването се класифицират  в

четири класа (категории) - таблица 1.

Избор и  инсталиране
на аресторни защити
При инсталирането на аресторни

защити - SPD (surge protective device),

трябва да се обърне внимание на кас-

кадирането помежду им, на разпола-

гането на защитните им прекъсва-

чи, мястото им спрямо дефектното-

ковите защити и на системата на за-

земяване.

Системата на заземяване се из-

бира в съответствие с действащи-

те стандарти и изискванията на

електроразпределителните друже-

ства.

При избора на аресторна защита

се вземат предвид изискванията на

потребителя по отношение на не-

прекъсваемостта на работа и работ-

ните условия, например дали под-

дръжката ще се осъществява от

квалифициран електротехник или от

външна фирма.

SPDs трябва да издържат на раз-

рядния ток, изчислен в точката им на

инсталиране.

Видове мълниезащитни
зони (LPZ)
Аресторите се избират в зависи-

мост от мястото на монтаж.

На входните линии в сградите (на

границите на зона 1, например в глав-

ното разпределително табло) се

монтират:

n Арестори, тествани с Iimp (Class I

test ). Изисквания импулсен ток Iimp

на арестора трябва да обезпечи

преминаването на частичен ток на

мълнията, очакван в точката на

инсталиране.

n Арестори, тествани с In (Class II

test). Този тип арестори могат да

се използват, ко-

гато входните

линии са напълно в

зона 0B или веро-

ятността от по-

вреда на арестора

е пренебрежител-

на. Препоръчаният

номинален ток In

на арестора тряб-

ва да е достатъ-

чен, за да издържи

очаквания в точ-

ката му на инста-

лиране. Това е ос-

нова за избора на

мълниезащитно

ниво.

В близост до

защитаваната апаратура (на грани-

цата на зона 2 и по-висока) се мон-

тират:

n Арестори, тествани с In. Препоръ-

чаният номинален ток In на арес-

тора трябва да е достатъчен, за

да издържи очаквания в точката на

инсталиране.

n Арестори, тествани с комбинира-

на вълна.

Инсталиране на координирана
(каскадирана) аресторна
защита
Ефективността на координирана-

та аресторна защита зависи не само

от самия избор на арестори, но и от

коректното им инсталиране. Трябва

да се обърне внимание на местополо-

жението на SPD, свързващите про-

водници, защитното разстояние сре-

щу осцилации, защитното разстоя-

ние срещу индукция.

Местоположението на арестора

се влияе от конкретния източник на

повреда, например удар на мълния

върху сграда (S1), върху линия (S3),

върху земята в близост до сградата

(S2) или върху земя в близост до ли-

нията (S4).

Първият критерий, който трябва

да се вземе предвид е по-голяма бли-

зост на арестора до входната точ-

ка на входната линия, както и възмож-

ността с него да се защитава по-

голям брой оборудване. Вторият кри-

терий е по-голяма близост на арес-

тора до защитаваното оборудване и

по-висока ефективност на неговата

Таблица 1
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защита (техническо предимство).

Защитно разстояние lpo

срещу осцилации
(възникване на високочестотни ге-

нерации). При нормална работа на

един арестор напрежението между

клемите му е ограничено до Up/f в

мястото, в което се намира арес-

торът. Ако дължината на електри-

ческата верига между арестора и

оборудването е много дълга, разпро-

страняването на тези преходни пре-

напрежения може да причини осцила-

ция (в този случай електропроводът

е вълновод). В случай на отворена

верига в изводите на уредите, напре-

жението би могло да се увеличи до

2Up/f и да възникне повреда в уреда.

Възможно е да се случи, дори ако Up/

f = Uw, защото се появяват отраже-

ния в края на линията, които се су-

мират с постъпващите вълни. За-

щитното разстояние lpo представ-

лява максималната дължина на елек-

трическата верига между арестора

и уреда, при която аресторът гаран-

тира ефикасна защита (б.ред. взе-

майки предвид осцилацията и нато-

варването на консуматора). Тя зави-

си от технологията на арестора,

правилно ли е извършен монтажът и

какъв е капацитетът на консумато-

ра. Ако дължината на електрическа-

та верига е по-малка от 10 м или

UP/f < Uw/2, защитното разстояние

lpo може да бъде пренебрегнато. Ко-

гато максималната дължина на елек-

трическата верига между арестора

и уреда и по-голяма от 10 м или

UP/f > Uw/2, защитното разстояние

срещу осцилации може да се изчисли

по формулата: lpo = [Uw – UP/f]/ k (m),

където k = 25 V/m.

Каскадирането
на арестори

трябва да бъде реализирано в съот-

ветствие с изискванията на IEC

61643-12 или IEC 61643-22. Произво-

дителят е задължен да предостави

достатъчна информация за пости-

гането на енергийна координация

между предлаганите от него арес-

тори.

Каскадирана система за защита

от пренапрежения трябва да се ин-

сталира като следва:

n Във входната линия на сградата.

n Определя се нивото на издръжли-

вост от пренапрежение Uw на

вътрешните системи, които ще

бъдат защитавани.

n Избира се защитно ниво Up1 на

SPD клас 1, така че да се осигури

ефективно ниво на защита Up/f1 ≤

Uw.

n Проверяват се изискванията за

защитното разстояние.

n Близо до оборудването (на грани-

цата на зона 2, например в разпре-

делителното табло трябва да се

инсталира един SPD клас 2, като

той следва да се каскадира с пред-

ходния SPD клас 1.

n Избира се нивото на защита Up2

на арестор клас 2, така че да се

осигури ефективно ниво на защи-

та Up/f2 ≤ Uw.

n Проверяват се изискванията за за-

щитното разстояние.

Статията продължава в следващ брой на сп.

ТД Инсталации, оборудване, инструменти.
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От тази гледна точка, познаване-

то на техническите характеристи-

ки на релетата за време и на услови-

ята, при които те ще работят са

важни за надеждната и продължител-

на работа на всяка система за авто-

матизация.

Основни технически
характеристики на релетата
Една от основните характеристи-

ки на релетата за време е захранва-

щото напрежение. Видът, големината

и честотата му, както и отклонени-

ето от номиналното напрежение в

проценти, при което се гарантира

нормална работа на апарата, обикно-

вено са посочени в техническите спе-

цификации на релетата за време.

Често производителите на релета за

време ги класифицират в две разновид-

ности по отношение на захранващо-

то напрежение. Едната включва моде-

ли релета за време с номинално напре-

жение - 230V±10% 50/60Hz, а другата

разновидност обхваща модели за но-

минално напрежение 24VDC±10%.

Номиналният ток на контактната

система се задава при определено

напрежение. Обикновено е в граници-

те на 8 ÷ 16 А при 250 VAC. Някои

производители задават и номиналния

ток на контактната система при

фактор на мощността cosϕ=0,6 (ин-

Механични,
електромеханични и
електронни релета за време
Основни технически характеристики и режими на работа
на релета за време

дуктивен). Често номиналният ток е

между 2,5 и 4 А при 250 VAC. При

управление на индуктивни товари,

например контактори, трансформа-

тори и други, е необходимо да се

отчитат пусковите токове при

включване и напреженията на само-

индукция при изключване. Възможно е,

също така, да се зададе и направо

мощността.

Цикъл на програмиране и
времезакъснения
Сред характеристиките на реле-

тата е и точността на отработва-

не на задаваните времена, която се

задава или в проценти, или за опре-

делен период от време, например

секунди/ден. Възможно е при релета,

поддържащи няколко диапазона на

настройка на времената на работа,

всеки от диапазоните да се характе-

ризира с различна точност. Важна

характеристика на релетата за вре-

ме е и обхватът на времезакъснени-

ето. Тази характеристика се отна-

ся за времезакъснителните релета за

време. Производителите предоста-

вят информация за обхвата, защото

повечето релета позволяват на-

стройка на реализираното времезакъ-

снение. Типични стойности на този

обхват са: 0,1s ÷ 100 (240) h.

Цикълът на програмиране е друга

характеристика на релетата за вре-

ме. Участва в спецификацията на

програмируемите времерелета и

указва периода от време, за който е

програмиран цикълът на работа. Най-

масово разпространени са таймери-

те с 24-часов и седмичен цикъл на

работа. По-рядко се срещат модели

с годишен цикъл на програмиране.

Механична и електрическа
износоустойчивост
Спецификацията на релетата за

време обхваща и броя на контакти-

те, наричани още канали за управле-

ние. Известно е, че броят на силови-

те (управляващите) контакти при

релетата за време не е голям. Много

често моделите релета имат само

един превключващ контакт, като в

по-сложните модели програмируеми

релета за време са 3 ÷ 4.

При избора на реле за време е доб-

ре да се обърне внимание и на ха-

рактеристиката механична износоу-

стойчивост. Тя се задава като брой

комутационни цикли. Механичната

износоустойчивост на релетата за

време от водещи производители е в

рамките на 106 ÷ 107 цикъла, гаранти-

рана при честота на комутациите

1000 цикъла/час. Електрическата из-

носоустойчивост, също като механич-

ната, се задава като брой комутаци-

онни цикли. Релета за време с елект-

рическа износоустойчивост в рамки-

те на 104 ÷ 105 цикъла се приема за

добра. За едно и също реле стойнос-

тта на характеристиката е различ-

на при комутация на различни товари

- активни и активно-индуктивни.

Оптималният избор на реле за

време е свързан и с осигуряване на

необходимата степен на защита.

Характеристиката се съобразява с

Релетата за време, познати още като таймери, се предлагат в

голямо многообразие от конструкции и функционалности. Раз-

нообразието се обяснява с масовото им приложение - от управ-

ление на елементарни механизми до елемент от структурата

на различни автоматизирани системи. Много често контролът

на осветлението, отоплението, вентилацията и други електри-

чески устройства в административните, офисните и жилищни-

те сгради се осъществява на базата на релета за време.
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мястото на монтаж на релето и

работните условия.

Характеристика на релетата за
време е и консумираната мощност
Обикновено, мощността, която

консумират релетата за време, е от

порядъка на 1 - 6 VA при захранване 230

VАС. Сред характеристиките се на-

режда и минималната продължител-

ност на управляващия импулс. Дефи-

нира се като минималното времетра-

ене на управляващия импулс, което

задейства релето за време. Обикно-

вено това време е от порядъка от 25

до 100 ms. Важно е стойността на

характеристиката да се знае, най-

вече когато управляващият импулс се

подава от определено програмируемо

устройство, например PLC и др.

Максималното време за повторно

включване, наричано време за възста-

новяване, е друга характеристика на

релетата за време. Представлява

периодът от време, след който реле-

то е в готовност за работа след

подаване на захранващото напреже-

ние или след приключване на един

работен цикъл от времедиаграмата

му. Това време обикновено е в диапа-

зона от 100 до 200 ms.

Техническият паспорт на едно реле

за време включва и схемите на

свързване и начина на стартирането

му. Типични схеми на свързване са

показани на фиг. 1. Два са начините

за стартиране на релето по съответ-

ната времедиаграма - или чрез специ-

ален бутон (контакт) - S, свързан към

релето, или посредством подаване на

захранващо напрежение към него - U.

Оптимални характеристики
на работната среда
Сред важните характеристики на

релетата за време са още темпера-

турата и относителната влажност

на работната среда. В каталозите

обикновено се посочва температур-

ният диапазон, в който се гарантира

нормална работа на уреда. Обичайна-

та горна граница е от порядъка на 50

°С, а долната гранична стойност е

различна в зависимост от производи-

теля. Предлагат се релета за време,

които запазват оптималните си ек-

сплоатационни характеристики при

долна граница от -20 °С до 0 °С. Въпре-

ки че съвременните релета разпола-

гат с вградени стабилни генерато-

ри на опорна честота, при експлоа-

тация на оборудването в широк тем-

пературен диапазон следва да му се

обърне внимание. Причината е, че

точността на изпълнение на зададе-

ните времена е гарантирана при

работа в заводските експлоатацион-

ни условия.

За да запазят оптималните си

експлоатационни характеристики

релетата, относителната влажност

на въздуха обикновено не бива да

превишава 85%.

Механични характеристики
на релетата
Всички релета се характеризират

с типичните механични характерис-

тики - размери (В/Ш/Д), начини на

монтаж (DIN шина или монтажна пло-

ча), материал, от който е изработен

корпусът и други.

Възможно е в определени случаи

потребителят да се нуждае от ин-

формация за допълнителни характе-

ристики на релетата като устойчи-

вост на удари и вибрации, по-точни

данни за влиянието на различните

фактори върху точността на задава-

ните времена и други. Ако приложе-

нието изисква информация за подоб-

ни характеристики, понякога се нала-

га да се изиска допълнителна инфор-

мация от производителя или дори да

се проведат редица изпитвания в

специални лаборатории.

Електромеханичните таймери

обикновено разполагат със светлин-

на индикация, например светодиодна,

която показва текущото работно

състояние на релето. Електронните

програмируеми таймери често имат

течнокристален дисплей, на който се

изписва състоянието на релето. На-

стройката на времената и режими-

те на работа на времезакъснителни-

те релета се извършва чрез пре-

включватели на самите тях.

Видове релета за време
Според начина на задаване на вре-

мевите закъснения, релетата за вре-

ме могат да се разделят на три ос-

Фиг. 1.
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новни вида: механични, електромеха-

нични и електронни.

Механичните таймери използват

часовников механизъм за отчитане на

времевите интервали. Тези релета за

време са с най-дълга история, често

са най-евтини, но за сметка на това

се отличават със сравнително нис-

ка точност.

Електромеханичните релета, от

своя страна, също се класифицират в

две групи. Като основно изпълнител-

но устройство, таймерите от първа-

та група използват биметална плас-

тина. За разлика от тях, вторият вид

електромеханични релета разполагат

с вграден малък синхронен двигател.

Електронните таймери
също се разделят на два основни вида

- аналогови и цифрови. Едните са

изградени на базата на аналогови

електронни схеми, а другите използ-

ват цифрова и микропроцесорна тех-

ника. Електронните релета за време

се предлагат масово в настоящия

момент. От гледна точка на синхро-

низацията, електронните релета

залагат на две основни технологии.

Едната се базира на честотата на

захранващото напрежение, а другата

използва кварцови резонатори за

тази цел. Таймерите обединяват в

себе си електронно устройство за

отчитане на времето и електромаг-

нитно реле (релета) или електронен

ключ (ключове), които управляват

съответния изпълнителен механизъм.

Видове релета според
функционалността им
Според този критерий, те се кла-

сифицират в две групи.

Първата включва т. нар. време-

закъснителни релета, които реализи-

рат настройваем период на време-

закъснение при подаване на управля-

ващ сигнал към тях - от контакт или

от захранващото напрежение.

Втората група обхваща т.нар.

програмируеми релета за време, че-

сто наричани таймери, които управ-

ляват отварянето или затварянето

на една или повече отделни вериги в

съответствие с предварително за-

дадена програма за въведения пери-

од от време.

Програмирането на таймерите се

извършва основно по два начина в

зависимост от вида им. При електро-

механичните релета програмирането

се осъществява чрез поставяне на

мостчета или сегменти върху програ-

мен барабан или диск. При цифровите

- посредством бутони (клавиатура)

върху самото реле. Комутационните

операции се съхраняват в паметта на

релето. Цифровите модели се предла-

гат със софтуер, който позволява про-

грамирането им от персонален ком-

пютър, чрез подходяща интерфейсна

връзка с таймера. Често срещана е и

възможността за програмирането им

чрез преносима памет.

Характеристики на
програмируемите таймери
Програмируемите релета за вре-

ме поддържат по-широка функционал-

ност, затова при избора им следва да

се обърне внимание и на някои типич-

ни за тях допълнителни характерис-

тики. Сред тях е периодът на програ-

миране или времето, за което могат

да се програмират релетата, като в

този период се изпълнява многократ-

но програмираният цикъл. Той, от своя

страна показва периода от време, за

който се програмира и повтаря пос-

ледователността на работа на ре-

лето. Най-масово разпространени са

таймерите с 24-часов и седмичен

цикъл на работа.

Характеристика на програмируе-

мите релета е и запасът на работа.

Той се задава в часове и показва кол-

ко време таймерът би могъл да ос-

тане в готовност за работа без

основното си захранване. Диапазонът

зависи от източника на резервно

захранване и изпълнението на реле-

то, и е от 100 часа до няколко годи-

ни. Минималното програмируемо вре-

ме между две комутационни операции

основно зависи от вида на таймера -

аналогов (електромеханичен) или

цифров. Най-често това време е 15

min при първия вид и 1 min при втория

вид релета.

Максималният брой комутационни

операции зависи от обема на памет-

та при цифровите и от минимално-

то време на един сегмент при елек-

тромеханичните таймери.

Режими на работа на
времезакъснителните релета
Според поддържаните режими на

работа, релетата за време също са

два основни вида. Първият включва

релета с твърдо зададени режими на

работа. При тях изборът на модел се

прави според изискванията на съот-

ветното приложение. Втората гру-

па релета са многофункционални и ре-

жимът им на работа се задава с пре-

включватели, вградени в самото реле.

Режимите на работа се илюстри-

рат с време диаграми - фиг. 2. Някои

от типичните режими на работа,

които поддържат времезакъснител-

ните релета за време, са:

Включване с времезакъснение -

фиг. 2а. Когато захранващото напре-

жение U бъде подадено, зададеното

времезакъснение t започва да се от-

броява. Веднага след изтичането му,

изходящото реле R се включва. Това

състояние остава до изключване на

електрозахранването. Ако захранва-

щото напрежение бъде изключено

преди изтичане на зададеното време-

закъснение t, изминалият период от

време се изтрива и броенето започ-

ва от нула, веднага след като захран-

ващото напрежение бъде подадено

отново.

Включване със задържане след

включване на управляващия кон-

такт - фиг. 2б. При работа на релето

в този режим, захранващото напреже-

ние U се подава без прекъсване. Кога-

то контролният контакт S се затво-

ри, зададеното време t започва да се

отброява. Веднага след изтичането

му, изходящото реле R се включва. Това

състояние остава, докато управлява-

щият контакт не се отвори отново.

Ако управляващият контакт се отво-

ри преди изтичане на времето t, изми-

налият период от време се изтрива и

броенето започва от нула със следва-

щия работен цикъл.

Изключване с времезакъснение

след изключване на управляващия

контакт - фиг. 2в. Както и при рабо-

та на релето в предходния режим,

захранващото напрежение U се пода-

ва непрекъснато. Когато управлява-

щият контакт S се затвори, изходя-

щото реле R се включва. При отваря-

не на управляващия контакт S, зада-

деното време t започва да се отбро-

ява. Веднага след изтичането му,

изходящото реле се изключва. Ако

управляващият контакт се затвори

отново преди изтичане на времето

t, изминалият период от време също

се изтрива и започва от нула със

старта на следващия цикъл.
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Импулс след включване - фиг. 2г.

При подаване на захранващото напре-

жение U, изходящото реле R се включ-

ва и зададеното време t започва да

се отброява. Веднага след като вре-

мето t изтече, изходящото реле R се

изключва. Това състояние се запазва,

докато захранването е изключено.

Ако захранващото напрежение бъде

изключено преди изтичане на време-

то t, изходящото реле се изключва. Из-

теклото време се изтрива и отбро-

яването започва от нула, когато

захранващото напрежение бъде пода-

дено отново.

Импулс след включване на управ-

ляващия контакт - фиг. 2д. Захран-

ващото напрежение U следва да се по-

дава непрекъснато. Функционалният

контрол се осъществява чрез управ-

ление на входа на релето. Импулс с

определена дължина се формира от уп-

равляващите входни сигнали, които

са по-дълги или по-къси от зададено-

то време. Отброяването на времето

започва от положителния фронт при

подаване на управляващия входен сиг-

нал. Релето се включва и се изключ-

ва веднага, след като времето изте-

че. През време на периода t, промени-

те в управляващия входен сигнал не

оказват въздействие.

Импулс след изключване на управ-

ляващия контакт - фиг. 2е. Захран-

ващото напрежение U се подава не-

прекъснато. Затварянето на кон-

тролния контакт S не оказва никак-

во влияние върху състоянието на

изходящото реле R. Когато контрол-

ният контакт се отвори, изходящо-

то реле се включва и зададеното

време t започва да се отброява. Вед-

нага след като времето t изтече,

изходящото реле се изключва. Управ-

ляващият контакт би могъл да бъде

включен, докато времето тече. Нов

цикъл се стартира, едва след като

текущият е завършил.

Симетричен импулс 0/1 - фиг. 2ж.

След подаване на захранващото на-

прежение U, започва отброяване на

зададеното време t. Веднага след

като изтече, изходящото реле R се

включва и започва отброяване на

зададеното времe t. След изтичане-

то му изходящото реле се изключва.

То се задейства в съотношение 1:1,

докато захранващото напрежение не

бъде изключено.

Симетричен импулс 1/0 - фиг. 2з.

Веднага след подаване на захранващо-

то напрежение U, изходящото реле R

се включва и зададеното време t за-

почва да тече. Веднага след изтича-

не на t, изходящото реле R се изключ-

ва и зададеното време t започва да се

отброява отново. След изтичането

му, изходящото реле се включва от-

ново. Изходящото реле се задейства

в съотношение 1:1, докато захранва-

щото напрежение не бъде изключено.

Асиметричен импулс 0/1 - фиг. 2и.

След подаване на захранващото на-

прежение U, зададеното време t1

започва да тече. Веднага след изти-

чане на времето t1 изходящото реле

R се включва и зададеното време t2

започва да се отброява. След като

изтече времето t2, изходящото реле

се изключва. То се задейства про-

порционално на двете зададени вре-

мена, докато захранващото напреже-

ние не бъде изключено.

Асиметричен импулс 1/0 - фиг. 2к.

При подаване на захранващото напре-

жение U, изходящото реле R се включ-

ва и зададеното време tl започва да

тече. Веднага след като времето tl

изтече, изходящото реле R се изключ-

ва и зададеното време t2 започва да

се отброява. След като изтече вре-

мето t2, изходящото реле се включва

отново. То се задейства пропорцио-

нално на двете зададени времена,

докато захранващото напрежение е

изключено.

Блокиращ режим - фиг. 2л. Харак-

терно за този режим е, че когато се

подаде захранващото напрежение U,

изходящото реле R се включва. Кога-

то управляващият контакт 3 се зат-

вори, зададеното време t започва да

се отброява. За да се държи изходя-

щото реле включено, управляващият

контакт трябва да бъде отворен и

затворен отново в рамките на зада-

деното време t. Ако това не бъде

осъществено, изходящото реле се

изключва и всички следващи импулси

към управляващия контакт се игно-

рират. За да стартира отново

цикълът, захранващото напрежение

трябва да бъде изключено и включе-

но отново.

Фиг. 2.
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България като пълноправен член на

ЕС пое ангажименти за прилагане на

мерки в секторите - водни ресурси,

отпадъци и енергийна ефективност.

Към сегашния момент е ясно, че тя

трудно ще постигне заложените цели

и ще понесе сериозни парични санк-

ции. По отношението на управление-

то на отпадъците - едва 10% се

рециклират, докато в ЕС това е про-

центът на депонирания отпадък. Про-

блемите във водния сектор са свърза-

ни с нерационалното им използване и

липсата на достатъчно пречиства-

телни станции. Въпреки мерките в

областта на енергийната ефектив-

ност все още е значително висок

процентът на сградите с висока

енергийна консумация.

Конкретни решения
на тези проблеми ще се разискват по

време на Международната конферен-

ция  и изложба „Разумното използване

на енергията, водата и отпадъците“,

която ще се проведе в периода 3-5 юни,

НДК, София. Холандия - лидер в разра-

ботването на екопрактики - е стра-

ната във фокус на форума. Участие ще

вземат лектори от 12 държави - пред-

ставители на институции, браншови

асоциации и компании.

Събитието ще бъде място за

обмен на експертен опит
и ноу- хау в областите:

n Пасивни, активни и интелигентни

къщи и суперизолации - средство

за постигане на енергийна ефек-

тивност и здравословна среда.
n Водни ресурси - нискостойностни

практики, системи за проследява-

не и отчитане на водите, пречи-

стване на отпадните води. Инте-

рес ще предизвикат два екологич-

ни модела на третиране на води-

те, при които има нулеви отпадъ-

ци и минимално използване на енер-

гия и суровини.

n Отпадъци и рециклиране - фокусът

ще бъде върху биологичните от-

падъци. Те са основна заплаха за

околната среда - метанът, отде-

лян от тях, е с 25 пъти по-опасен

от СО2. Но също така имат и голе-

ми възможности - чрез тяхното под-

ходящо третиране се получава ви-

сококачествен компост и биогаз.

Паралелната изложба
ще представи отблизо холандския

опит на водещи компании, участващи

на Колективния холандски щанд, кои-

то целят да разширят своите пазар-

ни позиции в България. Посетителите

ще имат възможност за директен

контакт и с български фирми.

Организатор: www.viaexpo.com

Разумно използване на енергията,
водите и отпадъците
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В същото време, Земята получава

от Слънцето хиляди пъти повече енер-

гия от необходимата за дейността на

цялото човечество. Извън известна-

та доза популизъм в горното твърде-

ние, технологиите за оползотворява-

не на слънчевата енергия са опреде-

ляни като едни от най-перспективни-

те. Затова и през последните години

се инвестират значителни средства

в развитието им. В момента, най-

общо, съществуват две наложили се

технически решения. Едното включва

използваните все по-масово и у нас

слънчеви колектори за производство

на топла вода за отопление и битово

горещо водоснабдяване, а другото

т.нар. фотоволтаични системи.

Слънчеви колектори
за производство на топла вода
Представляват съоръжения, които

улавят и трансформират в топлина

пряката и дифузната слънчева радиа-

ция, като я използват за загряване на

топла вода за отопление и/или бито-

во горещо водоснабдяване. Усвояване-

то на тази енергия зависи от каче-

ствата на използваните слънчеви

колектори. Важно условие за постига-

не на оптимален ефект е колекторът

да приема слънчевата енергия, но да

не я отдава обратно, което е особе-

но важно през по-студените месеци

от годината. Обикновено, в зависи-

мост от въздействието на елементи-

те на колекторите върху интензите-

та на слънчевата радиация, те се раз-

делят в две основни групи - обикнове-

ни и концентриращи. В бита масово

се използват предимно обикновените

слънчеви колектори, които от своя

страна са плоски и вакуумно-тръбни.

Плоски слънчеви колектори
За момента този вид колектори

заемат по-голям пазарен дял поради

Соларни системи
Слънчеви колектори за производство на гореща вода и
фотоволтаични системи

относително ниската им себестой-

ност. Затова и изградените на тях-

на база слънчеви инсталации са по-

вече. Основни конструктивни елемен-

ти на плоските слънчеви колектори

са корпус, абсорбер, прозрачно покри-

тие и топлоизолация.

Корпусът е оформен като кутия и

е изработен от метални профили,

обикновено алуминиеви, стоманени

или от поцинкована ламарина. В него

се полагат абсорберът, изолацията,

покритието и тръбните връзки. Ос-

новно изискване към корпуса е да

осигурява необходимата якост за

безпроблемно транспортиране и мон-

таж на колектора, лесна поддръжка

и сервиз, както и достатъчна

плътност. Целта е да се предотвра-

ти достъпът на вода и прах.

За абсорбера се използват топло-

проводими, корозионноустойчиви

материали като мед, стомана и др.

Препоръчва се той да е със селектив-

но покритие, което осигурява по-доб-

ра поглъщателна способност.

Прозрачното покритие се поста-

вя в най-горната част на колектора.

Изработва се от стъкло или от по-

ликарбонатна пластина, която е все

по-предпочитана поради по-малкия ко-

ефициент на отражение. Материали-

те, използвани за покритието е не-

обходимо да притежават висока

светлопропускаемост, да бъдат тер-

моустойчиви, да притежават дос-

татъчна якост и да са устойчиви на

атмосферни влияния. Покритията

могат да бъдат еднослойни и двуслой-

ни, обикновено се препоръчват дву-

слойните поради по-малките загуби

от топлопреминаване. Срещат се

също и комбинирани покрития от два

различни материала.

Предназначението на топлоизола-

цията е да ограничи топлинните за-

губи от долната и страничните

повърхнини на абсорбера. Между про-

зрачното покритие и корпуса се по-

ставя уплътнение от термоустойчив

каучук или тефлон.

Колектори с вакуумни тръби
и вакуумно-тръбни колектори
с термотръби
Този тип колектори са изградени

от стъклени тръби. В тях се поста-

вя абсорберът, който обикновено е

със селективно покритие и конструк-

тивно е оформен като двустранно

оребрена тръба. По-сложната конст-

рукция на колекторите с вакуумни

тръби в сравнение с плоските слънче-

ви колектори осигурява по-високата

им ефективност на работа. Логично,

те имат по-висока себестойност.

Стъклените тръби на колектора

се изработват от висококачестве-

но стъкло. Диаметърът на тръбата

обикновено е 100 - 200 mm, а дебели-

ната на стената - 2,5 mm. Загрява-

ният топлоносител преминава през

намиращия се в тръбата абсорбер.

Поддържането на условия на дълбок

вакуум в тръбите (приблизително 100

Pa) осигурява изключително добра

изолация на абсорбера и защита от

корозия. Благодарение на вакуумa се

предотвратяват и загубите на топ-

линна енергия от абсорбера към окол-

ната среда, а също така се гаранти-

ра ефективна работа на колектора

при минусови температури. За пови-

шаване ефективността на колекто-

ра, под тръбите обикновено се мон-

тира рефлектор от алуминиево фо-

лио. В сравнение с плоските слънче-

ви колектори, при вакуумно-тръбни-

те загубите от отражение на слънче-

вата радиация са по-ниски. Техен

недостатък е задържането на сняг и

скреж върху тръбите, което намаля-

ва ефективността им при работа в

зимни условия.

Разновидност на колекторите с

вакуумни тръби са вакуумно-тръбни-

те колектори с термотръби. Топлин-

ните тръби се използват за повиша-

ване ефективността на абсорбера, а

следователно и на самия колектор.

Дори и без задълбочен анализ на консумацията на енергия в свето-

вен мащаб е видно, че енергийните нужди на човечеството непрекъ-

снато нарастват. За разлика от тях количеството на първични-

те енергоносители намалява и то с доста бързи темпове.
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Обикновено представляват медни

тръби, в които циркулира летлива

кипяща течност. Според специалис-

ти в областта, тези слънчеви колек-

тори изграждат най-добрите в тех-

нологично отношение слънчеви сис-

теми за топла вода, които съответ-

но имат най-висока себестойност.

Друго тяхно предимство е способно-

стта им да работят и при минусови

температури, стига да има слънче-

во греене.

Видове слънчеви системи
Системите със слънчеви колекто-

ри позволяват различни варианти на

изпълнение и окомплектоване на ин-

сталацията, съобразно климатични-

те особености на района, в който тя

ще бъде инсталирана. Освен слънче-

вия колектор, системата включва

задължително и акумулатор. Също

така могат да бъдат включени допъ-

лнителен източник на енергия, топ-

лообменник и помпа.

Видът на слънчевия колектор се

определя в зависимост от планирана-

та годишна използваемост на инста-

лацията. Ако слънчевата система е

предвидена за сезонна работа, се

препоръчва използването на плоски

слънчеви колектори. За слънчеви ин-

сталации, предназначени за целого-

дишна работа, специалистите пре-

поръчват да се инвестира в колекто-

ри с вакуумни тръби или вакуумни ко-

лектори с термотръби.

В зависимост от начина на цирку-

лация на водата през колектора,

слънчевите системи се класифици-

рат в два основни вида. Първият вид

включва т.нар. системи с естестве-

на циркулация, известни още като

термосифонни или пасивни системи.

Вторият вид обхваща т.нар. систе-

ми с принудителна циркулация, нари-

чани активни системи. Всяка от опи-

саните системи би могла да бъде

директна или индиректна, в зависи-

мост от броя на циркулационните

кръгове. Предпочитани са индирект-

ните системи, тъй като с тях се

осигурява по-дълъг експлоатационен

живот на колектора. Използването на

директна система създава значител-

но по-големи рискове от възникване

на корозия.

Независимо от вида на система-

та, специалистите препоръчват

като топлоносител в колекторния

контур да се използва химически очи-

стена вода или по възможност анти-

фриз на основата на етилен- или

пропиленгликол.

Монтаж на колекторите
Предпочитано място за монтаж на

слънчевите колектори е покривът на

съответната сграда и по-рядко -

специални площадки върху носеща

метална конструкция. Важно условие

е колекторът да се постави на от-

крито и незасенчено място. Друго

добро решение за монтаж на слънче-

вите колектори е използването им

във вид на ограждащ елемент, което

ги превръща в елемент от архитек-

турата на дадената сграда.

Препоръчително е колекторът да

се ориентира на юг. В случай че е

невъзможно да се спази това условие,

е допустимо колекторът да се ори-

ентира на югоизток или югозапад.

Препоръчителният наклон на колек-

тора следва да е в диапазона от 30

до 60 °, като за оптимален се счита

наклонът от 40 - 45 °. Счита се, че

при тази ориентация и наклон, сумар-

ната денонощна трансформация на

енергия има максимум.

Фотоелементи от моно-
и поликристален силиций
С термина фотоволтаик се озна-

чава фотоелемент, преобразуващ

светлинната енергия в електричес-

ка. Фотоелементите работят на

принципа на вътрешния фотоефект и

се произвеждат предимно от полупро-

водникови материали. От тях най-

широко приложение намират няколко

форми на кристалния силиций – моно-

кристален силиций, поликристален

силиций, лентов или листов силиций

и тънкослоен силиций. За момента

най-голям пазарен дял имат фотовол-

таиците от монокристален и поли-

кристален силиций, но се наблюдава

тенденция към непрекъснато увели-

чаване на производството на тънкос-

лойни фотоволтаици.

Фотоелементите от монокриста-

лен силиций осигуряват относител-

но висок коефициент на полезно дей-

ствие за днешното развитие на

технологиите - от порядъка на 14%

за фотоволтаици в реални производ-

ствени условия и до 24% за фотовол-

таици в лабораторни условия. Произ-

водството на фотоелементите от

монокристален силиций се осъще-

ствява на основата на скъпи техно-

логии, което определя високата цена

на този тип клетки. Част от моно-

кристалните фотоклетки се произ-

веждат от заготовки за микроелек-

тронното производство, които по-

казват твърде много дефекти, за да

бъдат използвани за производство на

чипове, но могат да работят добре

като фотоволтаици.

Сравнително по-евтина, но за

сметка на това по-неефективна е

технологията за производство на

фотоелементи от поликристален

силиций. Тези фотоелементи пости-

гат КПД от порядъка на 13 - 15% при

серийно производство и около 18% за

лабораторни модели.

Фотоклетките от аморфен сили-

ций се произвеждат на основата на

тънкослойна технология, като гене-

риращият слой няма кристална ре-

шетка, а атомната му структура е

аморфна. В действителност става

въпрос за силиций с определен примес

на водородни атоми. Ефективността

на този вид клетки е в диапазона 6 -

9%, а цената - относително ниска.

Сред основните предимства на тези

фотоелементи е способността на

фотоволтаиците, реализирани на

тяхна база, да работят добре и при

малка интензивност на лъчистия

поток. Друго важно тяхно предим-

ство е по-слабата зависимост на па-

раметрите на фотоелементите от

температурата.

Тънкослойни покрития и нови
материали за фотоклетки
Фотоелементите, произведени на

база тънкослойни покрития са изгра-

дени от слоеве полупроводникови

материали с дебелина от няколко мик-

рометра, отложени върху нескъпа

основа като стъкло, гъвкава пласт-

Фиг. 1. Принципна схема на слънчев ко-
лектор за производство на топла вода.
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маса или неръждаема стомана. Полу-

проводниковите материали, отлага-

ни във вид на тънки филми, включват

аморфен силиций (a-Si), медно-индиев

диселенид (CIS) и кадмиев телурид

(CdTe). Кадмиевият телурид се при-

ема за един от перспективните ма-

териали за фотоволтаици, произвеж-

дани на основата на тънкослойната

технология. Фотоелементите са

сравнително евтини, с КПД около 8%

и експлоатационен живот, който над-

хвърля 10 години.

И водещите компании в областта,

и държавните научни институти в

развитите индустриални държави

инвестират в посока повишаване на

ефективността на фотоволтаиците.

Експериментира се и с други мате-

риали, като големи надежди се възла-

гат на фотоелементите от медно-

индиев селенид (CuInSe2), както и

материалите от т.нар. трето поко-

ление, които са базирани на полиме-

ри. Съществуват и хибридни фото-

елементи, при които върху подложка

от кристален силиций се нанася

тънкослойно покритие. То пропуска

част от падащата светлина върху

кристалната фотоклетка. По този

начин и двете технологии генерират

електрическа енергия едновременно.

Специфики на слънчеви панели
Малкото напрежение на фотоеле-

ментите рязко ограничава приложе-

нията им. С цел повишаване на напре-

жението се използва последовател-

но свързване на голям брой еднакви

фотоволтаични клетки. Към слънче-

вите панели се поставят сериозни

изисквания по отношение на тегло-

то. Изисква се и добра механична

здравина, което налага използването

на рамка - обикновено от анодиран

алуминий. Изброените изисквания

ограничават площта на панелите до

малко над 1 m2. Сериозно внимание се

обръща и на издръжливостта на па-

нелите по отношение на вредни ат-

мосферни въздействия. Сред използ-

ваните технически решения в тази

насока са покриване на панела с ети-

ленвинилацетатна смола или устой-

чив на ултравиолетовите лъчи поли-

мер. Недостатък на свързването е,

че дори една фотоволтаична клетка

да не е осветена, мощността на

слънчевия панел намалява приблизи-

телно наполовина.

Експлоатационният срок на

слънчевите панели е между 10 и 25

години, като в края на живота им

доставяната от панела мощност

намалява най-много с 20%.

Фотоволтаични колектори
Неголямата площ на слънчевите

панели ограничава мощността и на-

прежението им. За преодоляване на

този проблем се използват фотовол-

таични колектори с голям брой пане-

ли. Не съществуват ограничения по

отношение на броя слънчеви панели,

обхванати от един колектор. Следо-

вателно не съществуват ограниче-

ния и по отношение на мощността на

колекторите, което ги превръща в

основния градивен елемент на слънче-

вите електроцентрали.

Постоянното напрежение се пре-

образува в променливо напрежение

чрез DC/AC преобразуватели (инвер-

тори). Максимална мощност фото-

волтаичните колектори осигуряват

при перпендикулярно попадане на

слънчевите лъчи върху тях, което е

определящо при избор на място и

начин за монтирането им.

Съществуват и слънчеви системи

(особено с по-големи мощности), при

които носещата конструкция осигу-

рява автоматично движение на пане-

лите с оглед следене на положение-

то на Слънцето върху хоризонта.

Специфичен параметър на всяка

система е количеството произвеж-

дана енергия за едно денонощие от

1 m2  площ на фотоволтаичен колек-

тор.

Видове фотоволтаични системи
Обикновено, системите за произ-

водство на електроенергия на база-

та на слънчева енергия се класифи-

цират в четири основни вида. Първи-

ят вид представляват т.нар. само-

стоятелни системи, които осигуря-

ват електрическа енергия само при

наличие на достатъчно силна свет-

лина. Те генерират постоянно напре-

жение. Подходящи са главно за мон-

таж в отдалечени места.

Вторият вид слънчеви системи

осигуряват електрозахранване и при

отсъствието на слънце, тъй като

разполагат с акумулатор и зарядно

устройство. Акумулаторите са от

типа Deep-Cycle, което означава

възможност за пълно разреждане и

консумиране продължително време на

сравнително малък ток. Съществу-

ват разновидности на системата,

които са без и със инвертор, а като

най-подходящи се определят оловни-

те и никел-кадмиевите акумулатори.

Използват се в дворове и градини, за

захранване на знаци и информацион-

ни табла по пътища и в някои отда-

лечени места. За зареждане на аку-

мулаторите на електронни устрой-

ства са разработени фотоволтаич-

ни панели с вградено зарядно устрой-

ство.

Следващият вид са т.нар. систе-

ми с генератор, които освен акуму-

латор имат генератор с дизелов

двигател, включващ се автоматич-

но при разреждане на акумулатора.

Тяхна разновидност са хибридните

системи, обикновено с по-голяма

мощност, в които генераторът се

включва при повишаване на консума-

цията дори през светлите часове на

денонощието.

И последният, вероятно най-масо-

во използван вид, са системи, които

се свързват към електрическата

мрежа. Те използват енергия от мре-

жата при недостатъчно количество

светлина. Също така захранват мре-

жата срещу заплащане. Задължител-

но използват инвертори.

Стандартни условия на работа
на фотоволтаиците
Ефективността на един фотовол-

таик зависи от много фактори, вклю-

чително температура на кристала,

спектър на светлината, ориентация

към слънцето, географско местопо-

ложение, в което е инсталиран и др.

Прието е всички параметри на

фотоволтаиците да се задават за

точно определени условия, наречени

стандартни, които включват темпе-

ратура на клетката 25 °С, енергия на

светлината Еl = 1000 W/m2 и слънчев

референтен спектър АМ1.5 (пътят,

изминаван от светлината в атмос-

ферата е 1,5 пъти по-голям от най-

краткия, когато Слънцето е в зени-

та си).

Фиг. 2. Пример за монтаж на фотовол-
таични панели върху покрив на сграда.
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Големи соларни инсталации за
БГВ с продукти на VIESSMANN
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БГВ с продукти на VIESSMANN
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Тел.: 02 9589353   Факс: 02 9589343

www.viessmann.bg
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Фирма Viessmann предлага широка

гама от слънчеви колектори, буфер-

ни съдове, бойлери и управления. В

гамата на

плоските колектори
се предлагат сериите Vitosol 100-F,

Vitosol 200-F и Vitosol 300-F, както за

хоризонтален, така и за вертикален

монтаж с абсорбираща повърхност

от 2,3 m2.

При плоските колектори се доба-

вят допълнителни възможности с

Vitosol 200-F Typ 5DI с абсорбираща

повърхност 4,76 m2, също така и плос-

кия колектор Vitosol 200-F Typ XL5 с

абсорбираща повърхност  5 m2 и XL10

с абсорбираща повърхност 10 m2.

Гамата при

вакуумнотръбните колектори
се предлага в два типа. Vitosol 200-T

с директно обтичане на колектора,

което позволява монтиране на колек-

тора хоризонтално на покриви или

Продължение от брой 3

VITOCELL 360-M мул-
тивалентен бойлерПлоскък колектор Vitosol 200-F 2,3 m2

Графика на КПД на плоски и вакуумнотръбни колектори Viessmann

вертикално на фасади. Всяка тръба

може да бъде позиционирана на опти-

мален наклон или азимут. Vitosol 300-

T е вакуумнотръбен колектор на прин-

ципа Heatpipe. От тази година фирма

Viessmann ще пусне на пазара и сери-

ята Vitosol 200-T Typ SP2, също на

принципа на Heatpipe.

При новата серия Heatpipe особено-

то е, че е запазен висок КПД и въпре-

ки принципа Heatpipe се дава възмож-

ност за хоризонтално инсталиране на

колектора, което при другите Heatpipe

системи е невъзможно, поради изиск-

ванията за минимален наклон.

Продуктовата гама на

бойлерите и буферните
съдове

е изключително богата, и съобразе-

на с нуждите на потребителя. Мул-

тивалентният бойлер Vitocell 360-M,

се използва, както за буфер, така и

за бойлер. Едно елегантно предложе-

ние за отопление с

подпомагане от со-

ларна инсталация.

Фирма Viessmann

предлага и различни

софтуерни продук-

ти. Един от тях е си-

мулационната про-

грама за оразмерява-

не на соларни инста-

лации ESOP с данни

за България.

Концернът Viessmann има повече

от 30 години опит в разработване-

то и производството на соларни си-

стеми. Teзи системи, както и всички

останали продукти на Viessmann, се

конструират за живот над 20 годи-

ни.

Вакуумнотръбни колектори Vitosol 200-T (дясно) и Vitosol 300-T (ляво)
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Параболичен концентриращ
слънчев колектор със система
за следене на слънцето
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"Фокус-42" е параболичен, концентри-

ращ колектор - конструкция от метал

и композитни материали с прозрачно

покритие, устойчиво на градушка и UV

лъчи. Качествени алуминиеви рефлекто-

ри фокусират слънчевите лъчи върху

тръби с малка външна повърхност. Съче-

тано с добрата вътрешна изолация се

постигат ниски загуби на енергия и

висока ефективност през зимата.

Едноосно движение ориентира колек-

тора перпендикулярно на слънчевите

лъчи през деня. За разлика от статич-

ните модели, „Фокус-42“ работи на мак-

симална мощност в продължение на

почти шест часа. Правилната ориента-

ция към слънцето доставя средно годиш-

но 24% повече усвоена енергия и е осо-

бенно полезна в дните със слънце само

преди обед или само следобед. Въртене-

Параболичен концентриращ
слънчев колектор със система
за следене на слънцето
Произведено в България

то скъсява срока за изплащане на инве-

стицията (виж: http://integral2005.com/

results.html).

Микропроцесорно управление управля-

ва помпата на системата измервайки

температурите на колектора и бойлера.

В облачни дни системата „разрешава“

на бойлера да достигне на ток зададе-

ните от клиента граници на температу-

ра, различни за дневна и нощна тарифа.

Всички параметри се наблюдават на

осветен течнокристален дисплей.

Веднъж насочен при монтажа колек-

торът не се нуждае от обслужване.

Върти се от 09:30 до 17:30 дори и в

облачно време. Вечер е силно наклонен

и се самопочиства от натрупани сняг,

листа и прах.

Големият проблем на статичните

модели – прегряването, е решен при

"Фокус-42" със системата за движение.

Завъртане на колектора встрани от

правилната ориентация към слънцето

прекратява загряването на течността.

След охлаждане на изходящата течност,

всеки колектор „настига“ слънцето и

продължава работа на максимална мощ-

ност. Не се налага опасно качване по

покриви за покриване на колекторите с

плат при силно слънце и отсъствие от

дома за няколко дни.

Защитата от прегряване не допуска

достигане на критично налягане и тем-

ператури в системата. Това позволява

изграждане на трасе с евтини PEX или

PPR тръби - недопустимо за плоски и

вакуум-тръбни системи, изискващи мед-

ни тръби на много по-висока цена. Спе-

стяват се допълнителни компоненти

към тръбното трасе и скъп разширите-

лен съд. Топлоносителят (min 30% раз-

твор на пропилeн-гликол и вода) е пред-

пазен от преливане и температурно

разложение.

Един колектор "Фокус-42" целогодиш-

но затопля бойлер от 80 до 120 литра.

Комплектът включва колектор, стойка,

двигател, крепежни елементи, датчици

за температура, електронно управле-

ние. Цената е съпоставима с масово из-

ползваните до сега статични плоски и

вакуум-тръбни колектори.

Обучени дистрибутори - монтажни-

ци от много градове в страната изграж-

дат соларни системи с колектор

"Фокус-42". Производителят предоста-

вя наблюдение и данни в реално време на

следния адрес в интернет:

http://integral2005.com/online.html

Концентриращите свойства на параболата, известни от геометрията,

намират практическо приложение не само в сателитните антени, но и

в редица системи за усвояване на енергия от слънцето. Български конст-

руктори с обединени усилия създадоха нов тип слънчев колектор за топла

вода, различен от съществуващите плоски, селективни и вакуум-тръбни.
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Интелигентни системи за
управление на отоплението
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Напоследък често се говори за т.нар.

пасивни къщи и алтернативни източни-

ци на енергия. Засега обаче в България из-

граждането и на пасивна къща, и на из-

цяло алтернативно захранване за една ед-

нофамилна къща не е особено приложимо

предвид цената на такова решение. Из-

граждането на слънчева инсталация за

топла вода е добре през лятото, но как-

во остава за комплексното прилагане на

такива технологии - т.е. не самостоятел-

но, а в добавка на изпитаните методи за

получаване на енергия като котли на

твърдо/течно гориво, камина с водна риза

и електрически нагреватели?

При прилагането на комплексно реше-

ние въпросът с правилното и ефектив-

но управление на цялата система е осо-

бено важен. Пример за лошо управлявана

система може да е едноконтурното уп-

равление само на слънчевите колектори без да се вземе

предвид котела и/или камината в една къща. В този случай

не може да се използва цялата налична топлина от различ-

ните източници и да се приложи там, където е най-нужна

- през деня за БГВ и отопление, а през нощта същата да

се акумулира. Това води до преразход на топлина, енергия

и в края на краищата - на пари.

Друг аспект при ефективното използване на слънчева-

та енергия е чисто практически - при еднофамилните къщи

площта за разполагане на слънчевите панели е ограничена

и не винаги панелите могат да бъдат ориентирани макси-

мално ефективно. В този случай може да се използва сис-

тема с отделно управление на потока към всеки отделен

колектор. Това осигурява максимална ефективност на ге-

нерация на слънчевите панели без да оскъпява много ин-

сталацията, тъй като позволява контрол на дебита на топ-

лоносителя към всеки отделен панел. Изгодата е видна по

време на преходните сезони, както и при залез и изгрев.

Прилагането на комплексния подход би довело до реали-

зирането на система за еднофамилна къща, която предлага

по-ефективно управление на топлинните потоци с оглед мак-

симизиране на качеството на живот и минимизиране на це-

ната за постигането му. Интелигентната комплексна си-

стема се базира на висококачествена автоматика с уни-

версални контролери и сложни алгоритми, които позволяват

управлението да става на база на прецизно измерване на

топлинните потоци и управлението им, съвместно с при-

ятен потребителски интерфейс позволяващ бърза и лесна

настройка на параметрите. Една такава система, свърза-

на с алармата на къщата, за да отчете периодите, през

които в къщата няма никой и да смени режима на работа,

прави абсолютно възможно едновременното използване на

слънчеви колектори, камина и котел, както и буферни топ-

линни акумулатори без намесата на потребителя с цел оси-

гуряване на постоянно наличие на топла вода и отопление

през зимния/преходните сезони. Инструкциите за предвари-

телно включване се получават по вградения GSM модем или

по интернет. Ако към такъв тип система се добави и вет-

Интелигентни системи за
управление на отоплението

рогенератор и/или фотоволтаичен панел за осигуряване на

собствената консумация на автоматиката и помпите, то

бихме постигнали наистина идеалната къща - топла и ком-

фортна по всяко време, само на един SMS разстояние!

1 - Акумулаторен(и) съд(ове)
2 - Бойлер, с ел.нагревател и 3 серпентини
3 - Радиатори за отопление
4 - БГВ
5 - Котел на твърдо/течно гориво
6 - Камина на дърва
7 - Слънчеви вакуумно-тръбни колектори
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Отопляване на басейн
със соларна система Bosch

> ïðîäóêòè è äîñòàâ÷èöè

Соларната система за подгряване на

басейни е не само най-екологичното, но

и най-икономично решение, което стои

пред много инвеститори и собствени-

ци. Инвестицията за изграждането на

такава инсталация за открит басейн с

площ 1000 m2 е по-ниска от тази за

оборудване с отоплителен котел и не-

обходимите компоненти на системата,

а текущи разходи (освен електрическа

енергия за циркулационната помпа) няма.

Реализацията й с колектори и систем-

ни компоненти Bosch гарантира надеж-

дността и дълготрайността на вложе-

ната инвестиция във времето. При вече

изградени отоплителни системи за под-

гряване на водата рентабилността е

гарантирана дори само от икономията

на енергия от досегашния топлоизточ-

ник.

Отопляването на басейн е особено

подходящо приложение за соларната

инсталация, тъй като водата в басей-

на трябва да бъде подгрята до относи-

телно ниски температури. Обичайната

температура за открити басейни е 22оС

до 25оС и 26оС до 30оС за закрити басей-

ни. Откритите басейни имат допълни-

телното предимство, че се нуждаят от

подгряване само през лятото, когато

соларния добив е максимален.

Чрез допълнителен топлообменник

може да бъде свързан и конвенционален

котел за доподгряване (съществуващ

или нов). По този начин става възможно

подгряване на водата и при лошо време.

Към системата може да се интег-

рира соларно подгряване на битовата

вода, което не оскъпява значително ин-

сталацията, тъй като само колектор-

ното поле трябва да се оразмери мал-

ко по-голямо. Системата може да ра-

боти с приоритет подгряване на басей-

на или на битовата вода, което се

настройва в соларния регулатор.

Соларните системи Bosch предлагат

и решение, при което допълнително към

отоплението на басейна се предвижда

соларно подпомагане на отоплителната

инсталация, което намалява разходите

за енергия през зимния сезон между 15 и

35% според използваното гориво и изо-

лацията на сградата. При това не са не-

обходими допълнителни колектори - през

лятото колекторите подгряват басей-

на, а през зимата отоплителната ин-

сталация.

Отчитане на топлинните загуби
на басейна
Басейнът губи голяма част от топ-

лината си през водната повърхност.

Това е зависимо на първо място от

температурата на водата и на второ

място от температурата на въздуха.

Колкото по-висока е температурата на

водата, толкова по-големи са загубите

от изпаряване. Колкото по-голяма е ам-

плитудата между температурите на

въздуха и водата, толкова по-големи са

загубите. Обикновено температурата

на въздуха в закритите басейни е 1 до

3 градуса по-висока от водата. Други

параметри, които

следва да се съблю-

дават при оразмеря-

ването на соларна-

та инсталация за

подгряване на басей-

ни са относителна-

та влажност на

въздуха и площта на

басейна. Тъй като

топлинните загуби

през стените на

басейна са относи-

телно малки, солар-

ната система за

отопляване на ба-

сейн се оразмерява

спрямо повърхност-

та му. При открити басейни оразмеря-

ването не може да бъде направено на

база необходимото увеличение на тем-

пературата, тъй като температурна-

та разлика между вода и въздух, както

и относителната влажност са зависи-

ми от метеорологичните условия. Тем-

пературните загуби могат да бъдат на-

малени значително, като се покрива

водната повърхност, когато басейнът

не се използва. Bosch-специалистите из-

вършват индивидуални изчисления спря-

мо параметрите на дадения обект и

предлагат обосновано от икономически

и топлотехнически аспект решение.

Описание на функционалността
Освен подгряването на битовата

вода чрез двусерпентинен бойлер, солар-

ната система подпомага подгряването

на водата в басейна. Соларната систе-

ма работи с приоритет за бойлера. При

малко слънцегреене или при достигане

на максималната температура на бой-

лера чрез трипътен вентил започва под-

гряването на водата в басейна .Топлоп-

ренасянето се осъществява през външен

пластинчат топлообменник от благо-

родна стомана или топлообменник за

доподгряване.

Подгряването на водата в басейна

става през регулиран байпас-щранг в

тръбния контур на басейна. Голямата ко-

лекторна площ обуславя дял на соларно-

то подгряване на топла вода до 80%. За

открити басейни принципно може да се

постигне увеличаване на времето на

ползване с общо един месец. Поради

високата мощност при прекъсването

комутацията на циркулационната пом-

па на басейна се изпълнява през отдел-

но реле.

Представителството на Бош-Термо-

техника работи със специализирани

фирми в цялата страна, които из-

вършват цялостна услуга от проекти-

рането, доставката и монтажа до кон-

султация и сервизно обслужване. Пове-

че информация можете да намерите в

интернет на www.bosch-climate.bg.

Отопляване на басейн
със соларна система Bosch
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Интегрирана система на
ТЕЛЕЛИНК в RIU Pravets Golf & SPA

Предизвикателството
RIU Pravets Golf & SPA стартира

като обещаващ проект за луксозен

хотел. Разположен на 55 км от столи-

цата, курортът работи предимно за

бизнесклиенти, конференции и други

корпоративни събития, както и с кли-

енти търсещи лукс. Подобен тип го-

сти имат сериозни изисквания към

системите на хотела - интернет

достъп, телефони, конферентно обо-

рудване, интерактивна телевизия и др.

Предоставянето на толкова услуги е

предизвикателство, особено ако се из-

ползва единна тарифираща и резерва-

ционна система (PMS). Успехът на

такъв проект изисква интензивна

интеграция на системите и прецизен

дизайн.

Проектът
Телелинк изцяло проектира и из-

пълнява следните системи:

n Локална мрежа и WiFi покритие

(Cisco)
n Телефонна система (SIEMENS)

n Система за стаен контрол, конт-

рол на достъпа и безкасови плаща-

ния (Komteh)

n Интерактивна телевизия (Accentic)
n Видеонаблюдение (BOSCH)

n Озвучителна и оповестителна

система (BOSCH)

n Пожароизвестяване (BOSCH,

Komteh)
n Структурна кабелна система

(глас и данни) (R&M)

n Кабелна телевизия

Резултатът
Изпълнените системи гарантират

надеждна комуникация, централизира-

но тарифиране на използваните от

гостите услуги, безкасови плащания

и най-вече - безотказни системи за

сигурност. Мрежовото решение е

изцяло базирано на оборудване на

Cisco. Това важи за локалната мрежа,

безжичното покритие на общите

части, както и за маршрутизатори-

те осигуряващи интернет и корпора-

тивна свързаност за хотела.

SIEMENS HiPath учрежденска цен-

трала обслужва телефонията за хо-

телските стаи и служителите на хо-

тела. Системата отчита разговори-

те на гостите и автоматично начис-

лява разходите на техните сметки.

Системата за стаен контрол га-

рантира достъпа на гостите до хо-

телските стаи и се грижи за тяхни-

те безкасови разплащания. Енергоспе-

стяващи модули в стаите стартират

и спират електричеството и клима-

тизацията в зависимост от заетос-

тта на стаята. Системата се бази-

ра на безконтактни (RFID) карти и е

с изцяло on-line архитектура, предос-

тавяйки информация на рецепцията за

статуса на стаите (заета, незаета),

както и за моментните исквания на

гостите („Не обезпокоявайте“ или

„Моля почистете“).

Интерактивната телевизия

Accentic предлага различни платени

услуги на гостите на хотела: Pay TV

канали, Video on Demand, както и справ-

ка за текущата сметка през телеви-

зорите в стаите. Системата е

напълно интегрирана с хотелския ре-

зервационен софтуер. При влизане в

стаята гостите се посрещат с по-

именно приветствие на телевизион-

ния екран. В зависимост от национал-

ността и според регистрацията в ре-

зервационната система се избира най-

подходящия език за телевизионния ин-

терфейс. VoD услугите предоставят

автоматично достъп до най-новите и

най-атрактивни филми за деня. По вся-

ко време гостът може да провери ста-

туса по своята сметка директно през

телевизионния приемник.

Системата за гъвкаво озвучава-

не и оповестяване BOSCH PLENA е

напълно интегрирана с всички оста-

нали системи и предоставя на различ-

ните зони индивидуална функционал-

ност и контрол, запазвайки централи-

зираното оповестяване. Всяка отдел-

на зона (лоби, ресторант, СПА, конфе-

рентна зала, и т.н.) може да използва

собствената си звукова система, за

да изгради най-добрата среда, подхо-

дяща за клиентите. Допълнителните

оповестителни системи за конферен-

тната зала превръщат хотела в една

от най-добрите локации за корпора-

тивни събития и срещи с възможност

за гъвкаво разделяне обема на 4 от-

делни, независими зали.

Основна функция на видеонаблю-

дението е да осигури дискретно по-

критие на най-критичните зони, по-

зволявайки на служителите по сигур-

ността да получават обективна и ка-

чествена информация от наблюдава-

ните части. Системата е особено

важна за хотела, функциониращ 24

часа в денонощието, 7 дни в седми-

цата, 365 дни в годината. Телелинк

проектира и внедри платформата

DiBOSS от BOSCH, комбинирайки ана-

логови и IP камери. Решението позво-

ли оптимално използване дадености-

те на архитектурата и предостави

на персонала надеждно решение за ви-

деоконтрол.

Пожароизвестяване: инсталирани

са над 1000 детектора на BOSCH,

като пожароизвестителната систе-

ма е напълно интегрирана със систе-

мата за стаен контрол.

Телелинк ЕАД
София 1766, Бизнес Парк София, сграда 12А, ет. 3

Тел.: (02) 970 40 40       www.telelink.com
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Системи за пречистване на
отпадни води от ПИ Трейд

Фирма ПИ Трейд е официален представител на GRAF Гер-

мания и BMS Ирландия – лидери в сферата на пречистване на

отпадни води. Основните дейности на компанията са:

n Проектиране, доставка и монтаж на модулни пречиствател-

ни съоръжения за битово-фекални води от 2 до 10 000 Е.Ж;

n Събиране, пречистване и ползване на дъждовни води за

битови и поливни нужди;

n Помпени инсталации, хидрофорни системи;

n Отводнителни и дренажни системи;

n Рециклиране на води от автомивки за повторната им упот-

реба;

n Проектиране, доставка и монтаж на слънчеви енергийни

системи;

n Абонаментно обслужване.

Системата за пречистване на отпадни води тип Picobell
на GRAF предлага проста технология и в същото време висока

степен на пречистване. Picobell работи изцяло без електрони-

ка, помпи и магнитни клапани. Всички процеси и движението на

водата се извършват от компресор за въздух, който е компак-

тен, с минимална консумация на енергия и седи извън съоръже-

нието. Стандартната конфигурация на системите до 10 Е.Ж.

се състои от един резервоар, а Picobell XXL системите за пре-

работка на отпадна вода обслужват до 200 Е.Ж. За съществу-

ващи резервоари от стоманобетон се предлага оборудване за

пречистване на отпадните води Klaro Easy на GRAF.

Модулните пречиствателни станции
BMS BLIVET са с капацитет 20 – 10 000 Е.Ж. Станцията

е доказала себе си в разнообразни климатични условия и об-

служващи население еквиваленти (Е.Ж.) от 20 до 10 000.

Системите за събиране и ползване на дъждовна вода
на GRAF са решението, с което може да се намали консума-

цията на питейна вода с минимум 50%. Благодарение на ак-

туални технологии и напълно оборудваните системи е възмож-

но посрещането всички нужди от гледна точка на удобство

и надеждност.

Дренажните системи GRAF
са подходящи за използване ако наблизо няма река, дере, ка-

навка или подходящо място за заустване на пречистените или

дъждовни води. Задължително е почвата, в която ще се мон-

тира да е с подходящи просмуквателни свойства и на дос-

татъчно голямо разстояние от подпочвените води (най-мал-

ко 80 см). Дренажният тунел може да побере 3 пъти обема на

конвенционален чакълен дренаж. Един модул (11 кг) замества

приблизително 800 кг чакъл или 36 м дренажни тръби. Мон-

тажът на дренажния тунел може да е в един ред, два реда и

т.н., в зависимост от желания капацитет за съхранение.

Дренажният блок
е лесен за монтаж и е идеален за употреба в обществени и

индустриални площи. Благодарение на високата издръжливост

на натоварване, площта над системата може да се използва

за паркинг пространство, входна площадка или складово про-

странство – няма ограничения.

Стабилна колонна структура гарантира високата из-

дръжливост на натоварване. 800 мм покривна настилка га-

рантира SLW 60 поносимост (до 60 тона). Блок системата

може да бъде монтирана в редове или в блок форма от 1 до

10 реда и на максимум 5 м дълбочина. Това зависи от мест-

ните условия и желания капацитет за съхранение. Отделни-

те блокове се свързват с практични бързи връзки.

Фирма ПИ Трейд предлага също и проектиране, доставка,

изпълнение и поддръжка на слънчево-енергийни системи, из-

пълнени по вакуумно-тръбна технология. При нея естествена-

та конвекция се превръща в топлина, която се абсорбира в

стъклено-вакуумни тръби. Освен това, компанията предлага и

новите за българския пазар соларни фотоволтаични панели,

преобразуващи слънчевата енергия в електрическа.
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Принципно, при проектиране на

система за вентилация, отопление и

климатизация, за да се създаде в по-

мещенията въздушна среда, удовлет-

воряваща установените санитарно-

хигиенни норми и технологични изис-

квания, се вземат предвид редица

фактори. Сред основните от тях са:

предназначение на сградата, брой на

етажите, характер на помещенията

и наличие на отделяни вредности. За

сградите на учебните заведения е

характерно наличието на помещения

с повишени изисквания по отношение

на тези системи. Подобни помещения

са различни лаборатории, художе-

ствени ателиета, спортни комплек-

си, работилници и др.

Организация на вентилационната
 инсталация
За учебни заведения се предвиж-

да нагнетателно-смукателна вен-

тилация, която се организира така,

че да се осигури необходимата вен-

тилация за всяко помещение, в за-

висимост от неговото предназна-

чение. В зависимост от броя на по-

мещенията и на учениците и специ-

ализацията на учебното заведение

е възможно да се използва съчета-

ване на естествена с механична

вентилация. В част от помещения-

та се разчита само на естествена

вентилация, а в други е задължител-

но използването на механична. На-

пример, за класните стаи може да

се предвиди само нагнетателна

вентилация, като за отвеждане на

отработения въздух се разчита на

естествената вентилация. За срав-

нително неголеми учебни заведения,

в които броят на учениците не

надвишава 200, се допуска да не се

организира механично подаване на

въздух.

Въздушно отопление
и вентилация
В случаите, в които е предвидено

учебното заведение да се отоплява с

топловъздушно отопление комбинира-

но с вентилационна инсталация, се

препоръчва да се предвиди автоматич-

но управление на двете системи. Пре-

поръчително е температурата на

подавания в помещенията въздух да не

превишава 40 оС. Използването на

рециркулационен въздух се допуска

единствено в неработно време. При

топловъздушно отопление за учебни-

те помещения е възможно да не е

предвидена смукателна вентилация. Тя

често не се изгражда и в учителски

стаи, библиотеки, кабинета на адми-

нистрацията и в стаи за отдих, в

които съществува възможност да се

организира естествена вентилация.

Когато се използва друг вид ото-

пление, в учебни помещения като

класни стаи, се препоръчва да се

предвиди вентилационна инсталация.

На нея се разчита и в спортните зали,

столовата, лабораториите, санитар-

ните възли, медицинските кабинети

и др. В лабораториите по химия и

физика обикновено се препоръчва да

се предвиди и местна смукателна

вентилация.

Разпределението на подавания в

помещенията въздух и отвеждането

на отработения се организира като

се отчита режимът на използване на

помещенията както през деня, така

и през цялата година. Добре е да се

предвидят и възможностите за вре-

ОВК системи в учебни
заведения
Част I. Вентилация на кухни, лаборатории и работилници.

Известно е, че запазването на работоспособността и доб-

рата концентрация до голяма степен зависят от поддържа-

ния микроклимат в помещенията. За учебните заведения оси-

гуряването на благоприятни условия и добра вентилация е

не само въпрос на удовлетворяване на санитарно-хигиенни-

те изисквания, но и условие за успешно протичане на учебния

процес и запазване на здравето на учащите. Предвиждането

на механична вентилация е препоръчително в случаите, при

които необходимите условия и чистотата на възудха не

могат да се постигнат само благодарение на използването

на естествена вентилация. Предвиждането на механична

вентилация е необходимо и за помещения и зони, в които е

невъзможно организиране на естествено проветряване.
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менни попадания на топлина, влага и

вредности. За помещения, в които

има постоянно присъствие на хора е

препоръчително въздухът да се пода-

ва директно в помещението. Допус-

ка се, при организирането на възду-

хообмена, част от нагнетявания

въздух да се подава в коридори или в

съседни помещения.

Вентилация на учебни
лаборатории
Не малка част от учебните заве-

дения са профилирани и дават на уча-

щите специфични знания и умения. За

тази цел, в зависимост от профила

си, те разполагат с лаборатории,

които позволяват на учениците да

придобият практически умения, да

наблюдават и да правят експеримен-

ти. Сред често срещаните лаборато-

рии са тези по химия, физика и биоло-

гия. От тях с най-сериозни изисква-

ния по отношение на организацията

на вентилацията са лабораториите

по химия, провежданите опити в ко-

ито протичат с отделяне на дим и

вредни изпарения от работните ме-

ста. Често за тези лаборатории се

препоръчва използването на местна

смукателна вентилация. С помощта

на вентилационната инсталация

отделяните вредни газове, дим и из-

парения се отвеждат извън помеще-

нието и се изхвърлят извън сграда-

та, като се разсейват в околната

среда. При проектирането на венти-

лационната инсталация е добре да се

вземат предвид изискванията към

разположението на отворите за взе-

мане на пресен въздух и изхвърляне на

замърсявания. Те следва да се разпо-

ложат така, че да се избегне възмож-

ността изхвърленият въздух да бъде

засмукан отново през отворите за

подаване на свеж въздух, като по този

начин да се върне отново в помеще-

нията. Добре проектираната венти-

лационна система би осигурила бла-

гоприятна въздушна среда около ра-

ботните места. Препоръчително е

също, вентилационната инсталация

да се проектира така, че в лаборато-

риите да се осигури поддържане на по-

ниско налягане в сравнение със съсед-

ните на нея помещения и коридори. По

този начин се предотвратява разпро-

странението на вредности извън

лабораторията.

Обикновено в лабораториите се

организира обща смукателна венти-

лация, като се предвиждат и местни

смукатели. Обикновено в лаборато-

риите по химия и физика се използват

предимно смукателни шкафове, за

които се предвижда отделна смука-

телна инсталация. Желателно е уп-

равлението на смукателните венти-

латори да е непосредствено до об-

служваното помещение.

В лабораториите, в които се от-

делят вредни вещества, нагнетява-

ният в самото помещение въздух

следва да е не по-малко от 90% от

общия дебит въздух, необходим за

тези помещения. Останалият въздух

се подава в съседните помещения

като коридори, например.

Основни правила
за проектиране
В процеса на проектиране на една

вентилационна инсталация е препоръ-

чително следването на някои основ-

ни изискания. Добре е в лаборатори-

ите да се осигури кратност на възду-

хообмена в границите 6 - 10 л/час.

Избраните смукателни устройства

следва да се разположат така, че да

осигуряват ефективното отвеждане

на отделяните от работните места

вредни вещества. Смукателните вен-

тилатори се поставят на края на

смукателните въздуховоди. Обикно-

вено се препоръчва монтажът им

върху покрива на сградата.

Добре е решетките за изхвърляне

на замърсения въздух да са на висо-

чина не по-малка от 2 м от покрива

и на разстояние не по-малко от 3 м

от въздухосъбирателните отвори. За

да се предотврати попадането на из-

хвърлян въздух в отворени прозорци

или във въздухосъбирателни отвори

е необходимо да се осигури достатъ-

чно висока скорост на изхвърляне на

въздуха. По отношение на разположе-

нието на нагнетателните отвори се

препоръчва изборът на местата, в

които те ще бъдат поставени да се

направи така, че нагнетяваните

струи да не нарушават циркулация-

та на въздуха в близост до смукател-

ните отвори.

Също така, в лабораториите е

добре да се използват смукателни

шкафове. Смукателните чадъри се

приемат за не особено подходящо

решение. При организацията на

въздухообмена е необходимо да се

осигури преобладаване на смукател-

ната вентилация пред нагнетател-

ната, за да се поддържа ниско наля-

гане. То възпрепятства разпростра-

нението на вредности извън обслуж-

ваното помещение. Използваните

въздуховоди за смукателната венти-

лация и вентилаторите, поради аг-

ресивността на изхвърляните газо-

ве, е добре да бъдат изработени от

корозионноустойчиви материали. По

отношение на пожаробезопасност-

та и защитата от пожар, не се

препоръчва използването на проти-

вопожарни клапи. На местата с по-

вишена пожароопасност е добре да

се монтират въздуховоди от него-

рими материали. При евентуално

възникване на пожар системата за

пожарна сигнализация не трябва да

изключва смукателния вентилатор.

Фиг. 1. Принципна схема на организация на въздухообмен в училищен стол.
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В подобна ситуация той следва да

продължи да работи.

Вентилация на учебни кухни
Учебните кухни се оборудват с

печки и съдомиялни машини, които са

източници на различни миризми, вла-

га и други вредности, които следва

да бъдат своевременно отведени от

помещенията. И въпреки че отделя-

ните вещества обикновено не са

токсични, следва да не се допуска

тяхното разпространение в остана-

лите помещения. За тази цел, обик-

новено, кухненските помещения се

оборудват с местни смукатели, раз-

положени над самите източници.

Обикновено за контрол на отделяна-

та лъчиста енергия се използва орга-

низирано подаване на въздух. За не-

утрализиране на конвективния топ-

лообмен се препоръчва да се изпол-

зват местни смукатели, разположе-

ни над съоръженията за топлинна об-

работка. Чрез тях, загретите

въздушни маси, се улавят и се отвеж-

дат извън помещението. В кухните

се използват предимно отворени и

технологично свързани местни сму-

кателни устройства. Над съоръже-

нията с големи топлоотдавания

като печки, скари, фурни и други, се

използват предимно чадъри с вгра-

дени филтри за улавяне на мазнини-

те.

Сред най-често използваните ме-

стни смукателни устройства са

смукателните чадъри с трапецовид-

но или правоъгълно напречно сечение.

Изработват се предимно от хром-

никелова стомана, алуминиева или

медна ламарина. Основен недо-

статък на местните смукатели е

затъмняването на помещенията и

необходимостта от често почи-

стване на повърхностите, включи-

телно и на вградените осветител-

ни тела.

Дебит на подавания
и отвеждания въздух
Едно от най-добрите решения за

кухненски помещения е подаването и

изсмукването на въздуха да се осъще-

ствява в горната им част. Добре е

подаването на въздух да се реализи-

ра по периферията на помещението.

Дебитът подаван въздух следва да се

определи така, че в кухнята да се

поддържа по-ниско налягане в сравне-

ние с обкръжаващите я помещения, а

също така да се компенсира засмук-

ваният и отвежданият въздух. В

отсъствието на система за клима-

тизация пресният въздух се подава в

горната част на помещението чрез

система за въздухоразпределение.

Нагнетателните устройства следва

да се разположат така, че да не оказ-

ват отрицателно влияние върху ра-

ботата на местните смукатели.

Възможно е нагнетателните устрой-

ства конструктивно да се комбини-

рат с местните смукатели.

Възможни варианти за подаване на

въздух са хоризонтално, вертикално

отгоре надолу, комбинация от тези

варианти и т.н. В кухня, оборудвана с

климатик, подаването на топъл

въздух се реализира хоризонтално или

от горната към долната част с мал-

ка скорост, а климатикът подава

само охладен въздух.

Основни изисквания към система-

та за отвеждане на въздух чрез ме-

стни смукатели са всички съединения

на елементите от смукателната

инсталация да са заварени и влагонеп-

роницаеми. Необходимо е да се пред-

видят технологични отвори и отво-

ри за почистване на въздуховода.

Скоростта на въздуха в смукателния

въздуховод трябва да бъде не по-малка

от 7,6 м/с. Смукателният вентила-

тор се монтира на покрива като за

изхвърляне на въздуха е необходима

тръба, поставена на височина над

нивото на покрива на разстояние не

по-малко от 1 м.

В допълнение към посочените ус-

ловия, проектантите следва да пред-

видят средства за регулиране рабо-

тата на местните смукатели. Сис-

темата за автоматично регулиране

следва да поддържа въздушния баланс

в помещенията (да изключва нагнета-

телната система при изключване на

смукателната система). Също така

е необходимо при сработване на по-

жарната сигнализация да прекрати

подаването на електроенергия и газ

към кухненското оборудване. При

включване на системата за автома-

тично пожарогасене, смукателната

вентилация следва да остане вклю-

чена. Нагнетателната система,

също така, може да работи до момен-

та, в който не бъдат изключени де-

текторите за дим. Те се оборудват

с вентилатор с производителност,

равна и по-голяма от 940 л/с.

Въздухообменът в училищните

столове се основава на поглъщане на

излишната топлина, отделяна от

кухненските помещения. Подаването

на пресен въздух следва да се осъще-

стви в залата за хранене, а засмук-

ването на отработения въздух - от

кухненските помещения. При монта-

жа на модулно кухненско оборудване

се предвиждат специални вентилаци-

онни устройства за подаване на пре-

сен въздух и отвеждане на отработе-

ния въздух.

Училищни работилници
Редица профилирани училища раз-

полагат с различни като предназна-

чение работилници, например по

дървообработване, металообработ-

ване и други. При проектиране на вен-

тилационната инсталация в тях е

добре да се вземе предвид програма-

та за производствено обучение, как-

то и дейностите, които се из-

вършват в тях. Обикновено се пред-

вижда смукателна вентилация за от-

веждане на праха и местни смукате-

ли над работни места, в които се

отделят вредности. Освен местни

смукатели, във въздуховодите на си-

стемата за отделяне на праха, в

близост до пода и в местата на съби-

ране на прах и дребни боклуци, след-

ва да се предвидят смукателни от-

вори.

Художествени ателиета
В художествените ателиета чес-

то се използват пещи за изпичане на

керамика. Те се явяват източник на

топлина, която е необходимо да бъде

изведена извън помещението. В този

случай могат да се използват смука-

телни чадъри, разположени над пещ-

та. При правилен подбор на размера

на смукателя и съответно добра

организация на неговия въздушен ре-

жим е възможно постигането на

ефективно отвеждане на излишната

топлина.
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Тръбни системи за
отоплителни инсталации

Специфики на тръбите
от изкуствени материали
Гамата от изкуствени материали,

използвани за производството на

тръби, непрекъснато се разширява.

Основните им предимства са ниски-

те хидравлични съпротивления от

триене, лесният монтаж, особено при

полагане на по-дълги участъци или при

навиване на серпентини за лъчисти

отопления и значително по-малките

топлинни загуби. Друго тяхно предим-

ство е дългият експлоатационен

срок, обикновено не само достигащ,

но и прехвърлящ 50 години. Тези тръби

не са податливи на корозия поради

невъзможността на полимерите да

встъпват в електрохимически реак-

ции. Те са екологично чисти и имат

малко тегло. Монтажът им е бърз и

лесен с възможност както за скрито,

така и за външно полагане.

Сред най-познатите и разпростра-

нени материали са: омреженият по-

лиетилен, кополимерният пропилен

(РР) или полибутанът (РВ). Тези

тръби се характеризират с висок

коефициент на линейно разширение

0,15 – 0,20 mm/(mK), ниска топлопро-

водност λ = 0,3 – 0,4 W/(mK), специ-

фична маса 850 - 900 kg/m3 и малък

специфичен топлинен капацитет с =

1,7 – 2,1 kJ/(kgK). Те са леки и с висо-

ка гладкост на вътрешните стени

(грапавостта е ε = 0,015 mm).

Гъвкави и твърди тръби
Обикновено тръбите от изкустве-

ни материали се класифицират в две

основни групи – гъвкави и твърди.

Гъвкавите тръби се огъват без

особени усилия и обикновено се дос-

тавят на рулони с дължина от 50 до

150 m. Използват се предимно за ра-

диаторни връзки при комбинираните

системи и като серпентини при лъчи-

стото отопление.

Твърдите тръби се използват пре-

димно за разпределителните мрежи

и щранговете на инсталациите. За

прилагането им са необходими фасон-

ни части, включително: колена, трой-

ници и кръстачки за формиране на

тръбната мрежа. Подходящи са за
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Тръбни системи за
отоплителни инсталации
Основни характеристики на използваните тръби

В последните години пазарът на тръби у нас е повлиян силно

от техническото развитие в областта. Навлизането на поли-

мерните материали при производството на тръби позволи ре-

шаването на редица проблеми, характерни за традиционно из-

ползваните метални тръби като податливост към корозия, об-

разуване на накип, химическа активност и др. Както във водо-

снабдителните и канализационните инсталации, така и в ото-

плителните инсталации тръбите от изкуствени материали все

повече изместват металните тръби. Сред предлаганите ре-

шения са и тръби, съчетаващи метал с пластмасово покритие,

при които недостатъците на двата материала се компенси-

рат като се използват предимствата на всеки от тях.
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щрангове и разпределителни мрежи.

Свързването на тръбите от изку-

ствени материали обикновено се

реализира чрез залепване, заварява-

не, с муфи или други фасонни части.

Преходите към други метални елемен-

ти се осъществяват посредством

холендрови съединения, уплътнени с

прорезни пръстени или пластична

деформация на краищата на тръба-

та.

Ограничения по отношение
на температурата
на топлоносителя
За да се гарантира дългият екс-

плоатационен срок на тръбите от

изкуствени материали в отоплител-

ните инсталации е необходимо из-

борът им да бъде съобразен с тем-

пературата на топлоносителя.

Тръбите, използвани при конвектив-

но отопление следва да бъдат устой-

чиви за продължителен период от

време на температури в диапазона

90 - 95 оС, а при ниско температур-

но отопление - на 60 оС. Също така

е необходимо тръбите за кратък пе-

риод от време да са устойчиви на

температури от порядъка на 100 -

110 оС, при конвективно отопление

и 90 оС - при нискотемпературно

лъчисто отопление. Сред основните

изисквания са и ниска пропускател-

на способност на кислород и работ-

но налягане при експлоатационни

температури минимум 0,3 МРа (3

bar).

Проблемите, дължащи се
на дифузията
Ограниченията по отношение на

температурата са сред основните

предпоставки обикновените тръби

да се приемат като неподходящи за

отоплителни инсталации. Обикнове-

ните полимерни материали също

пропускат през стените си молеку-

ли на кислорода, чрез дифузия. Дифу-

зионните процеси са силно зависими

от температурата и оказват нега-

тивно влияние върху корозионните

процеси на стоманените елементи

от инсталацията. Използването на

подобни тръби налага предприемане-

то на защитни мерки срещу корози-

ята като добавяне на инхибитори в

топлоносителя. Препоръчително е в

инсталацията да се използват само

елементи от цветни метали и да се

формират независими циркулацион-

ни кръгове за отделяне на стомане-

ните елементи.

Тръбите с ограничена дифузия на

кислород през стените обикновено са

с многослойна структура на стена-

та, като един от пластовете е от

полимерен материал или от алумини-

ево фолио, материали, които са с

ниска дифузионна способност и на

практика не пропускат кислород. С

достатъчно ниска пропускаемост са

и тръбите от еднослойни стени с

омрежени молекули.

Към недостатъците на всички

пластмасови тръби се отнасят го-

лемите температурни удължения, по-

ниската устойчивост на удар и на

механични въздействия. Пластмасо-

вите тръби, също така, са уязвими

на ултравиолетова радиация, която

намалява надеждността им. Сред не-

достатъците им се посочва и

фактът, че в повечето случаи всеки

вид полимер и вид тръба са с отдел-

на технология за монтаж.

Полиетиленови тръби
Тръбите от обикновен полиетилен

са слабо устойчиви на високи темпе-

ратури, което ги прави неподходящи

за отоплителни инсталации. Тръби-

те, които се използват в подобни

приложения са от омрежен полиети-

лен. „Омрежването“ е процес, при

който линейните макромолекули на

полиетилена формират напречни

връзки помежду си. Целта е да се

подобрят топлинните характеристи-

ки на полиетилена и да се повиши

температурната му устойчивост.

Омреженият полиетилен е значител-

но по-устойчив на високи температу-

ри, вътрешно налягане и износване

вследствие на триене. Омреженият

полиетилен е не само с по-добри свой-

ства при високи температури в срав-

нение с обикновения, но и значително

превъзхожда показателите на други

полимери, използвани в инсталации за

топла вода.

Полиетиленовите тръби са със

сравнително дълъг експлоатационен

срок. Те са корозионно устойчиви.

Физико-химичните свойства на поли-

етилена позволяват при използване-

то на полиетиленови тръби да не се

прилага катодна защита, която е

необходима при стоманените

тръбопроводи. Полиетиленовите

тръби са с висока устойчивост на

агресивни среди. Запазват добрата

си пропускателна способност по вре-

ме на експлоатация, а вътрешната им

повърхност остава гладка. Леки са и

се монтират лесно. Тези тръби са

много подходящи за изграждане на

подово лъчисто отопление.

Полибутанови тръби
Тръбите от полибутан са еластич-

ни, топлоустойчиви и устойчиви на

ултравиолетови лъчи. По своите

технически характеристики те при-

личат на полиетиленовите, но са с по-

добра топлинна устойчивост. Подхо-

дящи са за температури от порядъ-

ка на 70 оС. При такава температу-

ра експлоатационният им срок е око-

ло 50 години. Максималната им тем-

пература на експлоатация е 95 оС. Те

се използват широко в отоплителни-

те системи и в инсталациите за

битово горещо водоснабдяване.

Тръби от полипропилен
Полипропиленът е материал, кой-

то притежава много добри физични,

химични и термични качества. Той е

високо устойчив на корозия и се от-

личава с висока якост на опън. Има

ниска плътност, доста добра

твърдост и е устойчив на агресив-

ни среди. Полипропиленът има пре-

небрежимо ниска абсорбция. Тръби-

те от полипропилен са с дълъг екс-

плоатационен срок, ниска топлопро-

водност и висока термоустойчи-

вост (в зависимост от дебелината

на стената до 75 оС). Полипропиле-

новите тръби са много подходящи за

системите за топло и студено во-

доснабдяване, за изграждане на по-

дово лъчисто отопление, както и за

отклонения на централната отопли-

телна система с температура до +

90 °С. Подходящи са за температу-

ри от -10°C до + 90 °C като са спо-

собни да издържат и кратковремен-

ни повишавания на температурата

на топлоносителя до 95 - 100 оС. Те
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се монтират лесно и не са електроп-

роводими. Гладката им вътрешна

повърхност се износва малко и не

създава условия за образуването на

накип и други отлагания. Характери-

зират се с добри санитарно-хигие-

ни изисквания. При правилна инста-

лация и последваща експлоатация

срокът има на работа в системите

за отопление и горещо водоснабдя-

ване е около 25 - 30 години. Замръз-

ването на водата вътре в тръбите

не води до тяхното разрушаване.

Тръбите от полипропилен имат ви-

сока пропускателна способност при

ниски загуби на налягане. При горе-

не полипропиленът не отделя ток-

сични вещества и диоксин. Мон-

тажът им е бърз и лесен при темпе-

ратура над 5 оС.

Полибутиленови тръби
Полибутиленовите тръби и фи-

тинги са сравнително нови. Те при-

тежават всички предимства на гъв-

кавите тръби като неголямо тегло

и елементарен монтаж, екологични

и устойчиви са на бактериални замъ-

рсявания. Не са податливи към обра-

зуването на накип и развитието на

корозия. Имат много добри топло- и

звукоизолиращи свойства. Полибути-

леновите тръби са еластични, уда-

роустойчиви и устойчиви на абразив-

но износване и пукнатини, поради ко-

ето не се налага ремонт в процеса

им на експлоатация. Не са токсич-

ни. При горене се разпадат на въгле-

роден диоксид и водна пара, не от-

делят хлор и диоксин. Характеризи-

рат се с ниска топлопроводност и

висока гъвкавост, която позволява

създаването на система с всякаква

конфигурация. Имат добра темпера-

турна устойчивост. Водата вътре

в тях може многократно да замръз-

ва и да се размразява, като това не

оказва влияние върху свойствата и

функционирането на системата. При

отрицателни температури до –20 оС

тези тръби съхраняват еластично-

стта си. Характеризират се с дълъг

експлоатационен срок. Полибутиле-

новите тръби могат да се използват

за изграждане на конвективни ото-

плителни инсталации с радиатори и

за създаването на топли стени и под.

Към предимствата на тези сис-

теми се отнася също краткото вре-

ме за монтаж. Имащи прекрасни ек-

сплоатационни характеристики, по-

либутиленовите тръби не се нужда-

ят от специални инструменти за

монтаж. Съединяването им е ръчно,

а здравината на това съединение

позволява да издържи на много висо-

ки налягания на водата – до 45 ат-

мосфери.

Поливинилхлоридни
тръбопроводи ПВХ
Пластмасовите тръби и фитинги

от поливинилхлорид (ПВХ) са широ-

ко използвани в климатичните и ка-

нализационните системи. Характе-

ризират се с висока химическа ус-

тойчивост към повечето оксиди и

соли, висока стабилност на матери-

ала при температури от 20 до 50 °C,

механична устойчивост и висока

твърдост, както и с нисък коефици-

ент на линейно разширение. Като

основни техни предимства се посоч-

ва пълната защита от корозия. Те не

се окисляват и имат висока удароу-

стойчивост при отрицателни тем-

ператури. В сравнение с традицион-

но използваните материали са по-

малко склонни към кондензатообра-

зуване. Характеризират се с нисък

коефициент на топлопроводност,

благодарение на което загубите на

енергия през тръбопровода не са

големи. Устойчиви са на промените

в температурните условия през раз-

личните периоди в годината, както

и на падове в температурата. Имат

сравнително ниска себестойност.

Монтират се бързо и са технически

надеждни.

Основни недостатъци на тръбоп-

роводите от ПВХ са ниските предел-

ни температури. Тези тръби не се

препоръчват за температура над 65

°С. Друг техен недостатък е, че с

течение на времето се активизира

процесът на отделяне на токсини, в

това число на хлороетилен, който е

канцероген с широк спектър на дей-

ствие, което не допуска използване-

то на този материал в системи за

подаване на питейна вода. Също

така поливинилхлоридните тръби не

могат да оправдаят растящите

изисквания по отношение на устой-

чивостта към възможни извънредни

ситуации и пожар. Те са горим ма-

териал, който при горене отделя от-

ровни газове.

Тръби и фитинги от хлориран
поливинилхлорид
Хлорираният поливинилхлорид

представлява химически инертен

синтетичен материал, разработен за

защита от корозия. Тръбите се изпол-

зват в отоплителни и климатичните

системи и т.н. Заради своите химич-

ни, физични и антибактериологични

свойства, тези тръби и фитинги не

оказват вредно въздействие върху

водата.

Основно предимства на хлорирани-

ят поливинилхлорид е широкият диа-

пазон на работната температура,

който е от 0 до 100°С. Работното им

налягане е до 16 атмосфери. Тръби-

те от хлориран поливинилхлорид се

характеризират с висока устойчи-

вост на химически агресивни среди,

нисък коефициент на топлинно раз-

ширение и нисък коефициент на хид-

равлично съпротивление, гарантира-

що минимални загуби на налягане. Те

са с висока абразивна устойчивост

и оптимални механични характерис-

тики.

При използването им не се наблю-

дават отлагания върху стените на

тръбопровода, отсъства процес на

корозия, което съществено удължа-

ва експлоатационния срок на тръбоп-

Фиг. 1. Многослойна тръба от полиети-
лен и алуминиева вложка.
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ровода и намалява разходите по ре-

монт.

В сравнение с полипропилена,

тръбите от хлориран поливинилхло-

рид издържат на по-високи налягания

при еднаква дебелина на стената, а

също така имат много нисък коефи-

циент на топлинно разширение. Мон-

тажът им е лесен и не се налага

използването на заваръчно оборудва-

не. Обикновено срокът им на експло-

атация е около 50 години.

Тръби с алуминиева
вложка
Тези тръби съчетават предим-

ствата на метала и пластмасата,

като добрите качества на единия

материал компенсират недостатъ-

ците на другия материал. По този

начин негативните свойства на ме-

тала като склонност към корозия и

образуване на накип, токсичност,

твърдост и високи загуби на налага-

не се отстраняват чрез използване-

то на полиетиленова тръба, която се

поставя от страната на водата. Не-

гативните свойства на пластмаса-

та като способност да пропуска кис-

лород и ултравиолетови лъчи, висока

степен на топлинно разширение и не-

устойчивост се компенсират с изпол-

зването на алуминиева тръба.

Тези тръби се отличават с много

добри топлофизични характеристики

– работно налягане до 10 атмосфе-

ри, максимална работна температу-

ра 95 °С, издръжливост на кратко-

временно повишаване на температу-

рата до 110 °С в продължение на

няколко часа.

Тръбите с алуминиева вложка са

подходящи за използване както в ото-

плителните, така и във водоснабди-

телните системи. Състоят се от

външен и вътрешен слой от омрежен

полиетилен и алуминиев слой между

тях, който възпрепятства дифузията

на кислород. Тези тръби защитават

напълно системата от попадане на

кислород. Вътрешният полиетиленов

слой, поради своята гладкост, осигу-

рява добра пропускателна способ-

ност на тръбата.

Полиетиленовият слой на тръба-

та е устойчив на въздействието на

агресивни среди, осигурявайки на-

деждна защита на алуминиевия слой

от влага, кислород и други неблагоп-

риятни фактори. Тези тръби са с

висока степен на хигиеничност. Ма-

териалите, използвани за изработ-

ване на тръбите и съединителните

елементи, не са токсични. Тръбата

трудно се възпламенява благодаре-

ние на вътрешния метален слой. В

случаи на възпламеняване димът има

много ниска плътност. Друга тяхна

специфика е много ниската им топ-

лопроводност. Тя е в пъти по-ниска

от тази на медните тръби, напри-

мер. Те са химически неутрални и не

променят качествата на водата.

Имат високо шумопоглъщащи свой-

ства.

Техен недостатък е ограничение-

то на диаметъра от 16 до 40 мм, тъй

като производството на по-големи

диаметри по тази технология се оказ-

ва икономически неизгодно. Тръбите

с алуминиева вложка не се препоръч-

ват за отоплителни инсталации, в

които е възможно замръзване на во-

дата, тъй като това може да доведе

до необратими повреди в инсталаци-

ята. Характеризират се с опростен

монтаж и повишена функционалност

на системата. След огъване тръба-

та запазва предадената й форма.

Това й свойство позволява те пред-

варително да се съединят с фитинги

и да се доставят на мястото за мон-

таж. При използване на тръбите с

алуминиева вложка в рамките на пре-

поръчителните налягания и темпера-

тури (налягане до 10 бар, работна

температура от 0 до 95°С), те са с

достатъчно дълъг експлоатационен

срок. Лабораторни изпитвания в ус-

ловията на изкуствено стареене

показват, че експлоатационният им

срок може да надвиши 50 години.

Стоманени
тръби
Металите, които се използват за

изработването на тръби за отопли-

телни инсталации, са предимно сто-

мана и цветни метали – мед и алуми-

ний.

Сред най-често използваните ме-

тали е стоманата, тъй като е под-

ходяща за изработването на всички

видове тръбопроводи. Стоманените

тръби, използвани в отоплителните

инсталации, се характеризират с не

много дълъг експлоатационен срок и

не висока цена. Деформират се сла-

бо при повишаване на температура-

та, а устойчивостта им намалява при

високи налягания. Като основен недо-

статък на стоманените тръби се

посочва тяхната податливост към

корозия, поради което върху стома-

нените тръби често се нанасят за-

щитни покрития, обикновено от цинк.

Тръбите от поцинкована стомана са

може би едни от най-познатите и

прилагани в практиката. Едновремен-

но тяхно предимство и недостатък,

се явява високата им топлопровод-

ност. При използването им в отопли-

телна инсталация, когато през тях

преминава студената вода това е

недостатък, тъй като тръбите се

„изпотяват“, а това води до възник-

ване на корозионни процеси. Омокря-

нето на тръбите води до разрушава-

не на прилежащата към тях стена. За

да се избегне този проблем е подхо-

дящо върху стоманената тръба да се

постави полиетиленова пяна или ка-

учук.

Стоманените тръби, в сравнение

с медните и полимерните тръби, се

отличават с по-малка пропускна спо-

собност, при равни вътрешни диа-

метри. Това може да се обясни с

факта, че вътрешната повърхност на

стоманената тръба е грапава, кое-

то предизвиква завихряне на потока

течност и затруднява неговото при-

движване. При експлоатацията на

тръбите нарастват продуктите на

корозия и другите отлагания, което

още повече намалява пропускателна-

та им способност.

Свързването на тръбите се осъ-

ществява посредством стоманени

фитинги. Не се препоръчва използва-

нето на фитинги от друг материал,

например от чугун, което е не рядко

срещано в практиката, поради разру-

шаване на антикорозионната защи-

та на тръбата.

Медни тръби
До голяма степен медните тръби

са универсални. Медта е много добър

материал за създаване на топлопро-

води за водно отопление, а също така
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и за студено и горещо водоснабдява-

не, което се обуславя от нейните

физични и механични свойства. Тя е с

добра топло- и електропроводимост

и е устойчива към окисление. Харак-

теризира се с висока устойчивост на

корозия.

Като предимства на медните

тръби се посочва и устойчивостта

им на въздействието на хлорирана

вода, както и доказаните бактери-

цидни свойства на медта, благода-

рение на които се възпрепятства

развитието на бактерии по вътреш-

ната страна на тръбите. Медта е

много пластичен метал, устойчив на

големи натоварвания, осигуряващ

висока степен на надеждност. Бла-

годарение на високата пластичност

на метала, медният тръбопровод при

замръзване на водата в него не се

напуква, а леко се разширява, като

след размразяването си се възста-

новява до изходното състояние.

Независимо от незначителната

дебелина на стената, тръбите от

мед издържат на по-голямо работно

налягане в сравнение със стомане-

ните тръби. Използват се два вида

медни тръби - твърди, които са с

дължина от 3 до 5 метра и меки,

които се предлагат навити на рула

с дължина от 25 до 50 метра.

Вътрешната стена на медните

тръби е абсолютно гладка, което га-

рантира високата им пропускател-

на способност. Благодарение на ан-

тикорозионната устойчивост, про-

пускателната способност на медни-

те тръби през целия им срок на ек-

сплоатация остава непроменена.

Въпреки това, често по вътрешна-

та повърхност на медните тръби

допълнително се нанася защитен

слой.

Понякога, за подобряване на свой-

ствата им, медните тръби се покри-

ват с външно полимерно покритие (от

полиетилен или поливинилхлорид). По-

лимерното покритие намалява загу-

бите на топлина при транспортира-

не на топла вода, възпрепятства

образуването на конденз при транс-

портиране на студена вода, защита-

ва метала от драскотини и други ме-

ханични увреждания, а също така

понижава шума.

За тръбите, предназначени за вод-

но отопление, обикновено се използ-

ва мед с висока чистота (99.9 %).

Чистата мед се отличава с особено

висока корозионна устойчивост и

пластичност, дори при много ниски

отрицателни температури. При ме-

ханична обработка медта частично

губи своята пластичност.

Медните тръби не понасят добре

твърде кисели и твърде основни води,

също както и много меки или много

твърди води. Свързват се помежду си

чрез специални медни или изработе-

ни от медни сплави пресфитинги.

Медните тръби се отличават с го-

ляма трайност, надеждност и дълго-

вечност, но са сравнително по-скъпи

от полимерните.

Използването на медни тръби оба-

че налага спазването на определени

изисквания към отоплителната сис-

тема в цялост. Сред основните е

използването на еднородни матери-

али. Това означава, че всички тръби,

съединителни елементи и спирател-

но-регулиращата арматура трябва да

бъдат изпълнени от мед.

При нормални експлоатационни

условия, срокът на работа на медни-

те тръби е над 40 г. За този дълъг

срок тръбите на практика не зави-

сят от налягането и температура-

та на топлоносителя в мрежата.

Критерии за избор
на тръби
Всеки от използваните материа-

ли се характеризира с определени ек-

сплоатационни характеристики. На-

пример, не всички материали са дос-

татъчно устойчиви на въздействие-

то на горещата вода и при горене

отделят вредни газове. За да се из-

берат подходящи за конкретната си-

стема тръби е необходимо добре да

се познават специфичните им пара-

метри.

Основни параметри, на базата на

които обикновено се избират тръби-

те са надеждност и дълъг експлоата-

ционен живот. Те зависят от физи-

ко-химичните свойства на материа-

ла, използван в системата, качество-

то на тръбите и съединителните

елементи, както и от професионализ-

ма на специалистите, извършващи

проектирането и монтажа на систе-

мата.

При избора на пластмасови тръби

от решаващо значение са диа-

метърът на тръбата, възможност-

та за нейното линейно разширение,

химическата устойчивост, работно-

то налягане и температурата на

транспортираната среда.
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От различните видове рекупера-

тивни топлообменници, най-голямо

приложение в практиката намират

пластинчатите топлообменници.

Използват се също топлинни тръби

и системи с междинен топлоносител.

Пластинчати
топлообменници
Пластинчатите топлообменници

са познати още като топлообменни-

ци с неразглобяеми плочи (fixed-plate

heat exchangers). В конструктивно

отношение пластинчатите топло-

обменници са изградени от отделни

редуващи се плочи, между които се

формират процепи (фиг. 1). Плочите

са добре уплътнени, а изхвърляният

и постъпващият въздушни потоци

протичат във формиралите се от

плочите свободни пространства. В

повечето случаи, с цел постигане на

по-добър топлообмен между потоци-

те, отделните пластини се профи-

лират. Когато през топлообменника

преминават замърсени въздушни по-

тоци, не се препоръчва използване-

Рекуперативни
топлообменници
Характеристики и конструкция на пластинчати топлообменници,
топлинни тръби и системи с междинен топлоносител

то на модел със силнорелефни

повърхности.

Материалите, които се използ-

ват за изработване на отделните

пластини, трябва да са с висок ко-

ефициент на топлопроводимост и

способност да пренасят топлосъдъ-

ржанието (енталпията) между два-

та въздушни потока. Сред често из-

ползваните материали за изработ-

ване на топлообменници с неразгло-

бяеми плочи е алуминият, който е ус-

тойчив срещу корозия и се отлича-

ва с добри топлообменни свойства.

Пластинчатите топлообменници

могат също така да бъдат произ-

ведени и от стомана. Обикновено

дебелината на една пластина е от

порядъка от 0,1 до 5 mm, а разсто-

янието между пластините е от 5 до

10 mm.

Липса на утечки във
въздушните потоци
Пластинчатите топлообменници

се характеризират с пълно от-

съствие или почти незабележими

утечки между въздушните потоци.

Сред спецификите им е и способнос-

тта да запазват добри работни ха-

рактеристики при температура на

постъпващия горещ въздушен поток

над 200 °С. Препоръчително е, кога-

то топлообменникът работи про-

дължително време под температура-

та на оросяване да се предвиди щу-

цер за отвеждане на кондензата. За

системи с големи дебити въздух се

използват няколко топлообменника,

Сред най-често използваните технически средства за опол-

зотворяване на отпадъчната топлина в отоплителни, вен-

тилационни и климатични системи са рекуперативните

топлообменници. Характерно за принципа им на работа е,

че постъпващият и изхвърляният въздух обтичат различни

повърхнини на топлообменника. Между тях са разположени

разделителни стени, изработени от метал, стъкло, керами-

ка или изкуствени материали. Стените на топлообменника

могат да бъдат плоски, профилирани или цилиндрични.

Фиг. 1.
Схема на

пластинчат
топло-

обменник.
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свързани успоредно.

Основен недостатък на този тип

топлообменници е възможността им

да регенерират единствено енталпи-

ята. Могат да се монтират в цент-

рали за обработка на въздух, както и

в агрегати за вентилация с рекупе-

рация, като топлообменникът се

поставя с наклон от около 2 до 4 %

по посока на изхвърляния въздух. При

последователното и паралелно

свързване на модулите се постига

висока ефективност на утилизация

(фиг. 2).

Тръбни топлообменници
Тръбните топлообменници пред-

ставляват конструктивна разновид-

ност на пластинчатите модели. Раз-

ликата е, че при тръбните топлооб-

менници пластините са заменени с

тръби, изработени от стъкло или

изкуствени материали. Всяка тръба

представлява самостоятелна затво-

рена система, в която при условия на

вакуум циркулира работен агент.

Топлинните тръби, в зависимост от

принципа на работа, се разделят на

две основни групи - гравитационни и

капилярни.

Гравитационните топлинни тръби

работят само във вертикално поло-

жение (фиг. 3). Условно, топлообмен-

никът е разделен на три отделни зони

- изпарителна, транспортна и конден-

зационна. Изхвърляният топъл въздух

обтича долната част на тръбите, в

резултат на което работният флу-

ид се изпарява, достигайки до зона-

та на кондензация, където кондензи-

ра и под действието на гравитаци-

онните сили кондензатът се връща

обратно в зоната на изпарение. Тео-

ретично ефективността на работа

на тръбите би могла да се контроли-

ра чрез техния наклон.

Вторият вид топлинни тръби –

капилярните, от вътрешната стра-

на са облицовани с материал с капи-

лярна структура (фиг. 4). Възможно

е да се използва филц, нетъкан тек-

стил и други материали. При капиляр-

ните топлинни тръби, кондензатът

се транспортира за сметка на раз-

ликата в налягането между зоните на

кондензация и изпарение. За разлика

от гравитационните, тези топлин-

ни тръби работят в хоризонтално

положение. Едно от основните им

предимства е възможността за ре-

версиране на посоката на преноса,

което позволява да се реализират

икономии на енергия не само през

зимата, но и през лятото, при изпол-

зването им в климатични системи.

Характеризират се с висока
ефективност
В зависимост от вида на работ-

ния агент, топлинните тръби могат

да работят в сравнително широк

температурен интервал. Основните

им предимства са високата степен

на ефективност и надеждност при

експлоатация. При тях няма пренос на

вредни вещества към подавания

въздух, а разходите за поддръжка са

малки.

Тръбните топлообменници са из-

ключително подходящи за работа в

агресивни среди. Използват се пре-

димно в автономни въздухообработ-

ващи апарати за топловъздушно

отопление и климатизация. Подходя-

щи са и в случаи, при които се търси

компактност на съоръженията Дру-

ги техни предимства са отсъстви-

ето на подвижни части, както и

възможността за лесно почистване

и приложимостта им при високи тем-

ператури на горещия въздушен по-

ток.

Недостатъците им са свързани

със сложната производствена тех-

нология, трудното регулиране на

топлинната мощност, значителни-

те разходи при необходимост от

предварително филтриране на из-

хвърляния въздух и опасността от

замръзване.

Топлообменници със затворен
контур
В случаите, когато е недопусти-

мо смесване на подавания и изпуска-

ния въздушен поток, поради съдържа-

щи се в тях замърсявания, отпадъч-

ната топлина се оползотворява чрез

пренасянето й по контур. Пренася-

нето се реализира чрез използване на

оребрени топлообменници тип

Фиг. 2. Схема на видовете присъединя-
ване на пластинчат топлообменник
към вентилационна система.

Фиг. 3. Принципна
схема на гравитаци-

онна топлинна тръба.
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въздух-течност, които се монтират

във въздухопроводите с изхвърляния

и постъпващия въздушни потоци.

Топлообменниците са свързани в

затвореноконтурна система, в коя-

то принудително циркулира работен

флуид. Той трябва да отговаря на оп-

ределени изисквания като висок спе-

цифичен топлинен капацитет, нисък

вискозитет, висок коефициент на

топлопроводност, пожаро- и взриво-

безопасност, да не е агресивен към

метали и да е безвреден за човека.

Сред най-често използваните топ-

лоносители е воден разтвор на ети-

ленгликол. Когато системата е

свързана към мрежата на отопли-

телната система, се работи с вода.

Предотвратяването от замръзване

се осигурява от източника на топ-

лина. За ограничаване на топлинни-

те загуби, тръбопроводите, по кои-

то се пренася топлоносителят пред-

варително се изолират, което пре-

дотвратява и кондензацията на вод-

ни пари по повърхността им.

Този вид системи пренасят пре-

димно явна топлина. Ефективността

на системата се повишава при пони-

жаване на температурата на топло-

носителя, което предизвиква конден-

зация на водни пари, вследствие на

което започва пренасяне и на скрита

топлина. Ако температурата на

топлоносителя, обаче, падне под

температурата на замръзване на

водата, се наблюдава обледеняване

на топлообменника и намаляване на

ефективността му. Характерно за

този тип системи е отсъствието на

пренос на влага и възможността за

реверсиране на топлопреносните

процеси. Обикновено тези системи се

изграждат от

Оребрени
топлообменници

изработени от специално навити

тръби или тръби с ламели. Не е задъ-

лжително двата топлообменника да

са от един и същ конструктивен тип.

Самите топлообменници се разпола-

гат във въздухообработваща цент-

рала или във въздухопроводната мре-

жа. В случаите на кондициониране на

въздуха се работи в температурни

граници, които налагат използване-

то на многоредови топлообменници.

Това води до повишаване на ефектив-

ността, но също така и до увелича-

ване на хидравличните загуби по

въздух и топлоносител. В приложе-

ния, при които се рекуперира топли-

на от отпадъчни газове с агресивни

свойства, се препоръчва използване-

то на топлообменници от подходя-

щи материали или със специална

повърхностна обработка.

Системата включва още трипъ-

тен вентил за регулиране на топлин-

ната мощност, помпа, която се мон-

тира към топлообменника за из-

хвърляния въздух и разширителен съд

за поемане на термичните обемни

изменения на топлоносителя.

Подходящи са за технологични
отпадни газове
Инсталациите с междинен топло-

носител са подходящи за оползотво-

ряване на топлината на технологич-

ни отпадни газове, независимо от

химичния им състав, както и за от-

далечени в пространството нагнета-

телни и смукателни инсталации за

кондициониране на въздуха. Загубите

на налягане в мрежата са сравнител-

но малък процент от общия енергиен

баланс на системата.

Системите с междинен топлоно-

сител позволяват свързването на

няколко смукателни и нагнетателни

инсталации в обща система. Те мо-

гат да бъдат и с различни дебити и

температури и да поддържат разли-

чен експлоатационен режим. Появата

на обледеняване се предотвратява

чрез управление на топлинната мощ-

ност - посредством промяна на деби-

та на топлоносителя, който преми-

нава в потока външен въздух или чрез

добавяне на топла вода от отопли-

телната инсталация.

Предимства и недостатъци
на системите с топлоносител
Основно предимство на описано-

то техническо решение за оползот-

воряване на отпадъчната топлина е

отпадане на изискването двата

въздушни потока да са съседни и дори

в непосредствена близост един до

друг. Разстоянието между потоци-

те се ограничава единствено от ико-

номически съображения, свързани с

разходите за изграждане на тръбоп-

роводната и помпената системи.

Друго предимство на системите с

междинен топлоносител е от-

съствието на смесване между

въздушните потоци, което е от

особена важност в редица заводски

приложения. Съществува възмож-

ност за разпределяне на излишната

топлина по различните инсталации

или с цел използването й за техно-

логични нужди. Също така, лесно се

регулира топлинната мощност чрез

изменение на дебита.

Като недостатъци на тази систе-

ма могат да се посочат по-ниската

й ефективност в сравнение с регене-

ративните топлообменници, което

се дължи на необходимостта от до-

статъчно големи температурни раз-

лики между топлоносителя и въздуш-

ните потоци. Необходимо е замърсе-

ните въздушни потоци предварител-

но да се почистват, което съответ-

но води и до по-високи експлоатаци-

онни разходи.

Фиг. 4. Принципна схема на капилярна топлинна тръба.
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Изборът се базира на вида фото-

волтаична инсталация, коефициентa

на полезно действие на инвертора и

неговите работни характеристики.

Определящ фактор е и степента на

надеждност на уреда, тъй като само

безотказно работещият инвертор

може да направи едва фотоволтаич-

на централа наистина рентабилна.

Мрежово свързани
инвертори
Основното предназначение на

мрежово свързаните инвертори е

преобразуването на постояннотоко-

вата електроенергия, постъпваща

от фотоволтаичната система в

променливотокова, с подходящо за

мрежата напрежение, честота и

фаза. Сред останалите им функции

е максимизиране на производително-

стта на фотоволтаиците чрез про-

следяване на максималната работ-

на точка в променливите условия, в

които работят те (различна слънче-

ва радиация и температура на моду-

ла през отделните части на деня),

както и осигуряването на безопас-

но функциониране на системата.

Сред техническите изисквания към

мрежово-свързаните инвертори са

генериране на чисто синусоидално

напрежение, синхронизирано със сину-

соидалното напрежение на мрежата,

висока ефективност при пълно или

частично натоварване, визуално

изобразяване на производителността

на фотоволтаиците и др.

Видове инвертори
Инверторите се разделят основ-

но на стрингови (String Inverters) и

централни (Central Inverters). При

стринговите инвертори към един

инвертор се свързва само един

стринг. Така отделните стрингове

могат да бъдат конфигурирани с

различни електрически параметри -

мощност, ток и напрежение. Също

така наличието на частично засен-

чване не се отразява на добива на

цялата соларна система, а само на

отделни стрингове.

Когато енергията на една фото-

волтаична система се преобразува

само от един инвертор, то той се

нарича централен. Използването му

в соларни инсталации е целесъобраз-

но, само когато те не се засенчват

частично от други обекти, всички

стрингове са електрически еднакви

и имат еднакъв наклон и изложение.

Ако тези условия са изпълнени, цен-

тралните инвертори са по- ефектив-

ното и икономически изгодно реше-

ние. Недостатък се явява, че при

евентуална повреда на инвертора се

прекъсва подаването на ток към

мрежата на цялата фотоволтаична

централа.

Централни
инвертори
Централните инвертори най-чес-

то обслужват инсталации с мощ-

ност по-голяма от 5 kW. Сред основ-

ните им предимства специалистите

посочват възможността за висока

производителност, солидната кон-

струкция и лесния монтаж. Подходя-

щи са за случаите, в които фотовол-

таичната централа е под равномер-

на слънчева радиация, няма засенч-

ване, всички модули са ориентирани

в една и съща посока и имат еднак-

ви електрически характеристики.

Както вече бе споменато, при

този тип монтаж всички фотовол-

таични модули в системата са

свързани към един единствен инвер-

тор. Обикновено групата се състои

от няколко стринга, свързани заед-

но в съединителна кутия, преди да

бъдат вързани към инвертора. В

случай че стрингове с модули с раз-

лични мощности са свързани паралел-

но в главната съединителна кутия,

то те ще произвеждат едно напре-

жение и ток. Ако се използва еднос-

трингов инвертор, то той ще изме-

ри общото напрежение и произведе-

ния ток от групата и ще проследи

точката на максимална мощност на

групата, но няма да направи разлика

между отделните стрингове с раз-

лична максимална мощност. Ето

защо в някои случаи се налага изпол-

зването на многострингови инвер-

Инвертори за мрежово
свързани и автономни
PV системи
Видове, характеристики, оразмеряване и инсталация

Инверторите са важен елемент от електрическата част

на всяка фотоволтаична централа. Задачата им е да пре-

образуват постояннотоковата електроенергия, произведе-

на от соларния генератор в променливотокова и да пода-

дат максимално възможната мощност към мрежата. Ефек-

тивността на фотоволтаичната система до голяма сте-

пен зависи от функционалните характеристики на инвер-

тора. Поради тази причина е необходим прецизен подбор

на подходящия инвертор за всяка отделна инсталация.

Инвертори за мрежово
свързани и автономни
PV системи
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тори, за да се повишава ефективно-

стта на съоръжението.

Едно- и мултистрингови
инвертори
Едностринговите инвертори се

свързват с един стринг от последо-

вателно свързани модули. Всеки

стринг разполага със свой собствен

инвертор. Мощността им варира от

0,7 kW до 15 kW. Подходящи са при

фотоволтаични инсталации, при ко-

ито има частично засенчване или

стринговете са с различни разполо-

жения. Този тип инвертори не тряб-

ва да бъдат инсталирани на централ-

но място и нямат нужда от съедини-

телна кутия. Могат да бъдат инста-

лирани в близост до стринговете,

като така се намалява дължината на

кабелите за постоянен ток. Всеки

стринг трябва да се състои от мо-

дули с приблизително еднакви харак-

теристики, мощностни толеранси и

да бъде изложен на равномерна солар-

на радиация.

Мултистринговите инвертори

комбинират концепцията на едност-

рингов инвертор и централен инвер-

тор. От страна на фотоволтаична-

та група те се състоят от няколко

еднострингови инвертора, а от стра-

на на мрежата са като централни

инвертори. Прилагат се в случаи, в

които фотоволтаичните модули в

инсталацията са различен вид, нямат

еднаква ориентация и наклон или се

наблюдава засенчване. Мултистрин-

говите инвертори предлагат възмож-

ността всеки инвертор да бъде

свързан към два или три стринга,

като всеки от тях може да бъде с

различна ориентация, наклон, мощ-

ност или мощностен толеранс. Ос-

вен това един единствен инвертор

може да се използва с различни стрин-

гове, което е икономически по-изгод-

но в сравнение с инсталацията на

няколко еднострингови инвертора.

Допълнително предимство се явява

фактът, че работата на всеки отде-

лен стринг се оптимизира чрез от-

делно проследяващо устройство за

точката на максимална мощност.

Освен едно- и мултистрингови

инвертори съществуват и по-малки

инвертори за единични модули и мо-

дулни двойки. Предназначени са за по-

малки инсталации и са най-подходя-

щи за модули с различни мощностни

толеранси. Така всеки модул или двой-

ка модули има свой собствен инвер-

тор, който е оптимално съвместим

с неговите характеристики и специ-

фикации. Инверторът може да бъде

прикрепен към модула или фабрично

монтиран в свързващата кутия.

Последователно и паралелно
свързване на модулите
Както вече бе подчертано, при

присъединените към мрежата систе-

ми модулите обикновено са свързани

последователно в стрингове. Основ-

ното правило при този вид свързва-

не е сборът от максималните напре-

жения от всички модули в стринга да

бъде по-ниско от максимално допус-

тимото входящо напрежение на ин-

вертора. За да се предотвратят

несъответствия в стринговете, ако

са налице значителни разлики в елек-

трическите характеристики на мо-

дулите или за да се постигне допус-

тимото за инвертора входно напре-

жение, модулите могат да бъдат

свързани в паралел.
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Когато модулите са свързани пос-

ледователно, изходящият ток от

стринга е този на модула с най-малък

ток, докато генерираното напреже-

ние представлява сума от напреже-

нията на всички модули в стринга.

Когато модулите са свързани пара-

лелно, общото напрежение е напре-

жението на един модул, а токът е

сумата от всички токове на моду-

лите.

Взаимосвързани
инвертори
В случаите когато към фотовол-

таичната инсталация са включени

няколко инвертора, е удачно стрин-

говете на група да могат да бъдат

превключвани последователно. При-

чината е, че при намалено натовар-

ване, например при изгряване на

слънцето, електрическата мрежа се

захранва не от всички инвертори ед-

новременно, а само от един. Когато

слънчевата радиация достигне нива,

при които един инвертор работи с

пълен капацитет се включва друг ин-

вертор. В момента, в който и той

достигне пълната си ефективност,

се включва следващият и така, до-

като всички инвертори бъдат въве-

дени в работен режим. По аналоги-

чен начин, когато слънчевото грее-

не намалее привечер, инверторите

се изключват, докато остане само

един работещ. За да може да се

осъществи тази последователност,

инверторите трябва да бъдат

свързани заедно и да могат да кому-

никират един с друг. Този вид

свързване, също така, оказва влия-

ние върху експлоатационния срок на

инверторите, тъй като те не се

използват през цялото време и по-

вишава цялостната ефективност на

фотоволтаичната инсталация.

Допълнителните разходи за инвер-

торното превключване са особено

оправдани при по-големите инстала-

ции, в които малък процент увелича-

ване на мощностите води до значи-

телни изменения в производително-

стта.

Оптимална мощност
на инвертора
Мощността на инвертора се оп-

ределя от пиковата мощност на кон-

кретната фотоволтаична група.Тя

трябва да бъде по-голяма от 90% от

пиковата мощност на панелите. То-

ест, за 10 kWp група е препоръчител-

но използването на инвертор с мощ-

ност 9 - 10 kW. Ако мощността на

инвертора е с повече от 10% по-мал-

ка, добивът на енергия ще бъде на-

мален, а експлоатационният му срок

- съкратен. Изключения се допускат

в случаите, когато фотоволтаична-

та инсталация няма да достигне

оптимална работа, поради неопти-

мално разположение или наклон.

При никакви обстоятелства, оба-

че, максималният ток и напрежение

на фотоволтаичните модули не тряб-

ва да превишават допустимите нива

на входните напрежения и тока на

инвертора, тъй като това ще го

повреди. Когато инверторът е пре-

товарен, той намалява своята мощ-

ност и не е в състояние да обработ-

ва пълната отработена мощност на

фотоволтаичната група.

Също така е препоръчително диа-

пазонът на напрежение, в който ин-

верторът ще следи точката на мак-

симална мощност на една фотовол-

таична група, да съответства на

работните напрежения на групата.

Избраният инвертор трябва да е в

състояние да издържи на максимал-

ните напрежение и ток на цялата

група.

Оразмеряване
на инверторите
При избора на подходящ инвертор

за дадена фотоволтаична група се

взимат под внимание характеристи-

ките му - във входящата и изходяща-

та страна. Към входящата или по-

стояннотоковата страна инвер-

торът трябва да има DC номинална

мощност и максимална входяща DC

мощност; DC номиналeн ток и мак-

симален входящ DC ток; DC номинал-

но напрежение и максимално входя-

що DC напрежение; обхват на напре-

жение, в който се следи точката на

максимална и минимална мощност,

необходима преди инвертора да за-

почне да захранва електрическата

мрежа.

От променливотоковата, тоест

изходящата страна на инвертора към

мрежата, изискванията са АС номи-

нална изходна мощност; АС номина-

лен изходен ток и АС максимален

изходен ток; ефективност на преоб-

разуване при различно натоварване –

при 5%, 10%, 20%, 30%, 50%, 100% и

110%.

Нивата на ефективност при пълно

натоварване, посочени от производи-

телите на инвертори, не са достатъ-

чни за целите на проектирането на

фотоволтаичните системи, тъй

като за голяма част от експлоата-

ционния цикъл инверторите не рабо-

тят при пълно натоварване. В тези

случаи е удачно да се използва Евро-

пейският стандарт за ефективност,

който предлага методика за сравня-

ване ефективността на различни

видове инвертори, като взема пред-

вид продължителността от време,

при която инверторът се очаква да

работи при определено процентно

натоварване.

Инсталация и свързване
на мрежови инвертори
С цел намаляване дължината на

захранващите кабели е удачно инвер-

торът да се инсталира колкото се

може по-близо до фотоволтаичните

модули. Местоположението му тряб-

ва да бъде избрано така, че да не се

нагорещява прекалено през лятото,

тъй като при температури над 70 °С

повечето инвертори започват да

регулират производителността на

фотоволтаичните модули надолу с

цел собствена защита. Поради тази

причина, ако не е възможно да се

избере сенчесто място, препоръчи-

телно е да се използва инвертор с

принудително охлаждане. При избора

на местоположение за инвертора е

добре да се избягват места с потен-

циални източници на влага и прах.

При свързване на инверторите

към мрежата трябва да се спазват

някои основни изисквания. Сечение-

то на АС кабела от инвертора до

точката, в която той е свързан към

мрежата трябва да бъде избрано за

изходния АС ток на инвертора и

защитен чрез подходящо оразмерен

предпазител или автоматичен

прекъсвач. Освен това, сечението на

кабела трябва да е съобразено с пада

на напрежение в него. Необходимо е

да се инсталира и АС прекъсвач,

който да позволи инверторът да

бъде изключван от мрежата за под-

дръжка и ремонт.

Статията продължава в следващ брой на сп.

ТД Инсталации, оборудване, инструменти.
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DEHNguard M YPV SCI ... (FM) - нов арестер
за защита от пренапрежения на
фотоволтаични системи
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Фирма DEHN+SÖHNE, Германия раз-

работи модулни арестери тип

DEHNguard M YPV SCI ... (FM), израбо-

тени специално за защита оборудва-

нето на фотоволтаични системи.

Иновативното тристъпално d.c. пре-

включващо устройство прави тези

арестери особено безопасни, така че

те да отговарят на изискванията на

съвременните фотоволтаични сис-

теми. Характеристиките на модул-

ния арестер от продуктовата гама

Red/Line са също толкова уникални,

колкото и на тристъпалното d.c. пре-

включващо устройство. Заключваща-

та система на модула здраво закреп-

ва модулите в основата на аресте-

ра. Удари, вибрации или големи меха-

нични импулсни натоварвания в резул-

тат от разряди не оказват влияние

върху безопасната връзка със защит-

ния модул. Освен това, защитните

модули могат лесно да бъдат заме-

нени без инструменти. За тази цел

те са снабдени с бутон за освобож-

даване на модула. За да се избегне

неправилно поставяне, всяка защит-

на верига на DEHNguard M YPV SCI ...

(FM) и всеки защитен модул са меха-

нично кодирани.

За да отговарят на специфичните

изисквания на фотоволтаичните си-

стеми, в тези арестери е вградена

т.нар. Y-връзка, състояща се от три

варисторни защитни вериги и комби-

нираното разединяващо и късо съеди-

няващо устройство. Това взаимодей-

ствие намалява вероятността от

повреда на арестера в случай на опе-

ративно състояние и състояние на

повреда, които трябва да се вземат

предвид във фотоволтаични системи.

Това гарантира, че арестерът е за-

щитен в случай на претоварване, без

риск от възникване на пожар в сис-

темата. При напрежения до 1000 Vdc,

когато конвенционалното разединя-

ващо устройство се задейства, в

арестера е възможно да възникне

дъга, но тя се загасява незабавно и

без риск. Защитата от възникване на

пожар е основният приоритет на

DEHNguard M YPV SCI ... (FM).

Предпазител, който е специално

разработен за фотоволтаични систе-

ми е интегриран в пътя на късо

съединяване, за да осигури безопасна

електрическа изолация, което позво-

лява деенергизирана подмяна на за-

щитния модул, без формиране на дъга

в случай на повреден модул за защита

от пренапрежения. Този уникален ди-

зайн съчетава защита от пренапре-

жения, защита от пожар и предпазва-

не на човека.

DEHNguard M YPV SCI ... (FM) може

да се използва във всички ниско-,

средно-и високопроизводителни фо-

товолтаични системи без резервен

предпазител, дължащо се на висока-

та мощност на изключване на вгра-

дения предпазител.

Арестерът притежава зелена и

червена индикация, която показва го-

товността за работа на всяка за-

щитна верига. Освен това,

DEHNguard M YPV SCI ... (FM) също при-

тежава триполюсна клема за дистан-

ционна сигнализация.

DEHNguard M YPV SCI ... (FM) - нов арестер
за защита от пренапрежения на
фотоволтаични системи
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Автономно улично
осветление

> îñâåòëåíèå

Като първа стъпка към огранича-

ване на експлоатационните разходи за

улично осветление и подобряване на

ефективността му, някои общини за-

почнаха подмяна на старите живачни

лампи с натриеви и въведоха системи

за мониторинг и автоматично управ-

ление. В други населени места, сред

които София, Бургас, Чепеларе, Берко-

вица, Дупница, Кайнарджа, Стралджа

и други, стартира реализацията на

проекти за инсталация на улични лам-

пи с фотоволтаични модули.

Въпреки че изискват по-голяма

първоначална инвестиция, използва-

нето на осветителни уредби с вне-

дрени алтернативни източници на

енергия е целесъобразно по много

причини. Енергията, която генерират,

е екологична, при експлоатацията им

не се отделят вредни емисии, изиск-

ват ограничена поддръжка. Освен

това, при повреда в енергийния източ-

ник отпада само дефектираният из-

точник.

Компоненти на системата
Най-общо погледнато, автономни-

те улични лампи се състоят от фо-

товолтаичен модул, акумулатор,

светлинен източник и електронен

блок за управление.

Мощността на фотоволтаичните

модули, използвани за целта, варира

от 80 Wp до 250 Wp. Акумулаторът

най-често работи на 12 V, а капаци-

тетът му е от 100 Ah до 150 Ah.

Електронният блок управлява функци-

онирането на системата, включител-

но включването на светлинните из-

точници и изключването им сутрин-

та. Работата на светлинните източ-

ници се регулира от датчик за осве-

теност и таймер. При повечето

модели улично осветление източ-

никът, фотоволтаичният модул и

контролният блок се монтират на

височина от около 7-8 м върху стълб

от алуминий или галванизирана въгле-

родна стомана. Акумулаторът би

могъл да бъде положен в контейнер

под земята, в непосредствена бли-

зост до стълба. Специалистите пре-

поръчват този вариант, тъй като

той предпазва акумулатора от голе-

ми разлики в температурата и най-

вече от отрицателни зимни темпе-

ратури, които могат да понижат

реалния му капацитет и това да даде

отражение върху продължителност-

та на светене на източника.

Видове светлинни източници
Сред най-разпространените свет-

линни източници за автономните

улични осветители са натриевите

лампи високо и ниско налягане, свето-

диодите, безелектродните индукци-

онни лампи и други.

Натриеви лампи високо наляга-

не. При този вид лампи светлината

се генерира от електродъгов разряд

между електроди, разположени в два-

та края на специална разрядна тръба.

Тя е поставена в стъклена колба с

елипсовидна или цилиндрична форма.

Електрическият разряд се осъще-

ствява в среда от натриеви пари.

Средният живот на лампите е около

16 000 часа.

Най-новото поколение натриеви

лампи високо налягане имат светли-

нен добив 150 lm/W. Сред най-предпо-

читаните модели за улично осветле-

ние са натриевите лампи високо на-

лягане, които имат цветова темпе-

ратура Тцв.= 2000 К.

Натриевите лампи ниско наляга-

не имат U-образна разрядна тръба,

поставена в защитна външна цилин-

дрична стъклена колба. Произвеждат

се с мощности от 18 до180 W и се

характеризират със светлинен поток

1800 - 3200 lm. Светлинният им до-

бив е от 100 до 203 lm/W. Този тип

лампи излъчват монохроматична

жълто-оранжева светлина с дължина

на вълната 590 nm.

Безелектродни индукционни лам-

пи. Този вид лампи се състоят от

стъклена колба, напълнена с газ, ан-

тена, разположена по оста на колба-

та и генератор. Генераторът работи

на честота 2,65 MHz и създава чрез

антената електромагнитно поле в

колбата, което индуцира електричес-

ки ток в газовия пълнеж и го йонизира.

Безелектродните индукционни лампи

са с голям живот – 60 000 часа. Свет-

линният им добив е 65 – 70 lm/W.

Светодиодни (LED) лампи. Свето-

диодът се състои от полупроводни-

ков чип, рефлектор и тоководещи

изводи с пластмасово покритие, ко-

ето го защитава от влага, корозия и

механични повреди. Светлинният

добив на новите поколения светоди-

оди е голям - между 50 и 100 lm/W. Ек-

сплоатационният срок на LED, в края

на който светлинният им поток на-

малява с 30% спрямо първоначалния е

средно 50 000 часа, като вече не са

малко светодиодите с експлоатаци-

онен срок 100 000 часа.

Автономно улично
осветление
Приложение на фотоволтаични панели в системи за осветление

Не са много българските общини, които могат да се похва-

лят с качествено и ефективно улично осветление. Значите-

лен брой от уличните осветители са морално и физически

амортизирани и не отговарят на нормативните изисквания.

Проблем е и масовото използване на неефективни светлин-

ни източници, най-често живачни лампи високо налягане.
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гъвкаво проектиране

Мощни светодиоди CREE
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Рефлектори в осветителните
тела
Важен елемент от автономните

улични осветителни системи е реф-

лекторът, който има решаваща роля

за ефективността на инсталацията.

Рефлекторите се изработват от

алуминий с висока чистота, обикно-

вено. Новост в производството им е

използването на специални керамич-

ни материали, които имат висока

температурна устойчивост с работ-

на температура 230 °C. Керамични-

те материали могат да се шприцват.

След това чрез нанотехнологии върху

тях се нанася химическо чисто среб-

ро, а върху него слой от SiO2 и TiO2,

които предпазват среброто от пати-

ниране. За да се ограничи вътрешно-

то му отражение се използват раз-

сейватели от изпъкнало стъкло с по-

малко вътрешно отражение и по-ви-

сок КПД, осигуряващи по-добро свет-

лоразпределение.

Концепцията за захранване
на уличното осветление

с фотоволтаични панели е относи-

телно елементарна. Фотоволтаич-

ният панел преобразува слънчевата

енергия в електрическа и зарежда

акумулатора, откъдето осветител-

ната система черпи енергия през

нощта. За да се предпази акумула-

торът от презареждане и изтоща-

ване и за да се осигури контрол на

времето, през което работи освет-

лението, се използват автоматич-

ни системи за управление.

Системи за контрол и управление
Мониторингът и контролът на

уличните осветителни

тела често се реализира

чрез използването на

възможностите на Power-

line-базиран протокол, при

който управляващите сиг-

нали се предават по сило-

вата мрежа. В случаите,

при които уличните осве-

тители се захранват само-

стоятелно от фотоволта-

ични модули, управлението

може да се осъществи по

радиочестотен канал 868

MHz или GSM/GPRS комуни-

кационен интерфейс. От-

делните улични осветите-

ли могат да се управляват

от специализиран контролер, бази-

ран на DALI протокол.

Специализираните контролери

обменят данни с централна система

за управление по някои от изброени-

те канали. Обикновено върху дисплей

в централен команден пункт се визу-

ализират основните работни харак-

теристики на източниците, състоя-

нието на батерията и др. В случай на

авария системата алармира специа-

листите по поддръжката чрез SMS,

например.

Хибридни системи
за улично осветление
Сред последните нововъведения в

автономните улични осветители е

комбинацията на фотоволтаични

модули с малки вятърни генератори.

Системите се монтират на отдел-

ните стълбове и отдават генерира-

ната енергия на акумулатора, който

захранва светлинния източник през

тъмните часове на денонощието.

При изграждане на подобна система

е необходимо да се вземат под вни-

мание типичните климатични пока-

затели за региона - плътността на

слънчевата радиация и скоростта на

вятъра. За различни ъгли на разполо-

жение на фотоволтаичния панел, дан-

ните за плътността на слънчевата

радиация варират. Същото е валид-

но и за скоростта на вятъра, която

в зависимост от височината на мон-

таж на ветрогенератора се проме-

ня. След извършване на необходими-

те изчисления и проучвания се прави

и окончателният избор на компонен-

тите, които ще включва хибридна-

та осветителна система.
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Обхват на
наредбата
Новата наредба определя изиск-

ванията и техническите правила и

норми за осигуряване на безопас-

ност при пожар при планирането и

застрояването на урбанизирани те-

ритории; при застрояването на по-

землени имоти, разположени извън

урбанизираните територии. Също

така, изискванията на наредбата се

отнасят и за проектирането и из-

пълнението на строежите при спаз-

ване на разпоредбите на Закона за

устройство на територията (ЗУТ).

Реконструкцията и основните ре-

монтни работи по съществуващи-

те строежи също трябва да се

съобразят с изискванията на нова-

та наредба.

Тя се прилага едновременно с изис-

кванията на нормативните актове

за обема и съдържанието на устрой-

ствените схеми и планове, правила-

та и нормите за устройство на

територията, на нормите, правила-

та и техническите спецификации за

проектиране и изпълнение на стро-

ежите (съгласно чл. 169 ЗУТ), както

Новите изисквания за
пожаробезопасност в сгради
Хармонизираната с европейските норми наредба влиза в сила
от 6 юни

и на нормативните изисквания за

съгласуване, одобряване, разрешава-

не и въвеждане на строежите в ек-

сплоатация.

Целта на наредбата е
да се определят

основните изисквания и технически-

те правила и норми за осигуряване на

пожаробезопасността при изброени-

те дейности. Също така наредбата

регламентира:

n Изискванията при проектирането

и изпълнението на сградите, кои-

то се отнасят до устойчивост на

конструкцията за определен пери-

од;

n Изискванията за ограничаване на

разпространяването на огъня и

дима в строежа, както и на пожа-

ра към съседните строежи;

n Условията, при които обитатели-

те да могат да напуснат строе-

жа или да бъдат спасени с други

средства;

n Условията за безопасен достъп на

спасителните екипи и условията

за защита на собствеността на

населението.

Наредбата въвежда нови
категории:

n Класификация на строежите по

функционална пожарна опасност;

n Категоризация по пожарна опас-

ност на сградите, помещенията и

съоръженията в зависимост от по-

жаро- и взривоопасните свойства

на използваните, произвежданите

и съхраняваните вещества и про-

дукти, техните количества и осо-

беностите на технологичните

процеси;

n Изисквания за осигуряване на бе-

зопасността при пожар на различ-

ните класове и категории строе-

жи;

n Класификация и означения на кри-

териите за огнеустойчивост на

строителните елементи, конст-

рукции и съоръжения въз основа на

решения на Европейската комисия

(ЕК);

n Изисквания на европейски и между-

народни стандарти;

n Минималната огнеустойчивост на

конструктивните елементи;

n Изисквани класове по реакция на

огън на строителните продукти,

Новата Наредба за строително-технически правила и норми

за осигуряване на безопасност при пожар вече е факт. Доку-

ментът бе публикуван през декември м. г. в Държавен вест-

ник и отмени Наредба 2 за противопожарните строително-

технически норми от 1994 г. Текстовете на наредбата са

изцяло съобразени с нормите на Европейския съюз в област-

та на пожарната безопасност, твърдят авторите й. Новият

нормативен акт влиза в сила от 6 юни т.г. и в момента тече

етап на подготовка на проектантите, строителните фир-

ми, консултантите и контролните органи за прилагането му.
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определени в съответствие с ре-

шения на ЕК;

n Изискванията при разработването

на част „Пожарна безопасност“ на

инвестиционния проект на строе-

жа;

n Изискванията за осигуряване на

безопасността при пожар при

евакуацията на хора, при проекти-

рането и изграждането на елект-

рически уредби в сгради, на инста-

лациите за димо- и топлоотвеж-

дане и за пожарно водоснабдяване;

n Изискванията към сгради с атри-

уми и към строежи с височина над

28 метра.

Класове на строежите по
функционална пожароопасност
За осигуряване на безопасността

при въздействия от пожар, строежи-

те или части от тях се разделят на

т. нар. класове на функционална по-

жарна опасност - от Ф1 до Ф5. Въве-

дени са и подкласове. Видовете сгра-

ди и помещения са определени в

съответствие с номенклатурата на

видовете строежи по отделните ка-

тегории (съгласно чл. 137, ал. 2 от

Закона за устройство на територи-

ята).

n Клас на функционална пожарна

опасност Ф1 – жилищни сгради и

сгради за обществено обслужване

в областта на образованието,

здравеопазването и социалните

грижи, хотелиерството и услуги-

те – за постоянно и временно (в

т.ч. денонощно) обитаване, които

се ползват от хора на различна

възраст и с различно физическо

състояние и в които има спални

помещения.

n Клас на функционална пожарна

опасност Ф2 – сгради за обще-

ствено обслужване в областта на

културата и изкуството; спортни

съоръжения.

n Клас на функционална пожарна

опасност Ф3 – сгради за обще-

ствено обслужване в областта на

търговията, общественото хране-

не, транспорта, съобщенията и ус-

лугите; сгради за административ-

но обслужване (с помещения, в

които броят на очакваните посе-

тители е по-голям от броя на об-

служващия персонал).

n Клас на функционална пожарна

опасност Ф4 – сгради за обще-

ствено обслужване в областта на

образованието и сгради за админи-

стративно обслужване (сгради на

централните и териториалните

органи на изпълнителната власт

и др.), чиито помещения се изпол-

зват в продължение на определен

период през денонощието и в тях

присъстват постоянно хора с оп-

ределена възраст и физическо

състояние, запознати с планиров-

ката на сградите.

n Клас на функционална пожарна

опасност Ф5 - производствени,

складови и селскостопански сгра-

ди, бензиностанции и газостанции,

помещения и съоръжения с посто-

янен режим на работа.

Сградите, помещенията и съоръ-

женията от клас на функционална

пожарна опасност Ф5 в зависимост

от пожаро- и взривоопасните свой-

ства на използваните, произвеждани-

те и съхраняваните вещества и про-

дукти, техните количества и особе-

ностите на технологичните проце-

си, съответно се подразделят на

категории по пожарна опасност от

Ф5А до Ф5Д.

Изисквания към
вентилационните инсталации
Съгласно текста на новата наред-

ба, вентилация за предотвратяване

на пожар се предвижда за помещени-

ята, зоните или съоръженията, в

които при нормална експлоатация или

авария се отделят горими вещества

и може да се създаде обща или локал-

на взривоопасна концентрация на

газове, пари или прахове.

Помещенията, разделени с пожаро-

защитни стени, се проектират със

самостоятелни вентилационни и кли-

матични инсталации.

Въздухопроводите на тези инста-

лации може да се обединяват в общ

магистрален въздухопровод (с изклю-

чение на тези в помещенията и зони-

те от категории по пожарна опас-

ност Ф5А и Ф5Б), при условие че са

изпълнени от продукти с клас по ре-

акция на огън, не по-нисък от А2.

Необходимо е също така да са разпо-

ложени в едно помещение и в места-

та на обединяването им в общ маги-

стрален въздухопровод са предвиде-

ни клапи от строителни продукти.

Въздухопроводите, през които преми-

нават газове и пари с плътност, по-

малка от плътността на въздуха, се

проектират и изпълняват по цялата

им дължина с възходящ наклон към

вентилатора така, че да не се допус-

ка задържане на газ в тях.

При оразмеряването на вентилаци-

онни системи за създаване на пови-

шено налягане в сгради с височина над

28 m максимално налягане се осигу-

рява в стълбищата и асансьорните

шахти. Разликата в налягането меж-

ду стълбищата и шахтите и съсед-

ните помещения (преддверие и кори-

дори) е в границите от 20 до 80 Ра.

Вентилаторите за повишаване на

налягането и за отдимяване се включ-

ват от автоматична пожароизвес-

тителна инсталация, а за сгради без

автоматични пожароизвестителни

инсталации - посредством ръчни бу-

тонни известители.

Вентилационни помещения
и камери
Според новия нормативен доку-

мент съоръженията на приточните

и смукателните вентилационни ин-

сталации се предвиждат извън сгра-

дите или във вентилационни камери

(помещения), когато обслужват поме-

щения от категории на производство

по пожарна опасност Ф5А, Ф5Б и Ф5В.

Поставено е и условието вентилаци-

онната инсталация да е с производи-

телност по-голяма от 50 000 m3/h.

Условието е в сила и когато инста-

лацията е климатична или вентила-

ционните инсталации са разположе-

ни в тавани или сутерени с общо

предназначение и в складови помеще-

ния.

Вентилационните помещения и

камери в сгради от I и II степен на

огнеустойчивост се изпълняват от

строителни елементи и конструкции

с огнеустойчивост най-малко EI 60, а

в сгради от III, IV и V степен на огне-

устойчивост - с огнеустойчивост

най-малко EI 45.

Въздухопроводите в помещения от

категория по пожарна опасност Ф5Д

(с изключение на главните клонове на

разклонената въздухопроводна мре-

жа) се изпълняват с топлоизолация с

клас по реакция на огън D, E или F,

прекъсвана от зони от строителни

продукти с клас по реакция на огън,
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не по-нисък от A2, и с дължина на

всеки 50 m най-малко 4 m.

Проектиране на въздухопроводите
Въздухопроводите на смукателни-

те инсталации, засмукващи горими

прахове и аерозоли, се проектират с

кръгло или овално сечение. Не се до-

пуска разполагането на въздухопро-

водни канали под нивото на пода в

помещения от категории на производ-

ство по пожарна опасност Ф5А и

Ф5Б, в които може да има напластя-

ване на взривоопасни газове и пари.

Смукателните въздухопроводи в

помещения от категории на производ-

ство по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б

се разполагат на достъпни за наблю-

дение места. Разстоянието между

смукателните въздухопроводи, нагре-

ти до температура по-висока от 80

°С и въздухопроводите за взривоопас-

ни газове, пари и прахове е най-малко

1 m. Въздухопроводите за взривоопас-

ни газове или за пари с ниски темпе-

ратури се разполагат под въздухоп-

роводите за транспортиране на сме-

си с по-високи температури. Отво-

рите за засмукване или изхвърляне на

въздуха се предвиждат на места, в

които няма опасност от попадане на

искри в смукателните отвори или в

изхвърления въздух. Изходящите от-

вори на въздухопроводи, през които в

атмосферата се изхвърлят взривоо-

пасни пари и газове, са на разстоя-

ние най-малко 5 m от прозорци и дру-

ги отвори в стените и покривите

така, че да бъде предотвратена

възможността за попадане на искри

в изхвърляния въздух.

Изисквания към димо-
и топлоотвеждането
При възникване на пожар димо- и

топлоотвеждането се осъществя-

ват посредством вентилационни

системи за отвеждане на дима и

топлината (ВСОДТ), оборудвани със

съоръжения и инсталации за подава-

не на чист въздух, за отвеждане на

дима и топлината и за ограничаване

на разпространението им.

Проектират се димни люкове - за

естествена ВСОДТ и механични вен-

тилатори - за принудителна ВСОДТ.

Вентилационни системи за отвежда-

не на дима и топлината не се пред-

виждат за помещения с автоматич-

ни газови пожарогасителни инстала-

ции. Съгласно формулировката, зало-

жена в наредбата, димен люк е всеки

отвор в помещението като прозоре-

чен или друг отвор в покрива или

фасадата на сградата, с възможност

за автоматично и ръчно дистанцион-

но отваряне от най-малко две места,

разположен над незадимяемата зона

и разделящ вътрешността на сгра-

дата от външната среда. Димните

люкове се инсталират така, че раз-

стоянието от горната им димоот-

веждаща повърхност до водоотвеж-

дащата повърхност на покрива да е

най-малко 0,3 m.

Те се проектират равномерно раз-

средоточени. Максималната аероди-

намична площ на единичен димен люк

с изключение на димните люкове за

сгради от подкласове на функционал-

на пожарна опасност Ф2.1 и Ф2.2 е,

както следва: 2 m2 - за помещения с

височина до 4 m и с наклон на покрива

до 12° и 4 m2 - за помещения с по-

голяма височина или с по-голям наклон.

Изискването към тях е да издържат

на температурно въздействие 300 °С
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в продължение на най-малко 30 min и

с минимален клас по реакция на огън

С d0.

Вентилационните системи за

отвеждане на дима и топлината се

управляват от централи за управле-

ние с възможност за автономна ра-

бота в продължение на 72 часа, коя-

то се осигурява от собствен енер-

гоизточник. Вентилационните систе-

ми за отвеждане на дима и топлина-

та се управляват с двустепенно оси-

гуряване посредством ръчно дистан-

ционно задействане и автоматично

активиране.

Изисквания към инсталациите
за централно отопление
Освен изисквания към локалните

отоплителни инсталации, Наредбата

предвижда и редица технически изис-

квания към сградните инсталации за

централно отопление. Така например,

отоплителната инсталация се проек-

тира за максимална температура на

повърхността на отоплителните

тела и тръбопроводите по-ниска най-

малко с 20 % от температурата на

самовъзпламеняване на веществата,

които се използват в отопляемото

помещение. Топлопроводите, при ко-

ито температурата на топлоноси-

теля е по-висока от 100 °С и които

пресичат конструкции, изпълнени от

строителни продукти с класове по

реакция на огън В - F, се проектират

в кожуси от строителни продукти с

клас по реакция на огън А1. Когато

температурата на топлоносителя е

по-висока от 120 °С, отоплителните

тела и топлопроводите се предвиж-

дат на разстояние най-малко 0,1 m от

строителни конструкции и продукти

с класове по реакция на огън D - F.

Сгради и помещения
за котли
Съгласно Наредбата водогрейните

котли с температура на водата до

110 °С и топлинна мощност до 25 kW

(с изключение на газовите уреди)

трябва да се разполагат в помеще-

нията на строежи от всички класове

на функционална пожарна опасност.

Разполагат се и в помещения от I, II

и III степен на огнеустойчивост на

разстояние най-малко 2 m от конст-

рукции, изпълнени от строителни

продукти с клас по реакция на огън D

- F. Водогрейни котли с температу-

ра на водата до 110 °С и с топлинна

мощност над 25 kW, както и парни

котли с налягане до 0,05 MPa, се раз-

полагат в котелните помещения на

сгради от I, II и III степен на огнеус-

тойчивост, с огнеустойчивост на ог-

раждащите конструкции по-голяма

или равна на REI 120 (EI 120). Посоче-

ното разстояние е най-малко 2 m от

конструкции, изпълнени от строител-

ни продукти с класове по реакция на

огън D - F. Водогрейни котли с тем-

пература на водата по-висока от 110

°С и парни котли с налягане над 0,05

MPa, се разполагат в самостоятел-

ни сгради от I и II степен на огнеус-

тойчивост или в сгради, изпълнени от

незащитени стоманени конструкции.

Безопасността на носещите елемен-

ти се осигурява с леки негорими по-

криви или с отвори с площ не по-мал-

ко от 10 % от площта на пода. Не се

разрешава проектирането на котел-

ни и складове за течно гориво непос-

редствено под пътищата за евакуа-

ция. Забранено е и проектирането под

помещенията в сгради от всички

класове на функционална пожарна

опасност, предназначени за масово

събиране на хора, както и в сгради от

подкласове Ф1.1, Ф1.2 и Ф4.1 със

занимални, спални и други подобни

помещения. Комините на котелните

се проектират на разстояние най-

малко 30 m от открити складове за

горими материали и на разстояние

най-малко 10 m от източници, отде-

лящи горими пари, газове и прахове.

Електрически уредби
и инсталации
В новата наредба са определени

изискванията към електрическите

уредби и инсталации с оглед осигуря-

ване на пожарната им безопасност.

Определят се следните три групи

опасности:

n Първа група - „Нормална пожарна

опасност“;

n Втора група - „Повишена пожарна

опасност“;

n Трета група - „Експлозивна опас-

ност“.

Помещенията, сградите, открити-

те съоръжения или части от тях, в

които се използват, произвеждат или

съхраняват горими материали в ог-

раничени количества и вероятност-

та за възникване на високоенергиен

източник на запалване е минимална,

се отнасят към местата от първа

група „Нормална пожарна опасност“,

наричани за краткост „непожароопас-

ни места“.

Електрическите уредби и инста-

лации в тези места се проектират в

нормално изпълнение при спазване на

изискванията на нормативните акто-

ве.

Към втората група „Повишена

пожарна опасност“ се отнасят поме-

щенията, сградите, откритите

съоръжения или части от тях, в кои-

то се използват, произвеждат или

съхраняват горими материали. Поме-

щенията, сградите, откритите

съоръжения или части от тях, в кои-

то в зависимост от технологичния

процес в околната среда може да се

образуват експлозивни смеси от го-

рими газове, пари, прахове или аеро-

золи, се отнасят към местата от

трета група „Експлозивна опасност“.

Методика от КИИП и КАБ
Във връзка с нормативния доку-

мент двете професионални организа-

ции - КИИП и КАБ, са подготвили спе-

циална методика за организиране и

провеждане на обучение и за прила-

гане на наредбата. Методиката е об-

съдена и приета от националните

професионални секции на КИИП и от

управителния съвет на КАБ.

Съгласно методиката към всяка

част от инвестиционния проект ще

се разработва раздел „Пожарна безо-

пасност“ и всички, взети заедно, ще

представляват част, носеща също-

то име. За да има право да разработ-

ва раздел „Пожарна безопасност“ към

своята част, всеки един архитект и

инженер ще трябва да заплати курс

на обучение, да държи изпит и при

успешното му завършване да получи

удостоверение за това. В случай че

архитект или инженер няма такова

удостоверение, то след юни т. г., ако

иска да проектира, той ще трябва да

възложи с писмен договор изготвяне-

то на раздел „Пожарна безопасност“

към неговата част на друг проек-

тант, който има такова свидетел-

ство, като в този случай другият

проектант подписва и подпечатва

текстовите и графичните части на

проекта.
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Ако не отговаряте на условията за безплатен специализиран абонамент за списание Технологичен дом - Инсталации,
Оборудване, Инструменти - можете да се абонирате, като заплатите сумата от 36 лева с включен ДДС.

Талон за личен платен абонамент

дата:            /           /                     (дд / мм / гггг)

име:                                                         фамилия:

компания:                                                   отдел:                                         длъжност:

Област на дейност:

Адрес за получаване: служебен   домашен     пощ. код:                        населено място

ул.  / жк. ________________________________________________ No.:  / бл. ____________________вх. ______ ет. _______ ап.

тел.: ___________  / __________________ мобилен: _____________ / ______________________ e-mail:

Желая данъчна фактура: да    не                                      плащане: пощенски запис    банков път 

Организация:                                                        МОЛ:

EИН:                                             ЕИН по ЗДДС:

Седалище: _____________________________________________________________________________________ град:
За да станете абонат на сп. Технологичен дом: попълнете съответно един от двата талона или формите на www.tech-dom.com
За личен платен абонамент заплатете сумата от 36 лв. с ДДС по някой от следните начини:
банков превод: Ти Ел Ел Медиа ООД, ОББ – клон Цар Борис III, BIC CODE: UBBS BGSF, IBAN: BG04 UBBS 78271013893307
Пощенски запис: София 1612, бул. "Акад. Ив. Гешов" 104, офис 9, Ти Ел Ел Медиа ООД
Пратете талона и копие от платежния документ по пощата, на факс: 02/ 818 38 00 или на ludmil@tech-dom.com

Абонаментите стартират веднага след получаване на потвърждение за извършеното плащане или регистриране на заявка за безплатен абонамент

Талон за безплатен специализиран абонамент
!

Списание Технологичен дом - Инсталации, Оборудване, Инструменти, се разпространява чрез безплатен
специализиран абонамент до професионалисти в областта на сградните инсталации, оборудване и инструменти.

дата:            /           /                     (дд / мм / гггг)

име:                                                         фамилия:

компания:                                                   отдел:                                         длъжност:

Моля, попълнете:

Адрес за получаване: служебен   домашен     пощ. код:                        населено място

ул.  / жк. ________________________________________________ No.:     / бл. ____________________вх. ______ ет. _______ ап.

тел.: ___________  / __________________ мобилен:_____________  / _____________________ e-mail:

Дейност:
Инвеститор Строително-инвестиционна компания Частен инвеститор в строителни обекти
Строителна фирма Проектантско и архитектурно бюро Общински архитекти, инженери и специалисти
Строителен консултант Инсталаторска и инженерингова фирма Дизайнерски студиа, къщи и бюра
Мебелист Фирма за градинско и парково строителство Доставчик на продукти за инсталации, оборудване и
Друго инструменти
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