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КлиВенТо отбеляза 20-годишен юбилей

ваше посещения на забележителности от градовете Плевен, Ловеч и

Троян, където събитието продължи в изискана атмосфера с настро-

ение и приятни изненади.

Компанията посети и съвременна оранжерия за отглеждане на

зеленчуци с напълно автоматизирана система за поливане, торене и

климатичен контрол в село Садовец, гр. Плевен. Необходимата топ-

линна мощност за съоръжението се осигурява от доставени от Кли-

ВенТо два броя пелетни горелки всяка с мощност 1000 kW.

„За своите 20 години КлиВенТо се утвърди на българския пазар като

вносител на отоплителна и климатична техника от европейски про-

изводители. Продуктите, предлагани от дружеството, са известни

във всички региони на страната със своето качество и бърза възвра-

щаемост на инвестицията. Инженерите и целият екип на КлиВенТо се

отличават с професионализъм и коректност към всички клиенти,

партньори и дистрибутори. Основната част от работещите в Кли-

ВенТо имат над 10-годишен стаж в дружеството“, подчертаха от ком-

панията.

Чил Комерс внедри система за централна климатизация LG Multi V серия 5 в Несебър
ние на изключително успешната 4-та серия.

Произведена е на територията на Южна Корея,

който е изключителен развоен и производствен

център на линията за VRF климатични тела LG

Multi V. Тя се характеризира с множество ино-

вации за подобряване на енергийната ефектив-

ност при запазване на комфорта на пребива-

ващите при нормални и екстремни външни ат-

мосферни условия“, поясниха от Чил Комерс.

От компанията разказаха, че за покрива-

нето на нуждите от охлаждане и отопление

на хотел „Биляна Бийч“ са предвидени 678 kW

охладителна мощност, 761 kW отоплителна

мощност. Вътрешните тела за хотелските

стаи са тип „еднопътна касета“ в общите

части. Всяко вътрешно тяло може да се кон-

тролира, както самостоятелно с предвиден

за целта индивидуален термоконтролер във

Четири месеца след официалната презен-

тация в София, фирма Чил Комерс въведе в ек-

сплоатация първата в Европа система за кли-

матизация от най-висок клас LG Multi V, серия

5, в хотел „Биляна Бийч“, гр. Несебър, съобщиха

от компанията.

„Системата е от типа VRF и е продълже-

Фирма КлиВенТо отбеляза 20 години от създаването си на 18 март

т. г. в хотел „Шато Монтан“, гр. Троян. Празничната програма включ-

всяка стая, така и с централен TOUCH SCREEN

контролер с WEB отдалечен достъп, монти-

ран в зона „Рецепция“. Има 245 отделни

вътрешни тела разпределени в няколко отдел-

ни системи.

„За първи път в новата LG Multi V, серия 5

като стандартно решение за климатизация

се прилага комбиниран контрол по темпера-

тура и влажност v - Dual Sensing контрол. Така

по-точно се постига комфорт на обитаване

по време на отопление или охлаждане в поме-

щенията и икономия на енергия при промен-

ливи външни условия. Контролът на степен-

та на изпарение във външното тяло - Smart

Load Control, намалява заскрежаването съоб-

разно реалната влажност и повишава ефек-

тивността на системата от 15 до 31%“,

допълниха от Чил Комерс.

Обновиха отоплителните инсталации в пет детски градини в Пловдив

вътрешната отоплителна инсталация, в

това число тръбна мрежа и отоплителни

тела с алуминиеви. Изградена е слънчево-ко-

лекторна инсталация, базирана на плоски се-

лективни слънчеви колектори и комбинирани

бойлери и в трите градини. В ДГ „Таня Сави-

чева“ също е извършена цялостна подмяна на

вътрешната отоплителна инсталация -

тръбна мрежа и отоплителни тела с алуми-

ниеви.

Чрез проекта е преминато от отворен

тип към затворен тип система с монтаж на

затворен разширителен съд, доставена и

монтирана е циркулационна помпа с честот-

но-регулируеми обороти в абонатната стан-

ция, поясняват от общината.

Община Пловдив приключи проект за под-

мяна на отоплителните инсталации в пет

детски градини в града, като в 4 от тях бяха

изградени и нови слънчеви инсталации. Дей-

ностите са извършени по проект, финан-

сиран по Финансовия механизъм на Европейс-

кото икономическо пространство.

За изпълнение на проекта бе подписан до-

говор с Министерството на енергетиката на

18 август 2015 г., чиято стойност беше

около 495 хил. лв. В изпълнението му бяха

предвидени 4 детски заведения в Пловдив,

затова на 16 декември 2016 г. община Плов-

див подписва допълнително споразумение за

подмяна на вътрешната отоплителна инста-

лация на още една детска градина - ДГ „Лилия“.

Стойността на допълнителното споразуме-

ние е близо 194 хил. лв.

В ДГ „Чучулига“, ДГ „Мирослава“ и ДГ „Бу-

ратино“ е извършена цялостна подмяна на
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Бегели представи ново LED влаго-
защитено осветително тяло

Бегели представи на българския пазар новото си LED влагозащи-

тено осветително тяло Stagna LED, съобщиха от офиса на компа-

нията у нас. „Моделът е подобрена версия на стария модел BS102

LED, но сега е с около 15% по-голям светлинен поток“, разказват от

Бегели.

„Осветителните тела се предлагат в два варианта: със свете-

не като 2 x 36 W и като 2 x 58 W луминесцентни осветителни тела.

Новите модели са изцяло поликарбонатни, а загубите на опаловия им

разсейвател са само около 7% .Те имат изключително висока ефек-

тивност от около 125 lm/W“, допълват те. Осветителните тела

Stagna LED са със степен на защита от прах и влага IP65 и са пред-

назначени за монтаж на височини до 8 метра.

Предстои тазгодишното издание на Showlight 2017 във Флоренция

Между 20 и 23 май т. г. във Флоренция,

Италия, ще се проведе международното съби-

тие Showlight 2017. Организираното на всеки

четири години събитие е насочено към всич-

ки, които се интересуват от развлекателно

и архитектурно осветление.

Събитието се провежда в различни държа-

ви всеки път и е едно от малкото международ-

ни събития, организирано специално за специ-

алисти в осветлението от професионалисти,

занимаващи се с театрално, телевизионно,

филмово и архитектурно осветление. В рам-

ките на Showlight ще се състои малко изложе-

ние, наред с конферентна програма, както и

бизнес срещи за обмен на опит и възможност

за възникване на нови партньорства.

38-а конференция на тема Вентилацията на нискоенергийни сгради

лационно охлаждане, въздухонепроницаемост, вентилация съобразно ка-

чеството на вътрешния въздух и здравето. „Нуждата от понижаване

на енергийните изисквания на сградите все повече се отразява в зако-

нодателствата на много страни. Тези въпроси се разглеждат от ня-

колко международни инициативи за пестене на енергия в сгради, чиято

цел е постигането на едновременно намаляване на енергийните изиск-

вания и осигуряване на приемливо качество на въздуха“, поясняват орга-

низаторите от AIVC – информационния център по енергийно ефективна

вентилация на Международната агенция по енергетика (IEA).

Сред обсъжданите теми ще са: Вентилация с оглед топлинен ком-

форт; Свързване на вентилационни и охладителни системи; Интели-

гентно управление на вентилация; Енергийни изисквания на вентила-

торите; Иновативни концепции в областта на вентилацията; Сград-

ни информационни модели (BIM) и др.

На 13 и 14 септември т. г. в Нотингам, Великобритания, ще се про-

веде 38-ата конференция на тема „Вентилацията в нискоенергийни сгра-

ди“. Събитието ще включва три основни тематични области: венти-
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те изложители представиха своите

иновативни и ефективни продукти –

осветителни тела, специално освет-

ление, апаратура за изпитване и ин-

спекция, LED осветители, производ-

ствено оборудване и материали, на

над 500 щанда. Паралелно се проведе

изложението LED Taiwan, организира-

но съвместно със SEMI Taiwan и Тай-

ванския съвет за развитие на външна-

та търговия (TAITRA).

Мотото на тазгодишното издание

на TILS бе „Интелигентен дизайн,

светъл живот“, а основните тема-

тични направления включваха жилищ-

но, търговско, интелигентно, външно

осветление, решения за осветление

на кухни и мебели, индустриално ос-

ветление, осветители за автомоби-

ли и др. Изложбената площ бе разде-

лена на зони за осветители, за спе-

циално осветление, за апаратура за

тестване и инспекция, а за първи път

тази година бе обособена и зона за

осветителен дизайн. В нея посетите-

лите можеха да видят широка гама

решения за външно и вътрешно твор-

ческо осветление за домакинства и

търговски обекти.

В рамките на изложението воде-

щи тайвански и чуждестранни компа-

нии представиха последните тенден-

ции в осветителната индустрия.

Сред изложителите бяха производи-

телят на високоефективни освети-

телни тела Golden Way Electronics,

който търси бизнес партньори от

региона на Югоизточна Европа, Nan

Ya Photonics, предлагаща ефективно

индустриално осветление, и водещи-

ят световен производител на балас-

ти Mean Well. Акцент в участието на

Unity Opto Technology, един от лиде-

рите на тайванския пазар, бяха плос-

ки камбани за индустриално осветле-

ние с нов дизайн, намаляващ значител-

но заеманото пространство. Компа-

нията получи и награда за иновати-

вен продукт в категорията „Вътреш-

ни осветителни тела и системи“ за

интелигентно акцентиращо осветле-

ние за аквариуми. Производителят

Ado light, с офис и в Европа и също

търсещ сътрудничество, демонстри-

ра луксозни дизайнерски серии осве-

тители, подходящи за хотели и жи-

лищни сгради. Epistar пък представи

модули за осветление при отглежда-

не на растения и патентовани реше-

ния за автомобилната индустрия,

като разработеният от компанията

галий-нитриден драйвер бе отличен

с награда в категорията „Освети-

телни части и компоненти“. На щан-

да на Delta Electronics посетителите

можеха да се запознаят с иноватив-

ни продукти за сградна автоматиза-

ция, а на Lite-On Technology – с LED

осветителни компоненти и оптични

сензори за интелигентно осветление

в домакинствата и автомобилната

индустрия.

Освен представянето на продукти,

технологични иновации и решения,

TILS 2017 включваше и богата програ-

ма от конференции и семинари, по

време на които изложители и посе-

тители имаха възможност да об-

съдят актуалните пазарни тенден-

ции.

TILS 2017 акцентира върху
интелигентния дизайн и
LED технологиите

Тайванското международно изло-

жение за осветление (Taiwan

International Lighting Show, TILS), орга-

низирано от Службата за външна

търговия и Министерството на ико-

номиката на Тайван, се състоя меж-

ду 12 и 15 април т. г. в Тайпе. Съби-

тието бе посетено и от представи-

тел на водещото издателство за

техническа периодика TLL Media. 150-

TILS 2017 акцентира върху
интелигентния дизайн и
LED технологиите
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Какво се промени от времето на първа-
та младежка конференция по осветле-
ние, която организирахте, досега?

В последните години в областта на

осветителната техника настъпиха

глобални промени от гледна точка на

източниците на светлина и тяхното

управление. Може би след измисляне-

то на лампата с нажежаема жичка,

именно в настоящето сме свидетели

на други „революционни“ промени в

областта на осветителната техни-

ка. След първоначалното технологич-

но разработване на полупроводникови-

те елементи (LED) като източници на

светлина, през последните години сме

свидетели на тяхното бурно развитие

и непрекъснато изместване на оста-

налите конвенционални източници на

светлина. На пазара се появиха много

нови и различни производители на

такава техника, голяма част от све-

та на дигиталните технологии. Раз-

бира се, и предишните играчи на този

пазар се ориентираха сравнително

бързо и преориентираха своите про-

изводства. Интересното е, че не само

функцията, но и формата на светлин-

ните източници се промени. При кон-

венционалните източници светещата

повърхност беше или точковиден из-

точник, или тубуларен тип. При све-

тодиодите има възможност тези из-

точници да са плоски, а при най-нови-

те източници (OLED) вече има възмож-

ност 2D повърхностите да бъдат и

огъвани. Естествено, това се отра-

зи и на формата и визията на самите

осветителни тела. Инженерите и

дизайнерите имат възможност за

създаване на продукти с различен и

съвременен вид и функция.

Смятам, че в близко бъдеще ще бъдем

свидетели и на още много нови и ин-

тересни технологии.

Какво е настоящето на осветителни-
те технологии?

Настоящето и близкото бъдеще при-

надлежи на светодиодите и тяхното

Българските фирми
направиха сериозен скок в
последните години

Филип Шкембов, управител на ИКИС СЛ,
пред сп. ТД Инсталации

интелигентно управление. Както

всички заобикалящи ни технологии,

така и осветителната техника не е

подмината от повсеместната диги-

тализация.

Много са факторите, които правят

тази технология, технология на бъде-

щето. Първо, в унисон със световни-

те тенденции в търсене на енерго-

икономични технологии, светлоиз-

точниците имат относително малък

разход на енергия спрямо излъчвана-

та от тях светлина. Дигитализира-

нето на захранващите модули и им-

плементирането им в интелигентни

системи за управление на сградна ав-

томатизация (BMS) спомагат за оп-

тимизиране на консумацията на елек-

троенергия, позволявайки управление

спрямо нуждите. Освен това относи-

телно дългият живот на източници-

те (30 000-50 000 ч.) редуцира разхо-

дите по поддръжка и подмяна.

Поради факта, че при тази техноло-

гия може да се контролира много

прецизно и точно цветната темпе-

ратура, осветлението намира и дру-

ги технологични приложения освен

утилитарната си функция, например

денонощно отглеждане на агрокулту-

ри на изкуствена светлина. Разбира

се, както всичко ново, преди тези

източници бяха сравнително скъпи, но

вследствие на масовото им използ-

ване напоследък, тяхната цена вече

е съизмерима със старите конвенци-

онални източници на светлина.

Какво е мястото на България като про-
изводител на осветление на европейс-
кия и световните пазари?

България има дългогодишни традиции

в производството на осветителни

тела. В миналото основният пазар

беше вътрешен, но в последните

години множество български фирми

направиха сериозен технологичен и

инженерен скок. Голяма част от тях

вече работят за износ по цял свят.

Тук не е мястото да се цитират

конкретни обекти, но интересен е

фактът, че например две от най-го-

лемите вериги за бързото хранене в

света са оборудвани с осветителни

тела, произведени в България.

Също така, до преди 10 години, на най-

големите изложения за осветителни

тела в Европа присъстваха 1-2 про-

изводители от България, докато сега

броят им е десетки.

Какво е новото и специфичното в мо-
мента за българския осветителен па-
зар?

Пазарът на осветителни тела в

България е много разнороден. От една

страна има местни производители,

част от тях, както казах, на светов-

но ниво. От друга - доста вносители

на осветителна техника от цял свят.

Разнообразието, видовете, качество-

то и ценовите категории са огромни.

За съжаление обаче, в много от слу-

чаите водещ критерий при вземане на

решение за покупка е цената. Но това

е „река с много подводни камъни“, тъй

като осветлението действа пряко

върху физиологията и психиката на

човека, и при неправилен избор то има

много вредни въздействия.

Съветът ми в случая е, когато се

търси решение сред големия избор на

пазара, ползвателят да потърси кон-

султация със специалист в област-

та. В последните години в България

има доста компании, които биха мог-

ли да извършат компетентно така-

ва услуга.

Българските фирми
направиха сериозен скок в
последните години
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Лидер Лайт България ЕООД

1528 София,  ул. Неделчо Бончев 2А

Тел.: +359 (0)2 902 5880

Факс: +359 (0) 2 968 6034

е-mail: sales@incotex.bg

www.leader-light.bg

Лидер Лайт България ЕООД е част от Incotex Group,

която осъществява маркетинговата и търговската

дейност на LED продукти, произведени в базата на ком-

панията в гр. Ботевград. R&D отдела на компанията

притежава над 180 световни патента в сферата на

електронните изделия.

Лидер Лайт България предлага цялостни решения за

оптимизация и повишаване на енергийната ефектив-

ност за промишлено, улично и офис осветление. Висо-

коквалифициран екип от инженери изготвя индивиду-

ални проекти, съобразени със специфичните нужди на

всеки клиент и отговарящи на всички изисквания и

норми в Европейските стандарти за осветление. Про-

изводството на LED осветителни тела е строго кон-

тролиран процес гарантиращ, постигане на максимал-

но дълъг живот на осветителното тяло, както и оп-

тимален светлинен добив.

Улично LED осветление серия MAG-3 и серия Industry-3

Техническа информация Mag3 - Industry-3

Изделията ни са окомплектовани с високо-ефектив-

ни диоди на реномирани производители като Osram,

Nichia и CREE. Други предимства, които отличават

осветителите, произведени от нас: патентован,

гладък двукомпонентен корпус с конструктивно от-

делена част за захранващия блок, както и надеждни

захранващи блокове, специално проектирани от Billion

за нуждите на Лидер Лайт.

Лидер Лайт България ЕООД представя на внима-

нието на читателите част от продуктите си в ос-

новните направления: Улично, Индустриално и Офис

осветление.

Офис LED осветление серия ARM

Техническа информация ARM

Решения за оптимизация
на промишлено, улично и
офис осветление

Решения за оптимизация
на промишлено, улично и
офис осветление
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Приложение
Най-новият и функционален вла-

гозащитен аплик IP44 с инфрачер-

вен сензор за движение LIMA LED

10W VIVALUX е изработен от устой-

чив на UV-лъчи материал.  Подходящ

е за използване на открито за ос-

ветяване на площта пред входове

на сгради, дворове, гаражи и др.

Основни предимства
• LED светлинен източник, га-

рантиращ дълга и надеждна

работа на аплика LIMA LED

VIVALUX;

• влагозащитен аплик IP44, из-

работен от устойчив на UV-

лъчи материал;

• предлага са в два цвята на кор-

пуса - бял и черен;

• два скрити под разсейвателя плъз-

гачи за настройване на времето

на задържане и чувствителност-

та към общата осветеност;

• автоматично разпознава ден и нощ.

Технически характеристики на
LIMA LED VIVALUX

• Захранващо напрежение: 230V/АС,

50/60Hz

• Мощност: 10W

• Светлинен поток: 750 lm

• Цветна температура: 4000K

• Живот на лампата: 25 000 h

• Ъгъл на разпръскване на светлин-

ния сноп: 120°

• Обхват на действие: 160°/360°

• Разстояние на действие: стена 9

m; таван 6 m

• Обща осветеност: < 3÷2000 lux

(регулируема)

• Време на задържане: 10 sec (с 3

sec)÷5 min (с 1 min) (регулируемо)

• Отчитана скорост на движение:

0.6÷1.5 m/s

• Работна температура: -20÷ +40°C

• Допустима влажност: < 93% RH

• Клас защита: IP44

• Височина на инсталиране: стена

1.8÷2.5 m; таван 2.5÷4 m.

Най-новият и функционален влагозащитен
аплик IP44 с инфрачервен сензор
за движение LIMA LED 10W VIVALUX

Най-новият и функционален влагозащитен
аплик IP44 с инфрачервен сензор
за движение LIMA LED 10W VIVALUX
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Сред плюсовете на светодиодни-

те решения за жилищни и търговски

приложения е и огромното разнообра-

зие от продукти в този сегмент,

които позволяват реализиране на

различни осветителни проекти.

Светлинна ефикасност
Осветителните тела на пазара се

отличават с различна светлинна

ефикасност и ефективност. Поради

специфичната спектрална чувстви-

телност на човешкото око обаче, не

всички дължини на вълната на свет-

лината са еднакво видими или еднак-

во стимулиращи зрението. Светлин-

Високоефективно LED
осветление

ното излъчване в инфрачервената и

ултравиолетовата част на спектъ-

ра например е неподходящо за освет-

ление.

Светлинната ефикасност (lumi-

nous efficacy) на един светлоизточник

е показател за това колко добре про-

извежда видима светлина. Тя пред-

ставлява съотношението на свет-

линния поток към мощността на из-

точника, измервана в лумени на ват

(lm/W) в системата SI. В зависимост

от контекста под „мощност“ може

да се разбира или лъчистият поток

на светлоизточника, или общата

мощност (електрическа, химическа и

т. н.), консумирана от него. Светлин-

ната ефикасност на практика показ-

ва колко добре светлоизточникът

преобразува енергия в електромаг-

нитно излъчване и колко добре из-

лъчването се разпознава от човеш-

кото око.

Светлинната ефикасност може да

бъде преобразувана от максимална-

та възможна измерима ефикасност в

безразмерна величина, наречена свет-

линна ефективност (luminous effi-

ciency). Разликата между двете поня-

тия невинаги се изяснява напълно в

техническата литература, като на

места се допуска ефективност да се

С навлизането на LED технологията в осветлението произво-

дителите се съсредоточиха върху непрекъснато повишаване

на ефективността на светодиодите. Съвременните LED ос-

ветители стават все по-ефективни в допълнение към множе-

ството им други предимства в сравнение с конвенционални-

те осветителни технологии – в пъти по дългия им живот,

възможностите за икономии на енергия (по-малката им с до

75% консумация), по-високото качество на светлината и др.

Високоефективно LED
осветление
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изразява в лумени на ват, а ефикас-

ност в проценти, макар на теория да

е точно обратното.

Светлинна ефективност на
излъчването
Светлинната ефективност на из-

лъчването на един светлоизточник

измерва частта от електромагнит-

ната му мощност, която може да бъде

използвана за осветление. Тя се полу-

чава като се раздели светлинният

поток на лъчистия поток. Светлина-

та с дължина на вълната извън види-

мия спектър намалява светлинната

ефикасност, тъй като допринася само

за лъчистия поток на светлоизточни-

ка, а светлинният й поток е нула.

Т. нар. фотопична светлинна ефи-

касност (която описва реакцията на

едно типично човешко око, адаптира-

но към ярка светлина) на излъчване-

то е с максимална възможна стой-

ност 683 lm/W, при монохроматична

светлина с дължина на вълната 555

nm (в зелената част на видимия

спектър). Скотопичната светлинна

ефикасност на светлинното излъчва-

не (реакцията на окото при затъм-

нена светлина) достига 1700 lm/W при

монохроматична светлина с дължина

на вълната 507 nm.

Светлинна ефективност
Изкуствените източници на свет-

лина обикновено се класифицират

според светлинната им ефикасност

(наричана на места в англоезичната

литература „wall-plug efficacy“). Тя се

получава като съотношение между

общия светлинен поток, излъчен от

дадено устройство, и общата входя-

ща мощност (електрическа или дру-

га), която то консумира. Светлинна-

та ефикасност на светлоизточника

е мярка за неговата ефективност,

като отдадената мощност отчита

кривата на спектрален отговор (фун-

кция на светлоотдаването). Когато

се изрази в безразмерна форма (напри-

мер като фракция от максималната

възможна светлинна ефикасност),

тази стойност може да бъде нарича-

на (обща) светлинна ефективност на

светлоизточника (luminous efficiency,

overall luminous efficiency, lighting effici-

ency).

Основната разлика между свет-

линната ефикасност на светлинното

излъчване и тази на светлоизточни-

ка е, че последната отчита и входя-

щата енергия, която се губи под

формата на топлина или напуска из-

точника под друга форма, различна от

електромагнитна радиация.

Ефективност и работни
параметри
Типичните индикаторни светоди-

оди са проектирани да работят с ел.

мощност не по-голяма от 30–60 ми-

ливата (mW). Едно от ключовите

предимства на LED-базираните свет-

лоизточници е именно високата им

светлинна ефикасност. Белите све-
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тодиодни осветители на пазара

бързо успяват да покрият и надминат

ефикасността на стандартните

лампи с нажежаема жичка.

През 1999 г. на пазара на освети-

телни решения е представена серия

продукти, способни да работят не-

прекъснато с мощност един ват. При

тях размерите на полупроводникови-

те чипове са много по-големи, за да

издържат на по-високите входящи

мощности. Чиповете са монтирани

към специални метални подложки с

функция на топлоотвеждащи радиа-

тори.

През 2002 г. в сегмента се появя-

ват петватови LED модули със свет-

линна ефикасност 18–22 lm/W. За

сравнение, конвенционална лампа с

нажежаема жичка с мощност 60–100

вата излъчва с ефикасност около 15

lm/W, а стандартните луминесцент-

ни лампи – до 100 lm/W.

През 2003 г. на пазара излиза нов

тип сини светодиоди, които консуми-

рат 24 mW при 20 милиампера (mA).

Следват фабрично пакетирани LED

крушки, които излъчват бяла светли-

на с ефикасност 65 lm/W при 20 mA,

които по това време са най-яркият

достъпен на пазара светодиоден

светлоизточник, повече от четири

пъти по-ефективен от стандартна

крушка с нажежаема жичка. През 2006

г. е демонстриран прототип с рекор-

дната тогава светлинна ефикасност

за бяла LED крушка от 131 lm/W при

20 mA. В последствие се разработ-

ват и продукти със 150 lm/W (при 20

mA).

През 2011 г. в сегмента се нала-

гат крушки с ефикасност 100 lm/W

при пълна мощност 10 W и до 160 lm/

W при 2 W. Следващата година е анон-

сиран бял светодиод с 254 lm/W, а през

2014 г. – такъв с 303 lm/W.

Стандартното осветление за

жилищни и търговски обекти днес

изисква високоефективни LED свет-

лоизточници с мощност 1 ват или

повече. Типично те работят с ток

≥350 mA. Описаните по-горе стойно-

сти на светлинната ефикасност се

отнасят само до светодиоди, експ-

лоатирани при ниски температури в

лабораторни условия. LED модулите,

инсталирани в корпуси при реални

условия, работят при по-високи тем-

ператури и със загуби от драйвери-

те, като при тях ефективностите на

практика са много по-ниски.

През 2009 г. щатският енергиен

департамент DOE провежда тесто-

ве на масово предлаганите комерси-

ални LED модули за ретрофит на круш-

ки с нажежаема жичка или компакт-

ни флуоресцентни лампи. Тестовете

показват средна ефикасност от 46

lm/W (при диапазон от 17 lm/W до 79

lm/W при различните продукти).

Намаляване на ефективността
(efficiency droop)
Това явление представлява нама-

ляване на светлинната ефективност

на LED модулите с увеличаване на

електрическия ток (до стойности от
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порядъка на няколко десетки милиампера). Ефектът първо-

начално се обяснява с повишаването на температурата.

Впоследствие учените доказват точно обратното: ма-

кар да съкращават значително експлоатационния живот

на светодиодите, високите температури са свързани с

по-слабо намаляване на ефективността. Механизмът, при-

чиняващ спада, е идентифициран през 2007 г. като сло-

жен не-радиационен процес, наречен „Оже-рекомбинация“.

През 2013 г. проучвания доказват, че именно той е при-

чината за спада на ефективността при LED светлоиз-

точниците.

В допълнение към по-ниската ефективност, експлоати-

рането на светодиодни осветители при по-голям елект-

рически ток генерира и по-големи количества топлина,

която компрометира дълговечността им. Ето защо е

въведен стандарт за LED лампите с висока яркост, съглас-

но който те трябва да работят с ток, не по-голям от 350

mA. Така се постига компромисно решение между светло-

отдаване, ефективност и дълъг експлоатационен живот.

Възможни решения
Вместо да се увеличава работният ток, по-висока

светимост се получава чрез комбиниране на множество

отделни светодиоди в една крушка. Разрешаването на

проблема със спадането на ефективността на практика

означава, че LED крушките за жилищни приложения се

нуждаят от по-малко на брой светодиоди в сравнение с

продуктите за комерсиални и индустриални цели, което

значително занижава производствените разходи и позво-

лява по-ниска цена на тези серии.

Изследователи от лабораторията Naval Research в

САЩ са открили и друг начин да редуцират ефекта на

намаляване на ефективността. Учените са създали спе-

циални квантови ямки, чрез които не-радиационните

процеси, известни като „Оже-рекомбинация“, могат да

бъдат ограничавани.

Екип от тайванския Национален централен универси-

тет също работи по възможни решения за ограничаване-

то на този ефект. Предложението на инженерите включва

използването на керамични субстрати от алуминиев

нитрид, които се отличават с по-висока топлопроводи-

мост в сравнение с масово използваният за целта сап-

фир. Тази конструкция намалява ефектите на самонагря-

ване, обясняват учените.

Ефективност на LED
осветлението над 100%
През 2012 г. изследователи от Масачузетски техно-

логичен институт демонстрират светодиод, който може

да излъчи повече оптична мощност от електрическата

мощност, която консумира. Технологията е базирана на

LED модул с много ниска входяща мощност (30 пикова-

та), който произвежда и много малка светлинна мощност

(69 пиковата), но с изключително висока ефективност от

230%. Ключът към постигането й е значително намаля-

ване на приложеното напрежение. Когато то се намали

два пъти, изчисляват учените, входящата мощност се

намалява с фактор от 4, а излъчената светлинна мощ-

ност се намалява само два пъти. Така на практика ефек-

тивността на светодиода се увеличава с намаляване на

изходната му мощност.

Процесът на излъчване леко охлажда модула, което го

превръща в своеобразен термоелектрически охладител.

Това охлаждане е недостатъчно, за да окаже влияние върху

стайната температура например, но би могло да бъде

използвано в проектирането на светодиодни лампи, ко-

ито не генерират топлина.

Ефективностите на LED осветителите са се увеличи-
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ли с около 50% между 2012 и 2014 г.,

сочи проучване на щатската марке-

тингова агенция за технологии в об-

ластта на чистата енергия

CleanTechnica. В същото време цени-

те на тези продукти значително спа-

дат, което насърчава все по-широко-

то им използване и за жилищни и

търговски цели, дори за проекти, ко-

ито не получават държавни финансо-

ви стимули за енергийна ефективност.

От около 60 лумена на ват през

2012 г. средната светлинна ефикас-

ност на LED крушките се е повишила

до близо 100 lm/W през 2014 г., показ-

ват данните на CleanTechnica. Про-

гнозите на маркетолозите са този

показател да достигне 150 lm/W през

2020 г. Сравнителният анализ на

различните масови осветителни тех-

нологии доказва, че LED осветление-

то е най-ефективното съвременно

решение. Крушките с нажежаема

жичка постигат ефикасност от едва

13-18 лумена на ват през 2014 г., а при

компактните луминесцентни лампи

тя е 55-70 lm/W.

Докъде може да стигне
ефективността при LED
осветителите?
Ефективността на светодиодно-

то осветление значително се увели-

чи през последните години с развити-

ето и все по-масовото прилагане на

бели LED модули в архитектурното

осветление. Много от производите-

лите и търговците обещават ги-

гантски скок на светлинната ефикас-

ност на светодиодите в бъдеще, но

на практика този показател има

съответните физични ограничения. В

допълнение, винаги трябва да бъдат

отчитани и експлоатационните ус-

ловия – ултрависока ефикасност обик-

новено е постижима само в лабора-

торна среда.

Теоретична максимална
светлинна ефикасност на
белите светодиоди
В ретината на човешкото око има

около 7 млн. рецептора за червен,

зелен и син цвят. Приблизително 60%

от тях са за зелено. Така човешкото

око възприема зеления цвят много по-

ярко от червения и синия, въпреки, че

физичната им лъчиста мощност е

еднаква. Вземайки предвид гореспоме-

натите уточнения за фотопично и

скотопично зрение, най-високата

светлинна ефикасност, която теоре-

тично може да бъде постигната при

дължина на вълната 555 nm, е 683 lm/

W. На практика, разбира се, тази

стойност не може да бъде реализи-

рана, тъй като това би означавало,

че 1 ват физическа лъчиста мощност

може да бъде преобразувана изцяло,

без загуби, във видима светлина.

Монохроматичната зелена светли-

на не е подходяща за повечето осве-

тителни приложения, макар и най-ви-

сокоефективна. Най-често използва-

ни за жилищни и търговски приложе-

ния са белите LED светодиоди с раз-

лична цветна температура и опти-

мален индекс на цветопредаване в

зависимост от целите. Простото

„запълване“ на спектралното разпре-

деление с други дължини на вълната

от видимия спектър (380–780 nm)

обаче би довело до спад в теоретич-

ната максимална светлинна ефикас-

ност. Ето защо този показател няма

как да бъде точно изчислен за бели-

те светодиоди, а зависи от спект-

ралното разпределение.

Зависимост между светлинната
 ефикасност и спектралното
 разпределение
Типичният спектър на светодиод,

излъчващ топла бяла светлина, корес-

пондира със светлинна ефикасност от

приблизително 320 lm/W. Теоретично

се допуска, че е възможно преобразу-

ване на лъчиста мощност без загуби

в дължини на вълната от спектъра, но

реалната постижима светлинна ефи-

касност на модула е много по-малка.

Прогнозите на изследователите в об-

ластта са, че в бъдеще ще е възмож-

но постигането на реална ефикасност

в диапазона 200–250 lm/W.

Съгласно показателя ефективност

на преобразуване на енергията или

колко от лъчистата мощност се

превръща във видима светлина висо-

коефективните съвременни LED мо-

дули значително водят конвенционал-

ните технологии. Ако при лампите с

нажежаема жичка този коефициент

е между 10 и 20 %, високоефективни-

те светодиоди постигат между 40 и

50%. Все пак 50-60% от лъчистата

енергия, дори при LED технологията,

продължава да се губи в процеса под

формата на топлина.

Не се очаква гигантски скок в

ефективността на светодиодните

осветители през следващите години,

какъвто наблюдавахме след навлиза-

нето на технологията в серийно про-

изводство за осветителни приложе-

ния, категорични са пазарните ана-

лизатори. Средната светлинна ефи-

касност на LED осветителите ще

продължи да се покачва, тъй като на

пазара продължават масово да се

предлагат продукти с ефикасност от

порядъка на 50–70 lm/W, при които е

налице потенциал за оптимизация.

Темповете на повишаване на този

показател обаче бавно, но сигурно ще

се забавят, убедени са експертите

в областта на светодиодното освет-

ление.
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BERLITE е създадена през 1990 г. ка-

то водещ доставчик на пазара на ос-

ветление в Истанбул. Основната ни

продуктова гама се състои от деко-

ративни осветителни тела, външни

осветителни тела и поръчкови концеп-

туални продукти.

Компанията прилага целия си нат-

рупан опит и знания в производство-

то и разработката на висококачест-

вени и иновативни осветителни тела.

Нашите инвестиции в технологии и

развойна дейност ни позволяват да

поддържаме както високото качест-

во на продукцията, така и възможност-

та за едросерийно производство. На-

шата цел е да повторим успеха от вът-

решния пазар на международните па-

зари и да представляваме страната ни

по най-добрия начин.

BERLITE предлага сигурни, устойчиви
и икономически ефективни решения

Високото качество на продукция-

та е отправната точка на всички на-

ши проекти. Нашата компания се уп-

равлява в съответствие с ISO 9001

и всички наши продукти са произве-

дени в съответствие със CE и EN

60598 стандарти за качество, като

притежаваме също PTC и GOST сер-

тификати.

В резултат на това сме в състо-

яние да предложим сигурни, устойчи-

ви и икономически ефективни продук-

ти на своите клиенти. Произвеждаме

интелигентно проектирани продукти

и осигуряваме поддръжка за своите

клиенти благодарение на нашия спе-

циализиран екип.

В случай че се нуждаете от наши-

те услуги, ще се радваме да станем

ваш доставчик!

BERLITE предлага сигурни, устойчиви
и икономически ефективни решения



ÑÒÐ. 172*2017

> ôèðìåíà ñòàòèÿ

Серия интелигентни високоефективни
осветители от Dazzle Light
Серия интелигентни високоефективни
осветители от Dazzle Light

Иновациите са винаги във фокуса на

дизайнерите и производителите на ви-

сокоефективни и пестящи енергия ос-

ветителни решения за зони с публичен

достъп и индустриални зони. Следвай-

ки тази тенденция, екипът на Dazzle

Lightразработи, произведе и предлага

вече на пазара серия интелигентни ви-

сокоефективни осветители. Български

дизайн, български производител и уни-

кални авторски решения на инженерин-

говия екип на Дазъл Лайт Юръп ЕООД -

това са основите, на които се крепи ус-

пешният старт на осветителните ре-

шения с марка Dazzle Light.

Технологичната иновация на Dazzle

Light е осигуряване на Cloud-базира-

ни мониторинг и управление на освети-

телното решение на базата на инте-

лигентни крайни осветители в широ-

ка гама от мощности (от 23 до 165 W),

с възможност за гъвкава селекция на

криви на светлоразпределението (в за-

висимост от приложението и типа на

зоната за осветяване) и избор на вгра-

дената в осветителя технология за уп-

равление  SSR (по захранващия кон-

тур) и безжично управление по т. нар.

mesh-технология. Ключовото предимс-

тво на Dazzle Light е реалното нама-

ляване на разходите за осветление с

повече от 70%, което се постига чрез

вграждането на LED източници с реа-

лен добив на светлина повече от 150

lm/w и доставяне на тази високоефек-

тивна светлина там и тогава, когато

действително е необходима. Иноватив-

ни като конструкция, технология и уп-

равление светлинните решения на

Dazzle Light са предназначени за реа-

лизация на проекти за градско освет-

ление, осветление на публични зони и

индустриални обекти.

Устойчивостта на вода, прах и ван-

дализъм, заедно с минимум 60-месечна-

та гаранция прави Dazzle Light пред-

почитано решение за тези, които це-

нят стойността на светлината!
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Друг фактор, който трябва да се

отчете, е общата продаваема площ

на всички етажи, която е от ключо-

во значение за привличането на по-

вече инвеститори в изграждането.

Тяхната цел е да се губи колкото се

може по-малко площ за сервизни по-

мещения и инфраструктура. Купува-

чите, от своя страна, се стремят

към възможно най-добрата среда за

обитаване и не биха приели компро-

миси в това отношение.

Ефект на естествената тяга
Когато температурата отвън на

високата сграда е значително по-

Климатични системи във
високи сгради

ниска от температурата в помеще-

нията вътре, се наблюдава т. нар.

ефект на естествената тяга (stack

effect). Това е явление, при което при

студено време високата сграда дей-

ства като комин с естествена кон-

векция на въздуха – той влиза през

долните етажи на сградата, изкач-

ва се през нея и излиза през горните

етажи. Причината за ефекта на ес-

тествената тяга е разликата в

плътността между студения, по-

плътен въздух извън сградата и топ-

лия, по-малко плътен въздух вътре.

Разликата в налягането, която се

появява при ефекта на естествена-

та тяга, е правопропорционална на

височината на сградата, а така също

и на разликата между по-високата

температура отвътре и по-ниската

температура отвън на сградата.

Когато външната температура е

по-висока от тази вътре в сградата,

естествената тяга действа в об-

ратна посока. Това означава, че в

райони с много топъл климат

въздухът влиза през горните етажи,

спуска се през нея и излиза през дол-

ните. Това движение надолу на възду-

ха е известно като обратна есте-

ствена тяга.

За щастие има мерки, които могат

и трябва да бъдат взети още на

етапа на проектирането на систе-

мата за отопление, вентилация и

климатизация на сградата, за да се

минимизират потенциалните пробле-

ми, произтичащи от ефекта на есте-

ствената тяга. Системата трябва

да е разработена така, че да осигу-

рява подаването на повече външен

въздух, отколкото се изпуска. Това

важи за всички системи, в които за

поддържането на налягане вътре в

сградата трябва да се следи общия

баланс на въздуха и при всякакви ус-

ловия да е гарантирано, че входящи-

ят въздух е поне с 5% повече от су-

мата от изтеклия и изпуснатия

въздух. Също така,  при проектиране-

то е добре – а това често е и в съот-

ветствие с нормативната уредба за

защита от дим – системата за вход-

ното пространство да бъде отдел-

на. Макар и това да не се изисква

винаги, при наличието на такава

отделна система, тя може да се

проектира така, че в най-студените

зимни периоди да работи със 100%

външен въздух. При подобни условия

този въздух ще се използва да изпълни

плътно входното пространство на

сградата, което е изключително уяз-

вимо с оглед на общите усилия за

ограничаването до минимум на вред-

Климатизацията на високи сгради в повечето случаи е доста

трудна задача по редица причини. Колкото по-високо е стро-

ителството, толкова по-големи стават температурните раз-

лики и все по-силни поривите на вятъра. Това е сериозен про-

блем, когато сградата е над 60 етажа. Като се има още пред-

вид, че 30% от енергопотреблението на една сграда отива за

системите за климатизация, то само поради очевидната им

големина е ясно – високите сгради ползват много енергия.

Климатични системи във
високи сгради
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ното влияние,  което оказва ефектът

на естествената тяга.

Нови технологии
Системите, използвани във висо-

ки офис сгради, са се развили значи-

телно през последните десетилетия

в отговор на променените изисква-

ния на инвеститорите в подобни

проекти, на нарастващите потреб-

ности на потенциалните обитатели

- фирми-собственици на помещения

или наематели, и в зависимост от

проблемите пред собственика на

цялата сграда, свързани с достъпно-

стта и цената на енергията и съот-

ветните разходи, необходими за под-

дръжката й. Напоследък тук трябва

да се добавят и проблемите по оси-

гуряване на благоприятна среда за

обитаване,  в това число качеството

на въздуха вътре и нарастващите

изисквания по отношение на безопас-

ността на сградата и други. Тези

фактори влияят допълнително върху

подхода за избор на система за ото-

пление, вентилация и климатизация за

една модерна, висока офис сграда.

Автономните системи с хладилен

агент, каквито са климатиците, мон-

тирани на външните стени с проби-

ване, се използват в съчетание с из-

цяло въздушни (работното тяло в тях

е само въздух) системи за вентилация,

които взимат въздух от климатизира-

ните помещения и го подават към

вътрешните, а въздуха от тях пък

подават в обратна посока. Това ком-

бинирано решение обаче е с ограниче-

но приложение – използва се при рено-

вирането на стари сгради, които не

са били климатизирани при построя-

ването им, както и при ниски сгради

с по няколко етажа. То не се ползва

често в първокласните високи офис

сгради поради няколко свойствени за

него недостатъка. Сред тях са: веро-

ятното по-високо потребление на

енергия; необходимостта от профи-

лактична смяна на филтрите на все-

ки климатик и от периодично почи-

стване на серпентините на охладите-

ля и на кондензатора на турбината,

за да се поддържа нормалната му ра-

ботоспособност; относително крат-

кият срок на служба на климатиците;

неспособността на това комбинира-

но решение да се справи с ефекта на

естествената тяга и притока на

външен въздух през климатиците; ге-

нерирането на високи нива на шум,

които не са допустими за едно първок-

ласно офис помещение; невъзможнос-

тта да се отговори на изискванията

за благоприятна среда на обитаване

поради неадекватното филтриране,

недостатъчното регулиране на вен-

тилацията на въздуха и неприемливи-

те колебания на температурата в

резултат на работата на компресо-

ра в режим на включване-изключване.

За изграждането на системи, кои-

то решават тези сериозни проблеми,

предлаганото на пазара оборудване,

както и монтажа му в единно цяло, в

последните години също преминаха

през период на промени по отношение

на някои проектни детайли.

Днес има две основни решения,

които стават все по-предпочитани

при климатизацията на високи сгра-

ди. Това са първо климатичните си-

стеми с променлив поток на хладил-

ния агент (VRF), състоящи се на

практика от централни кондензато-

ри с въздушно охлаждане, разположе-

ни отвън на сградата, които обслуж-

ват множество климатици вътре.

Има също и хибридни системи – дру-

гото решение – състоящи се от ох-

ладител със затворен цикъл, свързан

към кондензатори с променлив поток

на хладилния агент и с водно охлаж-

дане, които пак обслужват множе-

ство климатици вътре.

VRF системите са с по-висока енер-

гийна ефективност от тези с топлин-

на помпа с водно охлаждане и дават

възможност за регенерация на топли-

на между разположените вътре клима-

тици. Такава система позволява мре-

жата от тръбопроводи за хладилния
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агент да бъде с голяма дължина, но

може да обслужва най-много около 15

етажа, което означава, че на всеки 30

етажа трябва да се предвиди един

междинен сервизен етаж. Тъй като

кондензаторите са с въздушно охлаж-

дане, те трябва да бъдат разположе-

ни на междинните етажи по външния

периметър на сградата, за да се из-

вежда най-лесно горещия въздух навън.

А това на свой ред води до потенци-

ална загуба на цял етаж от сградата

за сервизни цели.

При хибридната система се премах-

ва необходимостта от междинни сер-

визни етажи, тъй като водата за

водното охлаждане на кондензатори-

те може лесно да циркулира по проте-

жение на повече от 60 етажа. Тези

кондензатори с водно охлаждане са

малки и могат да бъдат разположени

на всеки етаж, или ако се изисква през

етаж, в обикновен сервизен шкаф, при

което се пести място и площта на

етажа остава на разположение. От-

там, по тръбопроводи, те подават

хладилния агент към отделните кли-

матици на етажа. Такава хибридна

система може да осигури двойна ре-

куперация на топлина, както от вод-

ния контур, така и от тръбопроводи-

те за хладилния агент, което я прави

много енергийно ефективна.

Подаване и отвеждане на въздуха
 в системите за климатизация
Във високите офис сгради използ-

ваните климатични системи се делят

на две основни категории в зависи-

мост от организацията на мрежата

от въздуховоди. При първата катего-

рия имаме централизирана климатич-

на система,  която се намира в машин-

но отделение в сградата и обслужва

много етажи, разположени над и/или

под самото отделение. При втората

категория всеки етаж си има локал-

на система за климатизация, която

обикновено обслужва само етажа,

където е разположена. Локалните

етажни системи за климатизация

могат да са изградени по две алтер-

нативни конфигурации – при първата

се използват агрегати за обработка

на въздуха, в които има серпентини

с охладена вода, а при втората, ав-

тономни такива с непосредствено

охлаждане на въздуха.

Избор и проектиране на
климатичната система
Важно решение, което трябва да

бъде взето от целия проектантски

колектив по изграждане на високата

офис сграда, е дали климатичната

система ще бъде централизирана в

машинно отделение, обслужващо

много етажи, или пък ще се състои

от отделни системи, монтирани в

локални вентилационни камери на

всеки етаж и обработващи само

въздуха на този етаж.

Централно вентилационно отде-

ление -  при тази конфигурация, пода-

ваният към всеки етаж обработен

въздух идва от комплексни климатич-

ни системи, разположени в една или

няколко централни вентилационни

отделения, наричани често машинни

отделения. Климатичните системи

могат да бъдат готови, фабрично

произведени климатични камери, но

обикновено поради многото обслуж-

вани етажи и съответно големите

обеми въздух те се изграждат на

място. Всяка климатична система,

доколкото функционирането й е фун-

кция на годишните колебания на тем-

пературата и влажността и на нор-

мативните изисквания в строител-

ството, може да има икономичен

режим на работа, при който се пол-

зва външен въздух посредством ми-

нимално пропускащи и регулируеми

клапи. В дадена вентилационна каме-

ра може да има няколко свързани по-

между си агрегата, които подават

обработения въздух към общ разпре-

делителен колектор.

Оттам нататък въздухът от цен-

тралната вентилационна камера се

подава към всеки етаж по вертикал-

ни въздуховоди, разположени в шахти

с устойчивост на горене до два часа,

прокарани през средата на сградата.

На всеки етаж във всеки от верти-

калните въздуховоди има хоризонтал-

но отклонение. В него, на границата,

където въздухът излиза от огнеупор-

ната шахта, има противопожарна

клапа (или противопожарна/противо-

димна, ако се изисква такава от нор-

мативните документи). Често има

също и двупозиционна клапа с авто-

матично дистанционно управление.

Отработеният въздух се изтегля

от пространството над окачените
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тавани през друго хоризонтално от-

клонение и към вертикални въздухо-

води, след което се подава обратно

към централните вентилационни

камери. В това отклонение също има

двупозиционна клапа с автоматично

дистанционно управление. Тя, също

както и клапата във въздуховода,

подаващ климатизиран въздух, се

използва в случаите, когато въздухът

трябва да циркулира по-често и да се

намалява задимеността. Положение-

то и на двете клапи се определя от

системата за автоматизация и уп-

равление на сградата.

Отработеният въздух не се извеж-

да по съответните въздуховоди

навън, а се връща обратно в централ-

ната вентилационна камера. Във

всяка централна вентилационна ка-

мера има множество вентилатори,

които теглят изведения въздух по

обратните въздуховоди и го довеж-

дат до съответния колектор в каме-

рата.

Вентилационни камери на всеки

етаж с блокове за охладена вода -

подаването на въздух за всеки етаж

по тази конфигурация се осъществя-

ва от локална вентилационна камера

на същия етаж, която най-често се

намира по средата му и в нея са мон-

тирани готови, фабрично произведе-

ни агрегати за обработка на въздуха

с блок за охладена вода, съответна-

та серпентина, филтри и вентила-

тор.

Нуждата от затопляне сутрин, в

началото на работния ден, при сту-

ден климат, може да се осигури чрез

нагревателна серпентина в агрега-

та или чрез нагревателен модул,

монтиран в локалната вентилацион-

на камера. Обикновено агрегатът на

един етаж поддържа климатизация-

та само на този етаж. Затова най-

често принципът при монтиране е по

един агрегат на етаж, с изключение

на случаите, когато площта на ета-

жа е твърде голяма – примерно над

2400 кв. м – и може да е необходимо

да се сложат допълнителни агрега-

ти. Охладената вода за серпентина-

та се подава от специален центра-

лизиран сервизен отсек в сградата,

където се извършва охлаждането й в

количества и при параметри, съот-

ветстващи на проектното задание.

Вентилаторът подава въздух в локал-

ната климатична система, служи

също и за изтеглянето му от поме-

щенията на етажа обратно към аг-

регата. След като достигне по опи-

сания начин до вентилационната ка-

мера, отработеният въздух обикно-

вено не се подава към други въздухо-

води вътре в камерата. Съответно

вентилационната камера в повечето

случаи играе ролята на временно меж-

динно пространство за отработения

въздух и затова проводниците и ка-

белите в нея трябва да са съобразе-

ни с условията в тази среда или да

са положени в канали.

Независимо от географското ме-

стоположение и годишните колебания

на температурата и влажността

навън, система от този вид работи

като пропуска минимум външен въздух

през цялото време, през което сгра-

дата се ползва. Външният въздух

постъпва в системата през клима-

тични камери, разположени на покри-

ва или в централното машинно отде-

ление и посредством вертикален

въздуховод се подава към локалните

агрегати на всеки етаж. В тези ка-

мери, подаващи външния въздух в за-

висимост от климатичните условия,

обикновено има охлаждаща серпенти-

на, а може да има и нагревателна –

целта е при вкарването му в сграда-

та, въздухът да се темперира подхо-

дящо.

Вентилационни камери на всеки

етаж с агрегати за директно изпа-

рение -  при втората разновидност на

решението, при което на всеки етаж

климатизацията е автономна, сама-

та система е със същите характе-

ристики, както е описано по-горе за

системите с централно подаване на

охладена вода към етажните агрега-

ти. Различното тук са точно етаж-

ните агрегати, които са автономни

с директно изпарение (DX) и разпола-

гат с един или повече хладилни ком-

пресори и кондензатори с водно ох-

лаждане. Отвеждането на топлина-

та от компресора се осъществява от

водната система за охлаждане на

кондензатора и от охлаждаща кула.

Ако в климатични зони с по-ниска тем-

пература и влажност се изисква ин-

сталация и на икономайзер, това

може да се избегне с допълнителна

серпентина за естествено охлажда-

не, която се монтира в агрегата и

работи само когато използваната

вода на кондензатора е под опреде-

лена температура от около 9°C. Един-

ствените централизирани елементи

от оборудването при този вид сис-

теми са охлаждащата кула, помпите

за водоохлаждане на кондензаторите

и модулът за подаване на външния

въздух. Последният функционално е

същият като този при системите с

централно подаване на охладена вода

на всеки етаж, с тази разлика, че е

с директно изпарение и при това

положение няма нужда от специален

сервизен отсек в сградата за охлаж-

дане на вода.
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На тазгодишното изложение ISH във

Франкфурт, Германия през март т. г.

швейцарският производител на изпълни-

телни механизми и вентили за регулира-

не на въздух и вода в системи за отопле-

ние, вентилация и климатизация BELIMO

представи най-новите попълнения в про-

дуктовата си гама.

Силен интерес предизвикаха новите

сензори за сградна автоматизация. Уни-

калният дизайн и устойчивост на корпу-

са, позволяващ безвинтово закрепване, ка-

то в същото време не се нарушава висо-

ката IP защита, предизвика изключител-

но положителни отзиви най-вече от инс-

талаторите, посетили щанда на BELIMO.

Новите сензори (за температура, влага,

налягане, дебит, качество на въздуха и

др.) вече могат да бъдат поръчвани и дос-

тавяни от склад на местните предста-

вителства на BELIMO в цял свят.

Революционното изделие BELIMO

Energy valve бе показано в своята трета

BELIMO отново показа иновативност,
качество и стил на ISH 2017

версия. Вече комбиниращ 6 функции в ед-

но изделие, патентованият енергоспес-

тяващ вентил е носител на повече от 20

международни награди за енергийна ефек-

тивност. Представителите на BELIMO за

немския пазар споделиха, че броят на про-

дадените такива вентили при тях е на-

растнал с около 10 пъти за последната 1

година. Освен добре познатите функции

на предшественика си - регулиране на по-

тока, измерване и регулиране по темпе-

ратурна разлика, измерване и регулиране

по мощност, отсекателна функци и хид-

равличен баланс, новото поколение вен-

тили може да отчита концентрацията на

гликол в системата, както и да прави

връзка с облачни системи. Вграденият уеб

сървър дава възможност за запаметява-

не на данни за 13 месеца, дистанционна

връзка и визуализация на процесите. Ка-

то допълнително доказателство за на-

деждността на изделието, BELIMO пред-

лага 7 години гаранция.

Специалистите в бранша имаха възмож-

ност да разгледат отблизо и новата кон-

струкция бътерфлай клапи на BELIMO. Спе-

циалният дизайн на уплътнението и диска

позволяват сигурно плътно затваряне, ка-

то в същото време усилието е минимизи-

рано и големите диаметри се задвижват с

нови, интелигентни и много по-компактни

и леки изпълнителни механизми.

BELIMO отново показа иновативност,
качество и стил на ISH 2017
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Фирма АНДИ представя най-нова-

та технология на канадския произво-

дител Avigilon. Avigilon Control Center

6 е софтуер за управление на виде-

онаблюдение, оптимизиращ начина,

по който професионалистите в сфе-

рата на сигурността боравят с ви-

део с висока резолюция. Чрез патен-

тованата High Definition Stream

Management (HDSM) технология

софтуерът ефективно улавя и съх-

ранява видео с висока резолюция, ин-

телигентно управлява предаването

на HD изображение, намалявайки тра-

фика и дисковото пространство.

Avigilon HDSM SmartCodec автома-

тично оптимизира нивата на комп-

ресия в определени зони от една сце-

на, като същевременно запазва ка-

чеството на изображението.

Софтуерът ACC 6 съчетава инту-

итивен интерфейс с усъвършенства-

на интелигентна функция за търсе-

не, наречена Avigilon Appearance

Search . Технологията Avigilon

Appearance Search дава възможност

Най-бързата технология за проследяване
на обекти от неограничен брой камери

на потребителите да намерят бър-

зо конкретни хора, представляващи

интерес в обхвата на обекта, от

всички Avigilon камери със самообуча-

ващи се аналитици. Avigilon

Appearance Search с лекота сортира

часове запис, за да намерите бързо

търсените хора в целия обект, поз-

волява бързо да претърсите запис за

движение, наличие на класифицирани

обекти (хора или превозни средства),

промени на фона на сцена, както и съ-

бития. Използването на Avigilon

Appearance Search драстично подоб-

рява времето за реакция при инци-

дент и подобрява следствените дейс-

твия, като позволява на оператори-

те да изградят стабилни видео дока-

зателства и да дадат подробно опи-

сание за събитията.

Avigilon Face Appearance Search

технология позволява търсене на да-

дено лице чрез използване на уникал-

ните му  характеристики, за да бъде

намерен запис с това лице в дадения

обект. За операторите, тази техно-

логия увеличава скоростта и точ-

ността на разследвания, чрез откри-

ване и осъзнаване, че това е търсе-

ното лице, въпреки промяната на об-

леклото с времето.

Avigilon Vehicle Appearance Search

технология позволява на потребите-

лите бързо да претърсят записите и

да намерят конкретен автомобил в

обекта. Тази технология е предназна-

чена да осигури на охраната критич-

на информация за това къде и кога

превозно средство е било преди и след

дадено събитие.

Самообучаващи се аналитици
Софтуерът ACC 6 дава възмож-

ност анализираните събития и алар-

ми да бъдат разглеждани и търсени

през интуитивен потребителски ин-

терфейс. В реално време се откриват

и съобщават промени в сцената и на-

рушения на правилата.

Най-бързата технология за проследяване
на обекти от неограничен брой камери
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Макар и в експлоатация от десе-

тилетия в Европа и по света, тази

технология е все още сравнително

непозната на българския пазар.

Генераторите за мъгла са ефек-

тивно средство за предотвратява-

не на грабежи и кражби на имущество

дори и в съответния обект вече да е

осъществено влизане с взлом. Този

тип системи функционират като

възпиращ/задържащ елемент

(deterrent) на системата за сигур-

ност, като предотвратяват напуска-

нето на обекта от страна на крад-

ците с ценно имущество. Подобни на

машините за изкуствен пушек и дим,

използвани в шоубизнеса, генерато-

рите за мъгла за секунди изпълват

помещението с гъста мъгла, която

създава нулева видимост. Те могат

да се използват за защита на обек-

ти както самостоятелно, така и в

комбинация с други типове алармени

системи и технологии за сигурност.

Някои решения на пазара се предла-

гат и оборудвани с допълнителни

аксесоари като строб сигнални лам-

пи, сирени, системи за гласово изве-

стяване, софтуер за мониторинг и

Генератори за мъгла

контрол, паник бутони и т. н. Т. нар.

паник бутони служат за ръчно задей-

стване на генератора за цели, раз-

лични от демонстрация и тестване.

В банките тези бутони обикновено са

свързани към безшумни аларми.

Генераторите за мъгла излъчват

плътна газообразна субстанция по-

добна на дим или пушек. Освен в си-

стеми за сигурност и сценични при-

ложения (в театрални, циркови, кон-

цертни зали и др.), този тип систе-

ми са подходящи още за индустриал-

ни и военни цели, както и за трени-

ровъчни програми за евакуация при

пожар.

Изкуственият дим, използван като

средство за превенция на достъпа до

защитаваното имущество, предот-

вратяване на изнасянето му от обек-

та или изобщо напускането на обек-

та от страна на нарушителите, се

произвежда от генератора чрез из-

паряване на различни патентовани

фирмени флуиди, базирани на смес от

дестилирана вода, гликол или глице-

рин, чрез пулверизиране на минерал-

но масло и т. н. При някои модели този

процес се извършва вътре в генера-

тора, като при напускането му през

специална дюза и смесването му с

въздуха, който е с по-ниска темпера-

тура, изпареният флуид се кондензи-

ра и се превръща в плътна видима

мъгла. Общото между повечето сис-

теми на пазара е, че димът се гене-

рира чрез термичен процес, който

може да включва загряване на флуида

и неговото изпаряване, добавяне на

сух лед към предварително загрята

дестилирана вода и т. н. Получената

мъгла създава за секунди нулева ви-

димост в помещението и своеобраз-

на визуална бариера за крадците.

Принцип на действие
Обикновено кражбите и обирите

са криминални актове, които се из-

вършват за броени минути и в срав-

нително голям от случаите полицей-

ските патрули не успяват да при-

стигнат навреме, за да ги предотв-

ратят. Генераторите за мъгла се

задействат мигновено при сигнал за

влизане с взлом или опит за кражба

от страна на алармената система и

могат да осигурят превенция на кри-

миналното деяние.  Ефектът на мъгла-

Технологиите в областта на системите за си-

гурност за жилищни и търговски приложения

през последните десетилетия еволюираха от

обикновени аларми за врати или прозорци до

комплексни интелигентни платформи, включва-

щи системи за видеонаблюдение, сензори за дви-

жение, биометрична идентификация и т. н. Сред

най-интересните и иновативни решения в сек-

тора са т. нар. генератори за мъгла (известни

в англоезичните източници като fog generators,

fogging security systems, security fog systems,

smoke machines, security smoke generators и др.)

Генератори за мъгла
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та продължава около 15 минути и

осигурява достатъчно време на орга-

ните на реда да пристигнат в обек-

та. Самата мъгла не оставя никакви

следи и е напълно безопасна за хора-

та, животните и имуществото.

Най-разпространеното приложе-

ние на генераторите за мъгла като

система за сигурност е в комбинация

с вече съществуваща в обекта или

инсталирана заедно с генератора

жична или безжична алармена систе-

ма. Повечето от генераторите за

мъгла на пазара са универсално съвме-

стими с всички типове масово изпол-

звани алармени системи.

Задействането на генератора се

осъществява чрез подаване на сигнал

от алармената система, като сами-

ят генератор може да разполага с

индикация на статуса, контролен

панел или софтуер за компютърен

мониторинг и отдалечен контрол.

Действието на някои генератори

за мъгла е базирано на принципа на

диабатното разширение на флуид

през загрята до висока температу-

ра дюза (около 180° C, в зависимост

от вида на флуида). Използват се два

основни метода за доставка на флу-

ида към дюзата – помпа или аерозол-

на система под налягане. Вторият

тип системи обикновено включва

контейнери (бутилки) за еднократна

употреба, които са компактни и удоб-

ни за подмяна.

Генераторите за мъгла могат да

произведат средно между 300 и 1000

куб. м дим за 15-30 секунди, което ги

прави предпочитано средство за

превенция на обири и грабежи в раз-

лични търговски и индустриални обек-

ти, включително банки, бижутерии,

складове, офиси, обменни бюра за

валута, заложни къщи и т. н.

Изискванията към генераторите

за мъгла на европейския пазар са

дефинирани в стандарта EN50131-8/

БДС EN 50131-8:2009 „Алармени сис-

теми. Системи срещу проникване и

нападение. Част 8: Системи/устрой-

ства за сигурност, които откриват

мъгла/дим“.

Първият документ със специфика-

ции в областта е британският стан-

дарт BS7939:1999 „Системи/устрой-

ства за сигурност с мъгла/дим – прак-

тически наръчник за производство,

инсталация и поддръжка“. Той е изда-

ден от Британския институт за

стандартизация и има незадължите-

лен характер, но изискванията, зало-

жени в него, се спазват и утвържда-

ват от повечето големи европейски

производители. Стандартът пре-

поръчва генераторите за мъгла да

разполагат с интегрирана система

за контрол на количеството произ-

веждан дим, която да предотвратя-

ва изпускането на по-голямо от стан-

дартното количество. Препоръчи-

телно е и интегриране на генерато-

рите с централния алармен контро-

лер, което да гарантира информиран

отговор на изпускането на мъгла и да

позволи изпълнението на съответни-

те протоколи за сигурност, зададе-

ни в стандарта.

Възникване и развитие на
концепцията
Първите устройства за генерира-

не на изкуствен дим са разработени

през 60-те години на миналия век. Тези

системи са използвани първоначално

в противопожарната и гражданската

защита в тренировъчни програми за

евакуация. С нарастването на търсе-

нето им, генераторите за мъгла по-

степенно преминават в сегмента

системи за сигурност. Първата та-

кава система, базирана на изкустве-

на мъгла, е проектирана, произведе-

на и инсталирана през 1974 г. в Обе-

диненото кралство. Целта й е да за-

щитава от кражба кюлчета злато в

специални трезори. През следващите

години британското министерство

на отбраната започва все по-масово

да използва технологията в охрана-

та на златния резерв на страната.

През 90-те години на XX в. на па-

зара в Европа се появяват няколко

компании производители на генерато-

ри за мъгла, като първата комерси-

ална система, сертифицирана по

стандарта ISO 9000, е факт през 1993

г. Оттогава насам пазарът и прило-

женията на този тип системи на

Стария континент и по света значи-

телно се разширяват.

Съвременни приложения в
областта на сигурността
Приложенията на генераторите за

мъгла в областта на системите за си-

гурност през последните години зна-

чително се увеличиха благодарение на

голямото разнообразие от продукти

и технологии в сегмента и широката

гама решения, подходящи както за би-

тови, така и за комерсиални и индус-

триални цели. Сред най-популярните

обекти, в които се инсталират гене-

ратори за мъгла, са банки, частни

домове, офиси, супермаркети, складо-

ве, училища, индустриални обекти и т.

н. По данни от проучване на системи-

те за генериране на мъгла във Вели-

кобритания, проведено под егидата на

Уорчестърския политехнически инсти-

тут, към 2010 г. в страната има над

100 хил. инсталации на такива систе-

ми. Днес, 7 години по-късно, броят на

инсталациите в глобален мащаб мно-

гократно се е увеличил.
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Интеграция със системите за
противопожарна защита
За да се избегне фалшивото задей-

стване на генераторите за мъгла, се

препоръчва интегрирането им в по-

жароизвестителната система на

обекта.

Препоръчително е използването

на детектори за топлина, а не за

дим, които да гарантират, че сис-

темата различава изкуствената

мъгла от пушека при пожар. Някои

производители насърчават внедрява-

нето на термодетектор за регист-

риране на темповете на повишава-

не на температурата в обекта,

който да предотврати фалшиви сра-

ботвания на противопожарната

аларма и изпращането на сигнал за

задействане на генератора за мъгла.

Препоръчително е и осигуряването

на система, която да блокира гене-

ратора за мъгла при реален пожар,

за да се избегне влошаването на ви-

димостта и възпрепятстването на

евакуацията. Сред функциите, с ко-

ито все повече противопожарни

системи с интегрирани генератори

за мъгла за публични обекти разпо-

лагат, е гласовото известяване,

което спомага за по-лесното разгра-

ничаване на типа сигнали (за пожар

или за кражба) от обитателите/пол-

звателите на обекта и съдейства за

по-адекватна реакция от тяхна

страна.

Генератори за мъгла с нагряване
на флуида
Генераторите на мъгла със систе-

ма за нагряване използват или инер-

тен газ, или електрическа помпа, ко-

ято придвижва смес от дестилирана

вода, минерално масло, гликол или гли-
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церин към топлообменник, в които

флуидът се изпарява. Най-разпрост-

ранените модели на пазара работят

с помпена система.

Базовите конфигурации генерато-

ри на мъгла са оборудвани с резерво-

ар за флуид, електрическа помпа, ко-

ято да го транспортира, и топлооб-

менник. По-сложните модели разпола-

гат с редица други функции, включи-

телно честотни регулатори за конт-

рол на изпусканото количество мъгла,

таймери, системи за отдалечено уп-

равление и мониторинг, индикатори за

статус и др. На пазара се предлагат

аксесоари, подходящи както за систе-

мите с нагряване на флуида, така и за

генератори с охлаждащи системи.

Газовите генератори на мъгла

използват инертен газ, предимно

въглероден диоксид или азот, за зад-

вижване на флуида към топлообмен-

ника, където се изпарява, образувай-

ки мъгла. Някои модели газови гене-

ратори разполагат с технология за

контрол на изходния обем мъгла чрез

контрол на количеството инертен

газ, подаван към системата за зад-

вижване на флуида.

Генератори на мъгла с
охладителна система
Генераторите на мъгла с охлажда-

ща система произвеждат гъст дим,

който се спуска ниско по земята и
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постепенно се разсейва и издига. В

основата на тези системи обикнове-

но е сух лед, течен азот или в по-

новите модели – втечнен въздух.

Изкуствената мъгла на базата на

сух лед (твърд въглероден диоксид) се

получава чрез предварително загря-

ване на вода близо до точката на

кипене в подходящ контейнер и доба-

вянето на бучка сух лед в контейне-

ра. Тъй като при стандартна атмос-

ферна температура и налягане въгле-

родният диоксид е газ, при добавяне-

то му в твърдо агрегатно състояние

към загрятата вода той сублимира и

мигновено произвежда газ, кондензи-

райки водната пара и създавайки

плътна бяла мъгла. Вентилатор, мон-

тиран в горната част на контейне-

ра, насочва мъглата в необходимата

посока.

Системите с течен азот произ-

веждат мъгла, която пада ниско по

пода, подобно на сухия лед. При тези

генератори специален нагревател

загрява вода близо до точката на

кипене, произвеждайки пара и увели-

чавайки влажността в затворен кон-

тейнер. Когато течният азот се

придвижи от помпа към контейнера,

влагата в него бързо се кондензира,

създавайки плътна бяла мъгла. Тя се

насочва отново чрез вентилатор,

разпределяйки се в помещението от

пода нагоре.

В по-съвременните модели вместо

течен азот се използва втечнен

въздух за генериране на ниско стеле-

ща се плътна бяла мъгла, която се

издига нагоре. Втечненият въздух се

състои от азот и кислород в съот-

ношение съответно 79% към 21%,

съхранявани в течна форма в изоли-

рани цилиндри.

Свойства на мъглата
Изкуствената мъгла, генерирана

чрез изпаряването и кондензирането

на смес от гликол или глицерин с

дестилирана вода, е с висока

плътност и видимост. Частиците й

обикновено са с размер от 0,2 до 2,0

микрона (около 0,2 за базираните на

глицерин флуиди и около 0,8 при бази-

раните на гликол) в диаметър, което

спомага за бавното й уталагане и

голямата и дълготрайност. Детек-

торите за дим с йонизираща техно-

логия реагират най-адекватно на

частици с размер по-малко от един

микрон, а фотоелектричните сензо-

ри разпознават най-ефективно час-

тици, по-големи от 1 микрон. Мъгла-

та, произвеждана от детекторите,

е вероятно да бъде разпозната от

сензорите за дим с йонизираща тех-

нология, но погрешно отчетена като

пушек. По-малко вероятно е тя да

задейства фотоелектричен сензор,

но все пак такава възможност съще-

ствува, а това би била причина за

фалшиво активиране на противопо-

жарната система.

Предимства пред другите типове
 системи за сигурност
Стандартните системи за сигур-

ност невинаги гарантират превенция

на влизането в обекта. Дори и да се

задейства аларма, крадците обикно-

вено са наясно, че на полицейските

патрули им трябват средно 10-15

минути да стигнат до мястото на

грабежа. На нарушителите обаче са

им необходими едва няколко минути,

за да извършат обира и да напуснат

обекта. Основно предимство на ге-

нераторите за мъгла пред останали-

те технологии за сигурност е мигно-

веното им задействане и реализира-

нето на целия им ефект в рамките на

15-30 секунди, както и голямата

трайност на този ефект – до над 15

минути от активирането на систе-

мата.
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Енергийната политика сравнител-

но успешно насърчава употребата на

високоефективни подгреватели за

вода, работещи с един вид гориво

(електричество или газ). Недотам

успешни обаче са опитите за налага-

не на най-енергоспестяващите тех-

нологии, ползващи всички останали

видове ресурси. ЕС въведе енергийно

етикетиране, валидно за всички сис-

теми за гореща вода, било то нагре-

ватели с газови бутилки, газови про-

точни нагреватели (без газови резер-

воари), електрически бойлери, термо-

помпени или соларни водоподревател-

ни системи. Въвеждането на етике-

тирането и другите начини за просле-

дяване на действителната енергийна

ефективност на всички конкуриращи

се на пазара системи за гореща вода

предоставя добри възможности за

пестене на енергия. Предимствата на

най-ефективните системи за гореща

вода (понастоящем това са соларни-

те и термопомпените системи) тряб-

ва да бъдат ясно изразени на пазара,

за да може потребителите да бъдат

надлежно информирани за алтернати-

вите, които им се предлагат. Насто-

ящото етикетиране, при което обик-

новените бойлери с относително нис-

ки загуби за горещия резерв се обозна-

чават като високоефективни, може да

обърка потребителя, ако той няма

възможност да направи сравнение със

системите, ползващи различни техно-

Ефективност на системи за
гореща вода
Ефективност на системи за
гореща вода

логии, които предлагат далеч по-доб-

ри показатели по отношение на енер-

госпестяването.

Действителните спестявания на

енергия при използването на най-

ефективните системи за гореща

вода зависят до известна степен от

специфични географски фактори като

климат и профил на водопотребление.

Въвеждането на по-ефективни тех-

нологии зависи също и от физически-

те ограничения при подгряването на

вода, готовността на потребителя

да чака водата да се стопли, приема-

нето на периоди с по-ниска темпера-

тура на водата, както и естетичес-

ките фактори. Също така изборът на

системи за гореща вода е силно по-

влиян от склонността или финансо-

вата възможност на потребителите

да инвестират в по-скъпи системи,

които пестят много енергия и са с

по-ниски експлоатационни разходи.

При новите сгради повечето про-

странствени ограничения, свързани с

ефективните системи, могат да

бъдат елиминирани чрез интегрира-

нето им още в самото начало на

строежа. Други ограничения обаче

могат да възникнат при смяната на

наличните системи за гореща вода с

по-ефективни алтернативи.

Видове водоподгреватели
Водонагревателите могат да

бъдат газови, електрически или со-

ларни. Те могат да доставят гореща

вода непосредствено при необходи-

мост, или да включват система за

съхранение на подгрятата вода.

Първият тип нагреватели са извес-

тни като „проточни“, а вторият тип

обхваща бойлерите. При бойлерите се

наблюдават загуби на енергия при

съхранението на водата, но по-бав-

ното нагряване при тях води до по-

ниска консумация на енергия, което

би било от полза при соларни систе-

ми за водоподгряване или електричес-

ки водонагреватели.

Някои проточни нагреватели се

проектират с по-малки размери и

служат за подаване на гореща вода

към една точка за водочерпене. Сис-

темите, включващи топлоакумулира-

щи резервоари за гореща вода, обик-

новено са свързани в мрежа от от-

делни точки за водочерпене за посре-

щане на всички нужди в домакинство-

то. Този подход свежда до минимум

Подгряването на вода води до значителна консумация на елек-

троенергия във всички домакинства. Все още обаче техноло-

гиите за получаване на гореща вода не са оптимизирани от

гледна точка на енергоспестяването. Според анализите, делът

енергия за подгряване на вода от общото енергопотребление

варира значително в различните държави. Разликите показват,

че нуждите от гореща вода се увеличават в съответствие с

нарастването на БВП на глава от населението и ръста на ур-

банизацията. Този растеж отразява и влиянието на избора на

технологии от климата и културните фактори.
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необходимостта от използване на

отделни водоподгреватели, но води и

до допълнителни загуби на енергия по

водоразпределителната мрежа, тъй

като нагревателят не може да се

намира в близост до всяка точка на

потребление.

Съвременните системи за гореща

вода се проектират с управляваща ло-

гика, която може да бъде адаптира-

на към нуждите на даденото домакин-

ство. Например ако контролерът

отчете, че необходимостта от го-

реща вода е най-голяма в определени

часове от денонощието, той може да

адаптира периодите на повторно

нагряване спрямо тях, за да се мини-

мизират загубите на енергия, или да

се ползват по-евтините тарифи за

електроенергия (при положение, че в

контролера могат да се заложат ча-

совете с по-ниски тарифи, или че той

може да ги следи в реално време).

Минимални стандарти за
енергийна ефективност (MEPS)
Минималните стандарти за енер-

гийна ефективност (MEPS) и схеми-

те за етикетиране на системи за го-

реща вода по света традиционно се

основават на определен набор стан-

дарти и метрични показатели, които

са обособени спрямо видовете под-

греватели. За всеки подтип (със или

без топлоакумулиращ резервоар, спря-

мо източника на енергия, управлени-

ето и др.) съществуват специфични

показатели за енергийна ефектив-

ност, даващи представа за съотно-

шението между подадената енергия

за подгряване и консумираната така-

ва. Тези многобройни класификации

показват разликите в работата на

различните продукти от една и съща

технологична подкатегория. В също-

то време, те могат и да възпрепят-

стват подобрението на енергийната

ефективност, правейки невъзможно

сравнението между системите за

гореща вода, работещи с различни

технологии. Това важи с пълна сила в

случаите, когато потенциалът за

пестене на енергия при ползването

на водоподгревател, работещ с ал-

тернативна технология (напр. солар-

ни или термопомпени системи), е

много по-голям, отколкото ако се

използва най-ефективното решение

от конвенционалните водонагрева-

телни уреди (напр. бойлери с по-доб-

ра изолация). Подобен начин на разпро-

странение на новите технологии

обуславя наличието на консервативен

пазар.

Най-интересните международни

стандарти за оборудване и полити-

ки на етикетиране през последните

години се наблюдават в Европа. Рег-

ламентът за Екодизайн Лот 2 води

началото си от 2006 г. и е разрабо-

тен с идеята за нуждата от хармо-

низиран стандарт за всички водонаг-

ревателни технологии, който да даде

възможност на потребителите да

сравняват различните решения и

енергийните им показатели по унифи-

цирана система за оценка на ефек-

тивността. Например потребители-

те могат да сравнят електрически

бойлер и кондензен газов котел, за да

преценят кой от двата продукта е

най-подходящ за нуждите им. След

няколко години интензивна работа,

новата разпоредба за водоподгрева-

телите бе приета през 2013 г. Това

дава много по-голям потенциал за

развитие в посока енергийна ефек-

тивност, отколкото MEPS и етике-

тирането, защото разликите в енер-

гийната ефективност на отделните

технологии са много по-големи от

тези между продукти, работещи на

един и същ принцип.

Цялостната ефективност на сис-

темите за гореща вода не зависи

само от енергийната ефективност

на нагревателя. Колкото по-далеч е

разположен подгревателят от точ-

ките на потребление, толкова по-

големи са загубите при ползването на

топла вода по системата. Например,

ако е нужно малко количество топла

вода, а нагревателят е разположен

далеч от точката на водочерпене, то

цялата водопроводна система тряб-

ва да се напълни с гореща вода, за да

стигне тя до потребителя. По този

начин е много вероятно голяма част

от топлинната енергия да бъде за-

губена преди следващото потребле-

ние на топла вода (особено ако ста-

ва дума за потребление извън отопли-

телния сезон). Тези съображения биха

били причина да се предпочете упот-

ребата на проточни водоподгревате-

ли пред системи с централно водо-

разпределение. Вариант са и опции-

те за намаляване консумацията на

енергия посредством редуциране на

нуждите от топла вода. Това включ-

ва използването на енергоспестява-

щи душове и чешми (батерии), както

и на по-икономични перални. Също

така се наблюдава повишен (или

възобновен) интерес към използване

на електрически водонагреватели с

интелигентно управление на потреб-

лението на електроенергия и интег-

риране на възобновяеми източници.

Процедури по изпитване
Съществуващите процедури за

различните видове водонагреватели

са ревизирани при влизане в сила на

регламента за екодизайн и разпоред-

бите за етикетиране. В Европа раз-
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поредбите не се позовават стрикт-

но на съществуващите стандарти.

Те определят метрични показатели

и референтни условия за провеждане

на изпитвания, които се подават на

Европейския комитет по стандарти-

зация (CEN). При актуализиране на

стандартите и постигане на съот-

ветствие с разпоредбите, те са вече

хармонизирани и могат да бъдат

споменавани като референция при

прилагане на регламентите. Допъл-

нителен документ определя допусти-

мите преходни методи, базирани на

съществуващи стандарти за изпит-

ване плюс определени изменения на

тестовата процедура. Тези измене-

ния са въведени в ревизираните стан-

дарти за провеждане на изпитвания.

През 2013 г. в сила влизат две

разпоредби за водонагреватели:

n Регламент 814/2013 от 2 август

2013 г. за прилагане на Директива

2009/125/ЕО на Европейския парла-

мент и на Съвета по отношение

на изискванията за екопроектира-

не за водоподгреватели и топлоа-

кумулиращи резервоари за гореща

вода;

n Делегиран регламент 812/2013 от

18 февруари 2013 г., допълващ

Директива 2010/30/ЕС на Европей-

ския парламент и на Съвета по от-

ношение на енергийното етикети-

ране на водоподгреватели, топло-

акумулиращи резервоари за гореща

вода и комплекти от водоподгре-

вател и слънчево съоръжение.

Минималните стандарти за енер-

гийна ефективност MEPS са дефини-

рани в регламента за екодизайн. Во-

доподгревателите на твърдо гориво

и тези, специално проектирани за

газообразни или течни горива, произ-

ведени предимно от биомаса, са из-

ключени. Изискванията на регламен-

та важат за всички видове водонаг-

реватели с номинална мощност по-

малка или равна на 400 kW и капаци-

тет за съхранение по-малък или ра-

вен на 2000 литра. Дефинирани са и

изискванията за енергийна ефектив-

ност при подгряване на вода, което

означава съотношението между по-

лезната енергия, произведена от на-

гревателя, и енергията, необходима

за работата на му, изразено в процен-

ти.

Задължителни етикети
Етикетирането е задължително за

всички видове водоподгреватели с но-

минална мощност по-малка или рав-

на на 70 kW и капацитет по-малък или

равен на 500 л. Соларните устрой-

ства (соларни компоненти, които не

са част от комплект от водоподгре-

вател и слънчево съоръжение) не са

включени. Има 5 различни варианта на

етикети – за обикновени генерато-

ри (газови или електрически), за со-

ларни водоподгреватели, термопом-

пени водоподгреватели, комплекти,

съдържащи поне един обикновен гене-

ратор и един соларен генератор, и

топлоакумулиращи резервоари. За

термопомпени и соларни водоподгре-

ватели трябва да е дадена консума-

цията както при умерен, така и при

топъл и студен климат.

Класовете на енергийна ефектив-

ност от A+++ до G се определят от

размера на водоподгревателя. В за-

висимост от годината (2015 или

2017) и вида на водоподгревателя,

разрешените класове, които да се

отбележат в етикета, варират как-

то следва:

n за всички видове генератори, ос-

вен комплекти от соларни и обик-

новени водоподгреватели, насто-

ящият регламент постановява, че

през 2017 г. могат да се използват

само класове от A+ до F.

n за комплекти от соларни и обикно-

вени водоподгреватели, от 2015 г.

насам скалата за енергийната

ефективност важи в целостта си

от A+++ до G.



ÑÒÐ. 32 2*2017

Индекс на рекламите в броя
АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕКТРИК ............................................................ 10

АНДИ-Л ........................................................................................... 24

БЕГЕЛИ БЪЛГАРИЯ ......................................................................... 5

БЕЛИМО БЪЛГАРИЯ ..................................................................... 23

БЕРЛИТ .................................................................................. K. I, 16

БИСАЙД .......................................................................................... 27

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ

ПО ОСВЕТЛЕНИЕ ..................................................................... K. IV

ВАГО КОНТАКТТЕХНИК ............................................................... 13

ВЕНТО-К ........................................................................................... 1

ВИВА ................................................................................................. 9

ДАЗЪЛ ЛАЙТ ЮРЪП ..................................................................... 17

ЕХНАТОН ............................................................................... 3, K. III

ИКИС СЛ ............................................................................... K. I, 12

КОМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС ....................................................... K. I, 11

ЛИДЕРЛАЙТ БЪЛГАРИЯ ........................................................ K. I, 8

ЛОГОЛАЙТ ИНЖЕНЕРИНГ ........................................................... 14

СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ

ПО ВОДИТЕ - БАВ .................................................................... K. II

ТРОКС АВСТРИЯ .......................................................................... 19

ФИРТЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ .......................................................... 21






