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Амара Лайтинг ще дистрибутира LED решения на KOTAS

В началото на тази година Амара Лайтинг сключи договор за изключителни права и дистрибуция на продуктите на тайванската компания KOTAS, съобщи Борис Йоцов, управител на компанията. „KOTAS
е производител на светодиодни осветителни тела, светодиодни

крушки и аксесоари. В продуктовата им гама са включени предимно
интериорни осветители: крушки, мощни луни за вграждане, осветителни тела на шина, насочено осветление. Основен доставчик на
светодиодите за тези осветители е Lustrous Technology, друга тайванска компания, която Амара Лайтинг представлява вече четвърта
година. Също така се използват светодиоди SAMSUNG LED. Към
момента KOTAS имат представителства в редица европейски и азиатски държави, както и фабрики за производство в Тайван и Китай“,
заяви г-н Йоцов.
"Продуктите им се отличават с изчистен дизайн, ефективност и
са на изключително достъпни цени. Всички луни за вграждане се предлагат със самостоятелно захранване за 220 V, включено в цената.
Друг акцент в продуктите на KOTAS са светодиодните крушки за
замяна на стандартни крушки с нажежаема жичка (цокъл Е27 и Е14),
както и тези за замяна на халогенни лунички (цокъл MR16 и GU10). Тези
крушки са със светодиоди Samsung", допълниха от Амара Лайтинг.

Тангра представи решения за високоефективна вентилация пред архитекти
и инженери

На 6 февруари т. г. фирма Тангра, заедно с Камарата на архитектите в България – РК София и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, събра колеги от двата бранша на презентация

на тема „Енергийна ефективност – Високоефективна Енергоспестяваща Вентилация“. На събитието присъстваха повече от 120 архитекти и инженери.
В презентацията си инж. Юлий Армянов, управител на Тангра, представи тенденциите за повишаване на ефективността на енергоспестяващите вентилационни инсталации. Тези тенденции стават все
по-актуални през последните години, наложени от все по-високите цени
на енергията, както и от влезлите в сила изисквания на ЕС за енергийна ефективност.
Място в презентацията намериха и новите енерговъзстановяващи блокове, производство на фирма Тангра, които са на пазара от
януари т. г. Гамата съоръжения за енергоспестяваща вентилация
обхваща 9 типоразмера с дебит от 250 до 3200 м3/ч, а високоефективният топлообменник позволява пренос на енергия до 85% между
двата работни потока. Бяха засегнати също така проблемите, пред
които архитекти и инженери са изправени при съвместната си работа за изпълнение на по-качествени и по-енергоефективни проекти.

ОБО Беттерманн стартира Интернет магазин
ОБО Беттерманн вече предлага продуктите си и в Интернет,
съобщиха за сп. ТД Инсталации от офиса на компанията. „Всеки
артикул от продуктовата гама може да бъде закупен по бърз и
удобен начин, както и да бъде доставен до всяка точка на страната. На адрес www.obobettermann.bg е представено богатото разнообразие на продуктите с марката ОБО - от кабелните скари, през
крепежните елементи до мълниезащитата и подовите системи и
инсталационните канали. На разположение са детайлна информация за всеки предлаган продукт, удобни начини за заплащане и гъвкави варианти на доставка. Клиентите могат да се възползват и
от регулярните промоции, както и да получат професионална помощ при избора и монтажа на продуктите или при нужда от консултация при използване на интернет-магазина. Всичко на едно
място и от първа ръка в помощ на професионалиста“, заявиха от
ОБО Беттерманн.
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Siemens и Филкаб проведоха съвместен семинар

На 12 февруари т. г. Siemens направление Сградни технологии и
Филкаб проведоха съвместен семинар на тема "Продукти и системи
за ОВК от Siemens".
Събитието бе открито с кратко представяне на фирма Siemens и

фирма Филкаб, домакини на семинара. Инженери, проектанти и специалисти от водещи индустриални и инженерингови компании имаха
възможност да се запознаят с продуктите и системите за ОВК на
Siemens, представена от Димитър Крушовски - инженер продажби в
направление Сградни технологии. Представени бяха разновидностите
на системите за автоматизация Synco 100, 200 и 700, а също и системата за домашна автоматизация Synco Living.
Във втората част на семинара бе обърнато внимание на продуктовите гами термостати, сензори, датчици, вентили и задвижки с
марка Siemens. Бе направен и преглед на продуктовата серия контролери за отопление и на средствата за измерване (топломери и водомери). Гостите имаха възможност да се запознаят с мостри на представяните продукти.
Семинарната част приключи с демонстрация на програмата за
избор на ОВК продукти на Siemens - HIT (HVAC Integrated Tool).
„Подобни съвместни прояви спомагат за популяризирането на
високотехнологични продукти и системи на българския пазар от световно признати производители, и внедряването на ефективни системни решения в сградните технологии“, коментираха организаторите.

Ню Систем достави резервно захранване за Сити Клиник

Наскоро Ню Систем и SDMO доставиха и инсталираха система
за резервно захранване за нуждите на Сити Клиник, София, съоб-

щиха за сп. ТД Инсталации от офиса на Ню Систем. „Това е поредният успешно реализиран проект на двете компании“, споделиха те.
„Проектът е специален за Ню Систем, защото това е и първият дизелов генератор с мощност 1000 kVA, доставен и пуснат в
експлоатация. Високото качество на проекта е гарантирано от
генератор SDMO X1000, окомплектован с двигател MTU и алтернатор Leroy Somer и обучените и оторизирани сервизните специалисти на Ню Систем“, допълниха от компанията.
От Ню Систем припомнят, че като дългогодишен дистрибутор и
официален сервизен партньор на световноизвестния производител на
дизелови генератори SDMO за България, компанията предлага целия
диапазон продукти и услуги на нашия пазар.
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СЕКТРОН изгради система за градско видеонаблюдение в Челопеч

Фирма СЕКТРОН изгради съвременна IP система за видеонаблюдение на територията на с. Челопеч, съобщават за сп. ТД Инсталации

от компанията. „Системата, състояща се от 38 IP-камери Panasonic,
разположени на ключови места с обществена значимост и входно-изходните точки в населеното място, наблюдават денонощно улиците
и обособените обекти с цел опазване на обществения ред и предотвратяване на общественоопасни прояви“, разказват от СЕКТРОН.
„Камерите наблюдават периметъра на училищата, детските градини, спортните комплекси и болничните заведения на територията на
общината“, допълват те.
От компанията уточняват, че системата ще се ползва за опазване на активите на Челопеч и има за цел да повиши чувството за сигурност в гражданите, да активизира тяхната съпричастност към
усилията за овладяване на негативните прояви.
„Детайлността на изображението е гарантирано от използването на мегапикселови IP камери Panasonic с широк динамичен обхват и
висока светлочувствителност и използват технология за разпознаване на лица. Записът, разпознаването на номера и анализът на събития, записани от мегапикселовите IP-камери, е поверен на няколко
основни сървъра с Milestone. Качеството на сигнала и безотказната
работа се гарантира от изградената по време на проекта оптична
мрежа специално за системата за видеонаблюдение“, информират от
фирмата.

ВиВ организира игра за продуктите на Lapp Kabel
Приключи играта „Бори се за обем“ за продуктите на Lapp Kabel,
която фирма ВиВ Изоматик организира в началото на миналата година, съобщиха за сп. ТД Инсталации от компанията.
„Голямата награда – посещение в завода на Lapp Kabel в гр. Щутгарт, Германия спечели фирма Ню Систем. На награждаването
присъства и регионалният мениджър на фирмата г-н Heinz Lesniak,
който лично поздрави победителите и благодари за успешната съвместна работа“, информираха от ВиВ Изоматик.

Учредиха Институт за нулево енергийни сгради
На 29 януари т. г. бе проведено учредително събрание на Институт за нулево енергийни сгради (ИНЕС). Част от състава му към
момента са 16 водещи експерти от различни области и 6 малки иновационни компании.
„Основна цел на Института е разработването на пилотни проекти, с които да демонстрира реалните възможности на сградите да
работят с близко до нулево енергийно потребление“, информираха
неговите учредители. „Нулево енергийните сгради са възможност за
реализиране на устойчива местна икономика. По-високите инвестиции на Нулево енергийни сгради са за сметка на инвестиции в енергетика от невъзобновяеми източници и инфраструктура“, допълниха те.
Институтът търси партньори и заинтересовани инвеститори,
с които да реализира подобни проекти: саниране, реновации, нови сгради.
„ИНЕС е подходящ консултант за реинженеринг на съществуващи
проекти в посока близко до нулево енергийно потребление“, подчертаха от института.
ÑÒÐ. 8
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Каниско и HP
представиха актуални
софтуерни и хардуерни
продукти за нуждите
на учебните заведения

На 30 януари т. г. в хотел Принцес, София, се проведе
представяне на актуални софтуерни и хардуерни продукти за проектиране, моделиране, анализи и визуализация
за нуждите на учебните заведения. Организатор на събитието беше фирма Каниско, официален партньор на
Autodesk за България, съвместно с Hewlett-Packard (HP).
След кратко приветствие от страна на организаторите, програмата продължи с представяне на технологичните новости и актуалните модели десктоп и мобилни работни станции на Hewlett-Packard. Присъстващите
имаха възможността да се запознаят със софтуерните
продукти и пакети на Autodesk за образователни цели.
Предложенията са изключително гъвкави – от безплатни
лицензи за студенти за повече от 30 продукта, до лицензи за средни и висши училища на изключително ниски цени.
Функционалността на учебните продукти и пакети и
продукти отговаря напълно на тази на комерсиалните
версии.
Здравко Димов, регионален мениджър в Hewlett-Packard,
подчерта, че фирма Каниско вече предлага цялостни
решения - от софтуера за проектиране до специализираните мобилни и десктоп работни станции на HP.
Втората част на програмата беше посветена на
демонстрация на работата на Autodesk продукти върху
работни станции HP – AutoCAD Civil 3D, Autodesk Revit,
Autodesk Inventor, Autodesk 3ds Max Design.
В залата бяха изложени няколко модела мобилни и десктоп работни станции HP: 8470w, 8570w, 8770w, Z 220, Z
620, с инсталиран софтуер на Autodesk (AutoCAD 2013,
AutoCAD Civil 3D 2013, Autodesk Revit 2013, Autodesk Inventor
2013, Autodesk 3ds Max Design 2013, Autodesk Education
Master Suite 2013), които присъстващите можаха да тестват с реални примери от практиката.
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ОВК бизнесът следва световните
тенденции в енергоспестяването
Атанас Атанасов, управител на Ховал
за България, пред сп. ТД Инсталации
Г-н Атанасов, как изглежда българският ОВК пазар от позицията на натрупания опит на Ховал през последните две
години?
Бих могъл да охарактеризирам ОВК
пазара за последните няколко години
като интересен, динамичен, жаден за
нови технологии, но и несигурен. В
момента всеки говори за енергийна
ефективност, но малко знаят как да
я постигнат и, поради тази причина,
стари и нискоефективни технологии
все още намират приложение в страната ни, въпреки че отдавна са забравени в останалата част на Европа. Като пример мога да дам все още
плахите стъпки на проектанти и
инсталатори в използването на кондензната технология при газовите
котли над 100 kW. Масово се проектират и инсталират едноходови котли с КПД 87-91%, а кондензните с КПД
96-99% са рядко срещани. Подобна е
и ситуацията в отоплителните системи: често се проектира еднотипно, с радиатори дори и за зали с височина от над 7 м, т. е. неефективно
и енергоемко и в същото време скъпо.
Налагат ли се чести промени в политиката Ви с цел да отговорите на специфичното търсене на клиентите? Как
пазарът възприема предлаганите от
Вас енергийно ефективни решения?
Промяна в политиката не се налага, тъй като подходът към българския
ОВК пазар е определен още в началото, при стартирането на компанията
в България през 2011 г. Той е индивидуален и е функция на степента на
разбиране и готовността на българския пазар за прилагане на енергоспестяващи и щадящи природата технологии. Поради това усилено работим
в посоката за повишаване на познанията и информираността на всички
партниращи си по инсталационната
верига: инвеститор – проектант –
инсталатор – оператор. За миналата
календарна година сме провели 12 презентации пред проектанти и инсталатори в цялата страна, и мога да
кажа, че се приеха с голям интерес. Тук
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е моментът да благодаря на нашия
партньор КИИП, в лицето на доц. Банов, които активно ни съдействаха. За
2013-та сме планирали още няколко
презентации, както и срещи и обучения на студенти по специалност Топлотехника в основните университети
в страната.
В последните години активно се изграждат спортни съоръжения в цялата
страна. Приложими ли са системите на
Ховал за тях и какви параметри гарантират те?
Климатичните децентрализирани
системи на Ховал са приложими в
проектирането и изграждането на
големи еднообемни сгради, каквито са
и спортните съоръжения. В момента
над 25 спортни зали се проектират
или са в процес на изпълнение. В половината от тях присъстваме в проекта, при други сме в процес на одобрение.
Това, което се харесва на проектанти, инвеститори и изпълнители,
е, че ефективно могат да свалят
топлия въздух от 5-25 м, като го
контролират по вертикала, постигайки разлика в температурите от
1-2 °C на всеки 10 м и обхващайки
ефективна площ на един апарат от
1000 м2 при скорост на въздуха до 0,2
м/с. Вместо да бъде дистрибутиран
през сложна въздуховодна мрежа,
въздухът при децентрализираната
система се подава и отвежда посредством няколко отделни апарати, които са равномерно разпределени
върху покрива на залата. В допълнение към отоплението, децентрализираните климатични системи вентилират, охлаждат и рекуперират до
84% от топлината. Подаването на
топло-/студоносител може да бъде
както централизирано, така и децентрализирано.
Кои предлагани от Вас решения са подходящи за логистични и производствени сгради? Какви предимства дават те
на клиентите Ви?
Логистичните сгради (халета) са
също както и спортните зали - голе-

ми еднообемни конструкции с над 10
м височина. Изискванията при тях не
са толкова големи, колкото при
спортните зали, тъй като няма нужда от големи количества пресен
въздух, както и изискуемите температури варират между 7-15 0C. Да се
обхване един такъв голям обем, наситен със стелажи, и да се поддържа
постоянна температура, си е предизвикателство, с което децентрализираните системи на Ховал за климатизация се справят ефективно. Неслучайно клиенти като Тишман, Пени
Маркет, Баумакс и АББ ни се довериха през последните няколко години.
В каква посока виждате развитието на
ОВК бизнеса у нас в краткосрочен план?
ОВК бизнесът в момента е найбързо развиващият се сегмент в
строителния бранш, гонейки световните тенденции в енергоспестяването и опазването на околната среда
чрез щадящи природата решения. Аз
виждам подобна тенденция и в България в краткосрочен план, но апелирам
за по-голяма подкрепа чрез законови
промени.
Ховал ще продължи и в близките
години да обучава проектанти, инсталатори и архитекти в енергоефективните си системни решения и
да следва мотото си – Отговорност
за енергията и околната среда.
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Интер Системс стана партньор
на Tyco и в пожароизвестяването
Интер Системс стана одобрен
партньор на Tyco и за продуктите им
в сферата на пожароизвестяването,
съобщиха за сп. ТД Инсталации от
офиса на компанията. "С тази стъпка
вече можем да предложим на своите
клиенти завършени решения от Tyco
в сферата на пожароизвестяване и
гасене", коментираха от Интер Системс.
От българската компания припомнят, че като световен лидер в областта на системите за пожароизвестяване Tyco осигурява широк
спектър от решения както за стандартни приложения в административни и търговски сгради, така и специфични такива, приложими в големи
индустриални обекти.
"Със своята серия адресируеми
контролни панели Minerva MZX, с

възможност за свързване на до 1000
адресируеми устройства, Tyco осигурява възможност за реализиране на
надеждна пожароизвестителна система в различни по големина обекти.
Наличието на IEC 61508 (SIL2) сертификат е сериозно доказателство за
надеждността на предлаганите решения.
Значимо предимство пред останалите доставчици на пожароизвестителна техника осигурява универсалният DDM800 Fire&Gas модул, проектиран за връзка с устройства, поддържащи 4–20 mA интерфейс. С негова помощ лесно и надеждно се реализират
решения като: LPG мониторинг, CO
мониторинг в подземни гаражи, детекция на токсични и взривоопасни газове, мониторинг на температура и др.",
разказаха от Интер Системс.

Tyco разполага с пълна гама детектори, алармени устройства, I/O модули и редица детектори за специални приложения, които се предлагат
както в конвенционален, така и в адресируем вариант.
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Несигурността влияе негативно
на бизнеса
Златка Иванова, управител на Фламтех,
пред сп. ТД Инсталации
Г-жо Иванова, какви са новостите в
областта на системите за пожарогасене?
Необходимостта от надеждна
противопожарна защита на строежите с цел осигуряване безопасността
на гражданите, намаляване щетите
от пожар, опазване на околната среда определя значимостта на автоматичното пожароизвестяване и пожарогасене в наши дни, в съответствие
с повишените изисквания в нормативната уредба и европейските стандарти. Вече е задължително всеки инвестиционен проект да съдържа част
"Пожарна безопасност". Разработването на противопожарните норми
към всеки проект осигурява правилни решения за оптимално и ефективно функциониране на системите за
защита от пожар, евакуацията на
хората, както и неразпространението на пожара. Пожароизвестителните системи са задължителни вече за
почти всички обекти. Трябва да отговарят на стандарта за пожароизвестителни системи EN54, да бъдат
лесни за монтаж, да притежават
набор от технически характеристики, които улесняват работата във
всеки етап, да минимизират фалшивите сигнали, да имат съвременен
дизайн. Относно тяхната функционалност все повече се налага изискването да могат да се комбинират и
свързват една с друга, като своевременно регистрират и оповестяват
възникването на пожар.
Пожарогасителните инсталации,
освен да гасят, трябва да не нанасят
допълнителни щети. Особено важно
е да бъдат безопасни за хората и
околната среда.
Кой е предпочитаният вид пожарогасителна инсталация от клиентите Ви?
Какъв тип пожарогасителни инсталации инсталирате най-често?
За предпочитания не може да се
говори. В зависимост от категорията на обекта, конструкцията и предназначението се определят всички
мерки относно пожарната защита, в
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това число и пожарогасителната инсталация. През 2012 г. доставихме и
монтирахме повече газови пожарогасителни инсталации, които са предназначени за гасене на сървърни и телекомуникационни съоръжения, скъпо
оборудване, дейта центрове, архиви
и др. Пожарогасителните инсталации
с NAF S 125 и NAF S 227 са високоефективни, безопасни за обитавани
помещения, не нарушават озоновия
слой, не влияят на техника и оборудване. Използват по-малко гасителен
агент, могат да се използват при
температура до -18 °С, изискват
минимални разходи за поддръжка.
Бихте ли посочили някои от референтните обекти на компанията в страната?
По-значимите наши обекти за миналата година са: нова летищна контролна кула в София; Баумакс, Русе;
Топлофикация Русе, СКФ Берингс
България, Кърнаре; EVN; УНСС; УАСГ;
Шнайдер Електрик, Пловдив; Булгартабак, София; складова база на БЕРС,
София; Търговска банка D, София;
Университетска болница Лозенец;
нова сграда на bTV; Медицински
център в Парадайз мол и др.
Как оценявате бизнес възможностите,
които предлага българският пазар в
настоящия момент?
Да се прави бизнес в България е
трудно както за българските фирми,
така и за чуждите инвеститори.
Малко са инвеститорите, които са
решили да дойдат тук, а чуждите
инвестиции са изключително важни
за страната не само заради притока
на външни капитали, но и за разкриването на повече работни места.
Несигурността и липсата на доверие
в институциите са най-негативните
фактори в бизнеса. Нелоялната конкуренция също влияе на бизнес климата у нас. Трябва да се предприемат
точни и ясни мерки, особено за малкия и среден бизнес, за да продължи
да функционира и да се развива, защото той е гръбнакът на нашата
икономика.

Иска ми се вече да не се говори за
криза, рецесии, пазарът да се отвори, да стане по-стабилен, да предлага повече възможности за реализация.
Какви ще бъдат приоритетите Ви в
плановете за развитие на компанията?
Осигуряването на пожарна защита и сигурност е основен приоритет
за нас, като предлагаме съвременни,
високоефективни решения в пожарогасенето и пожароизвестяването.
Професионалното и коректно отношение към всеки клиент и партньор
също е приоритет в нашата работа.
Специално внимание отделяме и за
повишаване квалификацията на персонала.
Какви нови продукти и технически решения възнамерявате да лансирате на
нашия пазар през тази година?
На българския пазар ще предложим
продукта NAF P5 за носими пожарогасители. NAF P5 е надежден, ефективен и чист агент за локално гасене, който е безопасен за хората,
околната среда и оборудването. Неговата патентована формула е разработена с цел оптимизиране както
на физичните, така и на гасителните характеристики. Носимите пожарогасители с гасителен агент NAF P5
отговарят на стандарта EN3. Ще
представим нова пожароизвестителна система за управление на газова
пожарогасителна инсталация. Проектирана и произведена съгласно найвисоките стандарти, контрол на
качеството, отговаряща на EN54 и
EN12094-1. Панелът има голям LED
дисплей, позволяващ лесно конфигуриране и контрол.
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Проведе се Инфо ден 2013 на Шрак Техник
Близо 200 души, значително повече от предишната година, посетиха
Инфо ден 2013 на фирма Шрак Техник,
който се проведе на 31 януари т. г. в
Метрополитън Хотел София.
Програмата на събитието включваше представяне на новите продукти в портфолиото на компанията,
както и презентации на интериорните, екстериорните и индустриални
осветителни тела и новостите в
онлайн магазина.
„Акцентът, който поставяме тази
година е върху осветителната техника“, коментираха организаторите.
„В областта на вътрешното осветление Шрак Техник произвежда пълна
гама осветителна техника, включително за офиса, за бита – плафониери с LED осветители, пендели, аплици, луни и кардани за вграждане, решения за банята, структурни интериорни решения; структурни решения
за индустриални решения; LED предложения – LED модули, LED ленти и
лайстни за вграждане и др.
В сферата на външното осветле-

ние произвеждаме халогенни, металхалогенни и LED прожектори. Шрак
Техник има сериозен опит в ландшафтното осветление, екстериорното
осветление, художественото и градинското осветление, ефектното
осветление, маркировъчно-декоративното осветление и др.
Шрак Техник разработва, произвежда и предлага и индустриално
осветление, включително всички видове светлоизточници, трансформатори, електронни захранвания DALI“,
допълниха те.
Сред новите продукти, представени от специалистите на Шрак, бяха
нова серия таймери и фоторелета за
сградна автоматизация с подобрен
дизайн и разширена функционалност,
както и шинни системи 60 мм за бърз
монтаж, лесно окабеляване, без нужда от разпробиване и инструменти.
От тази година всички продуктови каталози на Шрак Техник ще имат
и онлайн версии на български език,
стана ясно още по време на Инфо ден
2013. Електронният магазин на ком-

панията предлага повече от 8000 артикула на склад, а времето за доставка е до 24 часа в цялата страна.
От компанията разкриват, че през
следващите няколко месеца от продуктовото портфолио ще отпаднат
две продуктови групи – ключовете и
контакти от серията WAVE и таймерите и броячите от серията BZ, а
на тяхно място ще бъдат пуснати
ключове и контакти серия VISIO и
таймери и броячи серия BZT.
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Наблюдава се ръст в търсенето на
системи за сградна автоматизация
Владимир Димитров, мениджър Продажби
в Умен дом, пред сп. ТД Инсталации
Г-н Димитров, бихте ли представили
накратко себе си и дейността на фирмата, която представлявате?
УМЕН ДОМ е сравнително нова
компания, създадена преди малко повече от две години. Тя оперира на един
все още неразработен и перспективен
пазар като българския. Самата идея
за автоматизация и интеграция идва
от САЩ, където от немалко години се
работи в тази област. Ние станахме
партньори на една от водещите компании в областта - Control4.Тя има
опита и ноу-хау за изграждане на модерни и високо технологични системи
за домашна и сградна автоматизация.
Равносметката ни за изминалата
година е, че дори надхвърлихме поставените първоначални цели като брой
клиенти и проекти, което беше приятна изненада.
Какви са основните предимства на
предлаганите от вас продукти пред
конкурентните на пазара?
На пазара се предлагат множество
решения. Повечето от евтините системи използват съществуващите
проводници в стените. Лошото тук е,
че се получават смущения, не може да
се разчита на постоянна и надеждна
работа на системата. Случва се при
нас да идват разочаровани клиенти,
които са заложили на такъв по-евтин
вариант, но в крайна сметка се обръщат към нас за качествено решение. Системата на Control4 със сигурност не е от евтините, но е нещо,
което се е доказало и има много клиенти по цял свят. Основава се на един
централен контролер и отделни устройства като релета, датчици и ключове за осветление, свързани жично
или безжично към контролера. Използва се и нискоенергийната ZigBee Pro
безжична връзка, която създава надеждна комуникационна мрежа между отделните елементи. За всеки дом и
всеки случай има вариант, който може
да се приложи, независимо от това на
какъв етап е обектът – груб строеж
или напълно завършен, без да има нужÑÒÐ. 16
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да да се бутат стени, да се копаят канали и т. н. Системата е модулна и позволява започването с базова конфигурация, която впоследствие може да се разширява с нови функционалности.
Споделете, от позицията Ви на пазара от
две години, как се гледа в България на продукта, който предлагате?
Повечето хора са склонни все още да
търсят евтини системи. В България като
цяло се търси евтиното, с всички произтичащи от това последствия. Разбира
се, има логика в подобен тип потребителско поведение. Една от нашите цели
за тази година е да предложим на пазара
една по-достъпна в ценово отношение
продуктова линия, предлагаща малко поограничена функционалност, но без компромиси по отношение на качеството и
надеждността, така че да отговорим на
този тип търсене. Същевременно
продължаваме да развиваме нашата основна и доказала се система.
Кои са основните клиентски групи за предлаганите от вас цялостни решения за автоматизация?
Основната клиентска група на този
етап са основно хора с ниво на доходи
над средното. За съжаление, новите
технологии в България обикновено се
асоциират с нещо много скъпо и недостъпно. Стремим се максимално да
снижим нашия марж, така че да достигнем до голям брой клиенти, но самата
техника не е евтина.
Кога според Вас е реалистично да се вярва, че тази технология ще стане по-масова и достъпна у нас?
По мое мнение в рамките на 5 години
тази технология ще бъде достъпна за
средния клас клиенти.
Бихте ли разказали за някои от интересните реализирани обекти?
Сред емблематичните проекти е
една голяма къща в близост до София.
Тя е разположена на около 850 кв. м с
дворно място около 4-5 дка, с множество
стаи, разнородна техника и сградни
системи. Всичко това беше комбинирано в цялостна система, която може да
бъде командвана от таблет, телефон,

от всяко едно устройство както
в рамките на дома, така и от всяка една точка по света. Имаше
неща, с които не се бяхме сблъсквали до момента, но именно в такива проекти се виждат възможностите ни да бъдем полезни с нашите гъвкави решения за автоматизация.
Какви са очертаващите се тенденции на пазара на сградна автоматизация в света и в частност в България?
Започва да се събужда интересът към подобни технологии,
особено при хора във възрастовата граница 30-40 години, които са
позитивно настроени към технологиите - четат, интересуват се.
Тенденцията е потребителят да
се просвещава, да търси решения
за случаите, в които в една къща
се съберат много различни системи и се появи проблем на съвместимостта и удобството.
Какви са плановете ви за развитие
през тази година?
Планираме разрастването на
дейността си в посока към обществената и сградна автоматизация – т. нар. BMS системи. Виждаме възможности за развитие в
тази област, тъй като в страната продължават да се реализират
такива проекти.
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Интелигентните сгради –
умният избор
LiftBalkans (асансьори и ескалатори) и Smart Buildings (интелигентни сгради) са двете нови инициативи, които Виа Експо стартира в рамките на тазгодишния Екофорум и изложба за енергийна
ефективност и възобновяема
енергия за Югоизточна Европа (2931 май, София).
Известно е, че сградите консумират над 40 % от общото количество електроенергия. Според експерти България има значителен
потенциал за намаляване на разходите чрез инвестиции в нови технологии и съоръжения или модернизиране на съществуващите такива. По данни на Евростат страната ни е на първо място в ЕС по количество енергия, необходима за
производство на единица икономическа продукция, което е 5 пъти над
средното за страните членки.
Европейската директива за енергийна ефективност на сградите въвежда изискването от 2021 г. новите сгради да имат почти нулево
енергийно потребление, като необходимата енергия трябва да се осигурява от възобновяеми енергийни
източници. В началото на февруари бяха приети промени към Закона
за енергийна ефективност, които
предвиждат изготвяне на Национален план за увеличаване броя на
сградите с близко до нулево потребление на енергия. Интензивното
развитие на строителния сектор се
нуждае от иновативни решения и
отваря нови пазарни ниши.

ИЗЛОЖБАТА
LiftBalkans и Smart Buildings ще
представят новостите в асансьорната индустрия, сградната автоматизация и управление.
Изявите ще провокират интереса на експерти, работещи в областта на строителството, архи-

тектурата, фасилити мениджмънта, както и управители на офис
сгради, търговски центрове и домоуправители.
Европейското патентно ведомство съвместно с външни експерти разработи нова информационна система, благодарение на която всеки може да получи информация за патентите в областта на
устойчивото строителство.

В областта на сградната автоматизация ще видим интелигентни решения от Умен дом, която
предлага продукти на американската компания Control4 за контрол на
достъпа, осветление, отопление,
климатизация и др. Благодарение на
своя модулен принцип те се интегрират лесно в съществуващи и новопостроени сгради. Сред изложбените експонати ще бъде Techem
Smart System - система за дистанционно отчитане, контрол на потреблението и ежедневен мониторинг върху функционирането на уредите, която ще бъде показана от
Техем Сървисис.
Пестим енергия предлага икономични решения в областта на
отоплението, вентилацията и климатичните системи. Термокера-

мичните покрития, част от нейното продуктово портфолио, намаляват топлинните загуби между 8
и 15 %. Други продукти са Living
connect и Danfoss LinkTM CC, чрез
които безжично се контролират
температурите в различните
стаи. Пестим енергия е официален
представител на InfraHEAT за България - този вид отопление има найвисока ефективност в бранша, базирана на панел от въглероден графит полиимид.

ФОРУМЪТ
Организаторите анонсират
силно международно присъствие
на водещи експерти в програмата на форума: лектори от Европейската комисия - Дирекция
Енергетика, Pike Research, Европейска федерация за възобновяема енергия, Европейски съвет за
енергийно ефективна икономика,
Български съвет за устойчиво
развитие, Европейски институт
по енергийни характеристики на
сградите, Европейски алианс на
компании, работещи в областта
на енергийната ефективност в
сградите и др. Делегатите ще
дискутират широк кръг от теми.
10-те топ тенденции в интелигентните сгради, източници на
финансиране, възможностите за
прилагане на концепцията "Сгради с почти нулево енергийно потребление в Югоизточна Европа",
сградно интегрирани фотоволтаични системи и др. ще са акцентите в програмата.

За повече информация:
Виа Експо – www.viaexpo.com

1*2013

ÑÒÐ. 17

> Ïðîåêòè, ðåàëèçàöèè

Сградните инсталации в
Парадайз център – част 2
Новостроящият се търговско-развлекателен комплекс Парадайз център е разположен върху 220 000 кв. м на кръстовището на бул. Черни връх и бул. Тодор Каблешков. Обектът
се отличава със съвременни сградни инсталации и иновативни енергоспестяващи решения, с част от които ви запознахме в брой 6/2012 на сп. ТД Инсталации.
В настоящия брой представяме
спецификите на системата за отопление, водопроводната, канализационна, противопожарна и спринклерна инсталация, както и с газовата
инсталация, реализирани от фирмите Техномаш прогрес, Пайп систем
и Термоклима, подизпълнители на
Атаро Клима. „Доволни сме от
съвместната си работа с всички
изброени фирми. Успехът ни в реализацията на този проект е общ.
Стараем се да изпълним в срок, професионално и качествено всички
възложени работи и да удовлетворим
изискванията на инвеститора, ди-
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зайнерите и наемателите. Очакваме да приключим изпълнението на
поставените задачи до 20 март т.
г.“, коментираха от Атаро Клима.
В статията представяме и внедрената в комплекса вакуумна отводнителна инсталация Geberit Pluvia,
изпълнена от фирма Юнитрейд Интернешънъл.

ОВК инсталации –
тръбни мрежи и машинно
помещение
Техномашпрогрес е изпълнител на
системи по част ОВК, които включват тръбни мрежи по вътрешносград-

на инсталация, съоръжения на покрив
и машинно помещение; покривни климатични централи (Rooftops) за обработка на въздуха в общите части (пасажи) на търговския център; климатични камери и изпълнение на тръбна
мрежа за кинокомплекс Cinema city в
търговския център.
Системата от тръбни мрежи се
изпълнява основно за захранване с
кондензаторна вода на D.X. термопомпени климатизатори (WSHP) с
водно охлаждане/отопление и по-малка част за радиаторно отопление и
въздушни завеси. Инсталацията е
може би една от най-големите изпълнени до този момент в България
за сгради от подобен род. Общата
дължина на изпълнените трасета е
около 30 000 м.
Системата за климатизация на
въздуха в общите части (пасажите)
на търговския център се осъществява с покривни климатични централи
(Rooftops). На обекта бяха доставени и монтирани 28 броя машини с общ
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капацитет за обработка на около
730 000 м3/час въздух.
Системата може условно да се
раздели на Вътрешносградна инсталация и Инсталация в машинно помещение и около съоръжения и охладителни кули, изпълнена на покрива на
сградата.

Вътрешносградна
инсталация
Климатичната система за
вътрешносградната инсталация за
зоните с магазини, заведения за хранене и забавления е на основата на
подаване на кондензационна вода по
затворен кръг 2-тръбна система към
D.X. термопомпени локални климатизатори с водно охлаждане (W.S.H.P).
Тръбната мрежа е изпълнена от стоманени тръби на заварка. През лятото и преходните сезони топлината
от магазините ще се отнема чрез
водоохладителна кула със затворен
контур, работеща на смес от вода
и етилен гликол (BRINE). През зимата водата в кондензаторния кръг се
загрява с топлообменник, който е
свързан към топлозахранването от
топлинния център. D.X климатизаторите с водно охлаждане (W.S.H.P) в
магазините могат да охлаждат или
затоплят помещението по всяко време, в зависимост от потребността.
Външните стълбища, тоалетните,
сервизните помещения, техническите помещения, складовете, както и
коридорите имат отделна отоплителна система с радиатори.

Топлозахранването на радиаторното отопление е на отделен клон
със самостоятелна помпа от топлинния център на сградата. Тръбната мрежа е лъчева, изпълнена от черни газови тръби, топлинно изолирана. Обезвъздушаването е чрез автоматични щрангови обезвъздушители.
Отоплителните тела са глидерни
алуминиеви радиатори, окомплектовани с автоматични обезвъздушители.
Основните компоненти на
тръбната мрежа, необходими за
правилното функциониране на системата, са спирателната и регулираща арматура. Доставчикът на арматурата е немската фирма Овентроп. С помощта на прецизната
апаратура на Овентроп се извършват измервания и настройки на
хидравликата на системата, която
е основен фактор за прецизната
работа на инсталацията. Специалисти от нашата фирма са преминали обучение в заводите на Овентроп и се справят успешно с поставените задачи.

Инсталацията в машинното
помещение и около съоръженията
на покрива
По отношение на инсталацията в
машинно помещение и около съоръженията на покрива – изпълнени са
над 1000 м тръбопроводи по покрива
и в инсталационна шахта с диаметър
от DN250 до DN350 с необходимата
спирателна и регулираща арматура

около съоръженията на покрива и в
машинното помещение, а именно: охладителни кули, водогрейни котли,
помпи, топлообменници и други.

Система за климатизация на
въздуха в общите части на
търговския център
Климатичната система за тези
зони е на основата на автономни
покривни централи Rooftop, с клапа за
снабдяване с пресен въздух 0-100%.
Покривните централи са изпълнени с
охладителна секция на директно изпарение и отоплителна секция на газ.
На обекта сме доставили покривни
централи на фирмата TRANE, селектирани и съгласувани със специалистите от представителя им за България – фирма Ковес.
Покривните централи работят на
повече от 30% пресен въздух cамо в
случаите, в които параметрите на
външния въздух позволяват режим
„свободно охлаждане“. И в този случай компресорно-кондензаторния
блок, вграден в покривната централа, е изключен автоматично и вентилите на отоплителните секции са
затворени.
Осигурено е подаване на санитарното количество пресен въздух, както и работа на климатичните централи на 100% пресен въздух за икономично охлаждане през преходните
сезони. Пресният въздух се филтрира, затопля се през зимата, охлажда
се през лятото и се подава в помещенията.
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Предизвикателства
при реализацията на проекта
Предизвикателствата при реализацията на проекта бяха много и найразнообразни. Основните и най-съществени за успешната реализация на
проекта бяха следните:
n Работното проектиране, което
беше възложено на изпълнителите на отделните инсталации, и
бързата реализация на промените
в проекта – при изпълнението на
обекти от подобен род е много
важно бързо и гъвкаво да се удовлетворят изискванията на многобройните наематели на търговските площи. От огромно значение
за гладкото изпълнение на монтажните работи на фаза работно проектиране бе да се извърши
прецизно съгласуване на проектите по всички инсталации.
n Съгласуване и одобряване на заложените в проекта машини и съоръжения, чрез направа на избор, селекции и симулации. Както е известно, една такава процедура е
винаги много тежка, така че трябваше максимално бързо и компетентно да се реагира с необходимата документация и мостри, за
да се стигне до приключване на
процедурите в срок.
n Осигуряване на необходимите спомагателни съоръжения и механизация за бързото, безаварийно и,
не на последно място, безопасно
изпълнение на монтажните работи, което е особено важно при изпълнението на обекти от подобен
род. Нашата фирма разполага с
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голям парк от механизация, необходима за тези дейности, което
ни прави в голяма степен независими от механизацията на строителя на обекта.
В заключение искам да отбележа,
че с оглед обема на работа и предизвикателствата, възникнали по време
на изпълнението, една фирма изпълнител трябва да разполага с необходимата структура от инженерно-технически персонал, собствени работници, както и оборотни средства, за
да се справи бързо, компетентно и качествено с подобни обекти.
инж. Лилян Мавров, проектов
ръководител ОВК на Техномашпрогрес

Газовата инсталация
в Парадайз Център
Фирма Термоклима 2004 е изпълнител на всички газови инсталации в
сградата, които се използват за
отопление и битова гореща вода.
Газовите котли са доставени от фирмата главен изпълнител – Атаро
Клима. Голяма част от оборудването
- спирателната арматура, понижаващите регулатори и разходомерите,
са производство на италиански фирми.
Инвеститорът предпочете газта
като енергиен източник поради нейната висока ефективност, икономичност и екологичност. В бъдеще, сферите й на приложение в мола вероятно ще се увеличат и освен за отопление, ще се използва и в кухните на заведенията за обществено хранене, за
отопление на тераси и др.

Газовата инсталация е подсигурена със система за безопасност и
сигнализационна уредба. В котелното помещение, освен сигнализация, е
монтирана и аварийна вентилация.
Най-голямото предизвикателство при
реализацията на проекта бе свързано именно с мащабите на обекта и
мерките за безопасност на многобройните посетители.
В момента тестваме газовата инсталация и вероятно през м. март тя
ще влезе в експлоатация.
Стефан Странски, управител на
Термоклима 2004

ВиК и противопожарна
инсталация
Водопроводната, канализационна,
противопожарна и спринклерна инсталации в обекта са изградени от
фирма Пайп систем. Внедрените системи отговарят на най-актуалните стандарти и норми в България и
в Европа. Те са не само функционални, но и с подходящия за такъв тип
сграда дизайн, като същевременно
спазват строгите проектни изисквания.
Като утвърден в своята област изпълнител на ВиК, спринклерни и противопожарни инсталации, Пайп систем работи с водещи български и европейски производители на материали, изделия и оборудване. В Парадайз
мол сме вложили висококачествени
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материали, съобразени със заложените от архитектите на проекта изисквания за качество, които гарантират дълъг процес на експлоатация и
естетичен външен вид.
Едно от основните предизвикателства в работата ни по проекта
бяха поставените от възложителя
срокове. Огромен обем от работа
трябваше да бъде осъществен в
рамките на кратък период от време. За да се справим с едновременното изпълнение на различните инсталации, ние впрегнахме максимален ресурс от хора, оборудване и
механизация. Друго предизвикателство се оказаха високите критерии
на компанията, отговорна за проджект мениджмънта. В процеса на
работа се налагаха известни промени, свързани с динамиката на наемните отношения в обекта. Ние трябваше да бъдем изключително гъвкави и да реагираме с препроектиране, релокация на ресурс, организация
на работния процес. Въпреки всички
предизвикателства обаче за нас
беше истинско удоволствие да сме
част от този мащабен проект, защото той е най-добрата възможна
визитка за Пайп систем. Като компания с опит, ангажирана в момента в реализирането и на други проекти от такова ниво, можем да кажем, че размерът за нас вече няма
значение – можем да предложим комплексно изпълнение на проекти от
всякакъв вид, големина и степен на
сложност.
инж. Николай Чомаковски, управител на Пайп систем

Вакуумна отводнителна
инсталация
Проектирането и изграждането
на вакуумната отводнителна инсталация Geberit Pluvia са изпълнени от
фирма Юнитрейд Интернешънъл.
Geberit Pluvia е система за вакуумно
отводняване на покриви с голяма
площ (ефективна е при площ повече
от 2000 м2). Специфичното при тази
система е, че тръбите в подпокривното пространство са хоризонтални (т. е. за работата на тази система не се изискват наклони на
тръбите). Това прави вакуумното
отводняване доста подходящо при
изграждането на търговски центрове, промишлени обекти, логистични

бази и т. н., с голяма покривна площ.
Вакуумните водоприемници (воронки)
се отличават с голям капацитет и
ефективност – една воронка може да
приема до 14 л/сек. дъждовна вода или
да осигури отводняването на около
300 м2 площ. Принципът на действие
е принципът на скачени съдове –
основната движеща сила е хидравличната височина, т. е. разликата
между нивото на покрива и мястото, където „заустваме“ дъждовната система.
Системата се състои от вече
споменатите вакуумни воронки,
тръбна система от полиетилен висока плътност (HDPE) тръби, система за твърдо укрепване и софтуер за
оразмеряване и хидравлично изчисляване. Особено важно е всички изброени компоненти да са от един производител, при Geberit Pluvia това е
направено и дава основание за гаранцията при работа на системата. Софтуерът e патентно защитен от
Geberit и е настроен със специфичните технически данни на използваните воронки, тръби, фитинги и укрепващи елементи.
Както обикновено, на такива по-големи обекти основното предизвикателство е координацията с другите
инсталации и налагащите се промени по време на работа. Но благодарение на големия си опит и тясно
сътрудничество с останалите проектанти и изпълнители, фирма Юнитрейд Интернешънъл се справи с изграждането на системата.
инж. Ивайло Йотов – търговски
инженер, Юнитрейд Интернешънъл
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Сградни системи в Bulgaria
Mall
Част 2. ОВиК и инсталация за пожарогасене.

В края на миналата година бе открит новият търговски
център на кръстовището на булевардите България и Тодор
Каблешков в София - Bulgaria Mall. Той се отличава с иновативни решения както по отношение на архитектурните
конструкции, така и с избраните сградни инсталации.
По тази причина в своя последен
брой за 2012 година сп. ТД Инсталации представи детайлно действащите електроинсталации, осветителни системи, BMS и системи за сигурност в мола. В настоящия брой
продължаваме с описание на решенията в областта ОВиК, както и внедрената инсталация за пожарогасене.

ОВиК системи в Bulgaria Mall
Фирма Маркан ОВиК е проектирала и изпълнила ОВиК инсталациите на
Bulgaria Mall. „Още във фазата на
проектирането сме заложили собствени, иновативни идеи и разработки, съобразени с специфичните особености на обекта и с изискванията
на Инвеститора“, споделя Александър
Русев, управител на компанията. „По
този начин сме оптимизирали последващото изпълнение и сме гарантирали качеството на изгражданите
инсталации“, допълва той.
Г-н Русев коментира, че проектирайки и изграждайки ОВиК инсталации в сграда с подобно предназначе-

ние и мащаби, задължително трябва
да се отчитат някои специфични
фактори. На първо място, наличието
на голям брой зони с различни функции – магазини, заведения за хранене,
зони за развлечения и отдих, киносалони и др., като за всяка такава зона
е предвидена подходяща отоплителна и вентилационна система с
възможност за независимо регулиране режима на работа.
Второ, постоянното присъствие
на голям брой хора предполага непрекъснато осигуряване на пресен
въздух и оптимална температура
през всички сезони. В гаражите на
подземните нива, където се очаква да
има множество автомобили е предвидена добре организирана, зонална,
приточно-смукателна вентилация, за
отвеждане на вредните емисии и отдимяване.
„Изградените ОВиК инсталации в
сградата са съобразени изцяло с изискванията за пожарозащита и неразпространение на дим и други вредни
газове“, категоричен е управителят
на Маркан ОВиК.

„При избора на оборудване сме се
ръководили от принципа да влагаме
съвременни, иновативни и качествени материали, с висока степен на
енергийна ефективност. Използвали
сме

водоохлаждаеми рууфтопи/
покривни климатици
(Rooftops) и вентилационни съоръжения с активна термодинамична рекуперация.
Оборудването е от реномирани и
утвърдени на пазара производители,
като при избора сме се стремили да
използваме максимално широка гама
от материали и съоръжения на един
производител, а именно Clivet, Италия“, разкрива детайли от реализацията Александър Русев и заявява: "ОВиК
инсталациите в България Мол са
проектирани и изпълнени така, че да
осигуряват максимална степен на
енергийна ефективност."
Фирма Viessmann също е участвала в изграждането на ОВиК системата на мола. Компанията е доставила: един котел Vitoplex 100 PV1 500 kW
с управление Vitotronic 100 GC1B, както и три котела Vitomax 100-LW, тип
M148, 2900 kW, 6 bar с управление
Vitotronic 100 GC1B, инсталирани в
каскада с каскадно управление
Vitotronic 300-K MW1B. Серията
Vitoplex 100 тип PV1 са стандартни
нафтови/газови котли с мощности
от 110 до 2000 kW.

Основно предимство на Vitoplex
100 е компактната конструкция
която позволява бърз и лесен монтаж
на много малка площ. Това прави котлите Vitoplex 100 подходящи както за
монтаж в нови сгради, така и при модернизиране на вече съществуващи
котелни инсталации. Голямото вод-
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Siemens България се постарахме да
удовлетворим в пълна степен финансовите изисквания на Възложителя
както по отношение на цена, така и
по отношение начин на плащане, срок
на доставка и гаранционни условия“,
коментира съвместната работа Георги Дамянов.

Характеристики на оборудването

но съдържание на котела води до попродължителна работа на горелката,
което значително намалява честотата на включване и изключване, като
по този начин повишава ефективността на системата и предпазва околната среда, отделяйки по-малко вредни емисии“, обясняват от компанията.
Vitomax 100-LW e водогреен котел
за допустима температура на подаващата линия до 110 °C. Той притежава реверсивна горивна камера с
ниско натоварване (≤ 1,2 MW/m3) –
безвредно изгаряне с ниски емисии на
азотен окис.
„Сред предимствата на Vitomax
100-LW са икономичната консумация
на енергия с коефициент на ефективност от над 91%, лесното сервизно
обслужване благодарение на водоохлаждаемите ходове без топлоизолационна керамична замазка и голяма
ревизионна врата, малките топлинни загуби благодарение на 110 mm
многокомпонентна топлоизолация“,
допълват от Viessmann.

Инсталация за пожарогасене
Фирма Протех е проектирала, доставила, монтирала и пуснала в експлоатация множество системи за
локално газово пожарогасене в ел.
табла с товар над 100 А. Системата е произведена и заводски тествана от фирма Siemens. „Общият брой
табла с инсталирано гасене е 46, а
инсталираните системи са общо 41,
тъй като някои от таблата са групирани“, споделя Георги Дамянов, технически директор в Протех. „Всяка
система се състои от цилиндър, зареден с предварително изчислено количество инертен газ азот, електро-
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магнитен пусков вентил, манометър
за контрол на налягането и датчик за
налягане, който служи за потвърждаване активирането на пожарогасителния процес“, допълва той.
Въпросът за спецификите, с които се е наложило да се съобрази компанията при реализацията на конкретния обект, г-н Дамянов коментира така: „Таблата, подлежащи на
пожарогасене, са разположени в различни по размер и форма ниши, които
са разпръснати на територията на
целия обект. Практически няма повторяемост във формата и размерите на нишите и обемите на таблата. Поради тези причини най-голямото предизвикателство беше изготвянето на коректни работни проекти с всички детайли относно монтажа и укрепването на системите. Друг
проблем, с който се справихме успешно беше съгласуването с другите
специалности (електро- и пожароизвестяване) и спазването на сроковете за монтаж, тест и пуск на системите.“
По думи на техническия директор
на Протех, три са били основните
показатели, които са повлияли върху
избора на типа гасителен агент:
n безопасност за хората и липса на
влияние върху околната среда по
отношение разрушаване на озоновия слой и увеличаване на парниковия ефект;
n лесно презареждане на бутилките,
осъществимо в България;
n цената на системата.
Азотът отговаря напълно на
първия и втория показател (около 70%
е нормалната концентрация на азот
в атмосферния въздух). „Фирма Протех заедно с колегите от фирма

„За Bulgaria Mall Siemens достави
иновативно и надеждно решение за
гасене с марка Sinorix“, информират
от компанията. „Sinorix е решение за
пожарогасене, позоваващо се на комплексна гама технологични решения:
n химически агенти: Sinorix 1230 на
базата на гасителен агент 3M
Novec 1230 (FK 5-1-12); Sinorix 227,
базирано на глобално познатия HFC
227ea (FM 200);
n натурални агенти: въглероден двуокис, азот, аргон;
n газ/вода комбинирано решение;
n водна мъгла;
n специализирани решения: Sinorix
CDT (Constant Discharge Technology), Sinorix aldeco STD (локално автоматично гасене за производствено оборудване)“, дават детайли по повод избраното решение
от Siemens и продължават: "Висококачественото решение Sinorix
от Siemens може да бъде адаптирано спрямо индивидуалните изисквания и риска от пожар, в съответствие с европейските норми и
стандарти (VdS, CNPP и др.). Освен това, химическите агенти от
гамата Sinorix са безопасни за хората и не оказват негативно влияние върху околната среда."
От Siemens подчертават, че за
Bulgaria Mall като гасителен агент е
бил използван инертен газ азот. „Той
гаси пожара чрез редуциране процентното съдържание на кислорода в
обема на защитаваното помещение
(инертизация). Като инертен газ,
азотът е електронеутрален и при
използването му не се образуват
остатъчни химични продукти. В резултат на това той е напълно безвреден и безопасен за хората и околната среда, както и за всякакъв тип
електронна апаратура“, заявяват в
заключение те.
Източник на илюстративния материал: Bulgaria Mall

> àâòîìàòèçàöèÿ

Тенденции в развитието
на системите
за сградна автоматизация
Основен двигател в развитието на системите за сградна автоматизация са постоянно нарастващите изисквания за енергийна ефективност и устойчиво строителство. Те налагат необходимостта от включването на нови системи и инсталации в сградите като
системи за събиране на дъждовна вода, автоматични щори, електрохроматични стъкла, системи за пестене на енергия и оползотворяване на енергията от възобновяеми източници и др.
Поддържането и оптимизирането
на всяка една от тези нови системи
е предизвикателство, което допълнително увеличава сложността на средствата за автоматизация. Обект на
статията са тенденциите в развитието им, очертани от специалисти
в бранша.

Повишена функционалност
Платформата на бъдещите системи за сградна автоматизация ще
бъде подобна на тази на смарт телефоните и таблетите, твърдят
специалисти. Базовата BMS ще има
операционна система, която ще прилича на IOS на Apple или Android на
Google. Тя ще може да придобива информация от различни сгради, да я
структурира и архивира в открита
или стандартна база данни, използвайки подобни на XML или SOAP
(Simple Object Access Protocol) стандарти. Това ще се осъществява в
междинен интеграционен слой между софтуерните приложения и операционната система, наричан от специалистите middleware. Този тип
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среда осигурява по-лесно разработване на сложни софтуерни системи,
като освобождава приложенията от
конкретните специфики и особеностите на използваната операционна
система, хардуерните компоненти и
комуникационните протоколи. Основната цел на мидълуера е да се
справи с хетерогенността, която
ще бъде присъща на бъдещите системи за сградна автоматизация.
Операционните системи ще си взаимодействат не само с BMS комуникационните протоколи, но също така
и с фасилити мениджмънт и бизнес
системи, системи за управление на
активите и ще обединяват данни от
BIM файлове, които ще представят
в цифров вид физически и функционални характеристики на сградите.

Богат избор от онлайн
приложения
Бъдещите BMS ще могат да инкорпорират онлайн приложения за продукти за сградна автоматизация от
различни производители. Приложенията ще играят ключова роля в мони-

торинга и управлението на оборудването.
Аналитичните софтуерни приложения също ще бъдат от решаващо
значение, тъй като те ще оптимизират енергийноефективните характеристики на системите и ще сведат
критичните състояния до минимум.
Популярни ще станат приложенията,
които могат да обединяват отделни, но взаимосвързани функции на
системата като например управлението на алармите и планирането на
ремонтите. В бъдеще фасилити мениджърите ще имат на разположение
богат избор от нужните приложения
за управление на сградата.

Широки възможности за
интеграция
Интеграционните възможности на
BMS ще бъдат по-обширни и ще надхвърлят типичните за момента
връзки между пожароизвестителната, ОВК системата и решенията за
контрол на достъпа в сградата. Постепенно в BMS ще се интегрира
всяка сградна система, фасилити
мениджмънт, различни бизнес системи и smart grid функционалности. На
настоящия етап сградната автоматизация и интелигентните електроенергийни мрежи нямат много допирни точки, въпреки че крайните им цели
съвпадат. Сградната автоматизация
се възприема като локален метод за
управление на сградните инсталации,
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докато интелигентните мрежи се
разглеждат в светлината на едромомащабна концепция за управление. В
действителност сградната автоматизация и инфраструктурата на града (например уличното осветление,
водата и електропотреблението)
изискват еднотипно ниво на контрол,
наблюдение и измерване.
Според мнението на експертите,
сградната автоматизация и интелигентните технологии за електропреносни мрежи могат да се комбинират,
за да предложат уникална централизирана система за управление на
сградния фонд и инфраструктурата.

Бъдещето на BMS в облака
Изчислителните облаци имат потенциала да бъдат следващият основен двигател на бизнес иновации
във всички отрасли, позволявайки
развитието на по-динамични, по-устойчиви и рентабилни системи за
информационни технологии. През последните няколко години концепцията
cloud computing спечели широк интерес в изследователските и бизнес
центрове, които се надпреварваха да
формулират начини за използване на
технологията като бизнес фактор и
източник на конкурентни предимства за организациите. За момента
обаче доставчиците на системи за
сградна автоматизация остават

консервативно настроени към новата технология, твърдят анализатори на пазара, което вероятно скоро
ще се промени, ако се съди по посоката им на развитие в последните
десет години. В началото голяма
част от системите за сградна автоматизация бяха частни и BMS се
разглеждаше като инструмент, необходим за експлоатацията на сгра-

дата. Фасилити мениджърите използваха системите най-вече, за да
реагират по-лесно на аварийни ситуации, но като цяло системата съществуваше сама за себе си, без връзка
с външния свят. Въпреки това, през
последното десетилетие появата на
отворени протоколи като BACnet и
LonWorks и фокусът върху управлението на енергията и устойчивостта
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в световен мащаб драстично увеличиха скоростта на имплементиране
на нови технологии в BMS. Повечето доставчици вече използват уеб
технологии и отворени архитектури, за да улеснят интеграцията на
системите с ИТ мрежите, което
дава възможност за създаване на
нови функционалности по рентабилен и краткосрочен начин. След като
cloud computing вълната заля пазара,
съвсем логично ще стартира и разработването на стратегии за интеграция на BMS с новата виртуална реалност.
Сред предимствата на новия модел специалистите изтъкват по-ниските разходи за експлоатация на системите и по-малкия брой проблеми
по поддръжка и обновяване на софтуера и хардуера.

Хибридните облаци –
най-подходяща алтернатива
Съществуват няколко модела за
осъществяване на облачната инфраструктура. Първият тип са частниците облаци, в които инфраструктурата за реализация на облака изцяло
се контролира от съответната компания или организация. На практика
частните облаци се реализират в изчислителните центрове на компанията и се управляват с вътрешни ресурси.
В публичните облаци инфраструктурата и контролът се предоставят
от външни организации. Този тип
облачна инфраструктура се предлага свободно чрез Интернет достъп
до софтуерни приложения и уеб услуги при поискване. Това осигурява
гъвкав и икономичен начин за ползване на IT решения и на практика улеснява потребителите, тъй като те
заплащат само стойността на фактически използваната облачна услуга.
С цел използване на преимуществата на двата подхода бе разработен по-нов модел, комбиниращ публични и частни облаци в унифицирано
решение. Реализацията на хибриден
модел изисква допълнителна коорди-
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нация между системите за управление на частни и публични услуги.
Обикновено този процес включва
средства за управление на общата
политика, гладка интеграция на хибридите, политика за обща сигурност,
управление на информацията, координирано управление за предоставяне на
услуги и унифицирани системи за
контрол и управление. Според експертите визията на интелигентната
мрежа, в която BМS комуникира с
други индустрии и необходимостта
от защитена мрежа за контрол, ясно
показва, че пазарът на системи за
сградна автоматизация ще се ориентира към хибридния модел.

Ролята на доставчиците
в процеса на интеграция
Доставчиците на решения за
сградна автоматизация трябва да
започнат да трансформират настоящите си софтуерни платформи в
изцяло уеб поддържани архитектури,
съветват експертите. Това едва ли
ще отнеме много време, смятат те,
тъй като повечето производители на
системи за сградна автоматизация
и на използваните в тях средства за
измерване и контрол от няколко години вече проектират своите продукти, така че да работят ефективно в
Интернет.
В концепциите с интегриран мрежов сървър посредством стандартен
уеб браузър може да се осъществява
достъп до LonWorks, BACnet, EIB и
други комуникационни мрежи. Сред
функционалните им възможности са
пълно конфигуриране от разстояние,
създаване на хронологичен архив с
тренд данни, задаване на работни
графици по време, следене на аларми
и системни операции, извеждане и
регистриране на аларми. Системите
използват надеждни методи за криптиране като например HTTPS и SSL,
и осигуряват различни нива на достъп
до информацията.
Сигурността е един от аспектите, които ще изискват бъдещо подобрение при преминаване на BMS към
облачен модел. Също така производи-

телите трябва да въведат софтуери с отворен код, за да улеснят интеграцията с други облаци в мрежата и да разширят функционалността
на системата до нива, които ще
задоволят в най-голяма степен изискванията за енергийна ефективност
и комфорт на обитателите.

Ползи за системните
интегратори и крайните
потребители
Навлизането на облачния компютинг в системите за автоматизация ще снижи разходите за поддръжка на системните интегратори и ще им предостави повече
възможности за предлагане на готови решения за крайните клиенти.
Интеграторите могат да използват платформата като услуга за
по-нататъшно подобряване на
съществуващата функционалност
на софтуера и интеграция с други
бизнес услуги. Бенефициенти на
бъдещата облачна архитектурата
ще бъдат и крайните клиенти. Тя ще
им донесе повече информираност и
прозрачност на предоставяните
услуги. Концепцията ще бъде от
полза най-вече за мащабни бизнес
структури и мултинационални обекти като университети, търговски
комплекси, вериги за бързо хранене,
банки и хотели. В сегашната ситуация тези големи организации поддържат множество сървъри, които
заемат място, изискват специфична експлоатационна среда, постоянно обслужване и резервиране на
данните. От тази гледна точка,
облачната среда ще им предостави значителни активи (икономия от
разходи за недвижими имоти, персонал, намаляване на потреблението
на енергия за охлаждане на сървърите и други). Фасилити мениджърите ще имат достъп до глобалната
база данни на всички обслужвани
звена в организацията, което ще ги
улесни в процеса на вземане на решения за подобряване на управлението на енергия и намаляване на
въглеродните емисии.
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Централизирано управление
на сплит системи
Голям брой административни сгради в България са климатизирани с индивидуални сплит климатични системи. Тези системи често се използват
както за охлаждане, така и за отопление. Предвид на индивидуалното им
управление тяхното използване е неефективно. Невъзможно е да бъдат
контролирани разходите за енергия,
както и тяхната оптимизация с цел
максимална енергийна ефективност.
Поради този факт през 2012 г. Систера Технолоджи разработи и внедри в
различни свои обекти собствена система за централизирано управление на
сплит климатични системи.
Разработената система е универсална
за всички видове сплит системи
на пазара, тъй като е самобучаваща се относно начина на управление.
Не се намесва във вътрешната система за управление на отделния климатик, поради което е подходяща и за

оборудване в гаранция.
Системата за централизирано управление на сплит-климатици е комплекс от хардуер и клиентски уеб базиран софтуер и позволява както дистанционно управление на всеки отделен елемент, така и създаване на групови графици според сезона, частта
от денонощието и конкретните изисквания на потребителите.
Управление по външна и
вътрешна температура
Разбработения от Систера Технолоджи контролер е в два варианта от
гледна точка на комуникацията със
софтуера за управление - кабелна комуникация по RS485 и или безжична комуникация по RS485. Във варианта с
безжична комуникация внедряването
на системата става доста бързо и
удобно за потребителите, без да се
налага почти никакъв обем от инсталационни дейности, освен монтажа на

самия контролер в помещението със
сплит системата. Контролерът разполага със сензор за температурата
в помещението. При експлоатацията
на цялата система се измерва и външната температура, което позволява ефективно да се управлява микроклимата във всяко едно помещение не
само в зависимост от неговите особености, но и в зависимост от външните условия.
Уеб базираният софтуер е изключително удобен за работа и позволява
не само голям брой настройки, но и извличане на статистически данни за
работата на всеки отделен климатик.
Аналогичните системи на отделните производители обикновено са с доста висока цена и практически рядко
се използват. Намаляването на разходите за енергия при използването на
системата за централизирано управление на сплит системи е в порядъка
на около 20%.
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Мощни светодиоди
за осветителни приложения
Част II. Особености при експлоатацията, предпазване
от свръхнапрежения и токове.

При разработката на нови модели мощни светодиоди (HPLED)
производителите акцентират върху подобряването на техните спектрални характеристики и осигуряването на безопасна
експлоатация. Сериозно внимание се обръща и на удължаването
на експлоатационния им срок - вместо типичните 50 000 часа
с намаляване на светлинния поток до 70% от първоначалния, вече
се предлагат HPLED със 100 000 часа при намаляване до 90%.
В последните години производителите значително подобриха и херметичността на корпуса и затова
повечето HPLED са с най-високия
клас 1 на устойчивост на влага,
който осигурява безотказната им
работа неограничено дълго време
при относителна влажност до 85%,
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съчетана с температура на въздуха
до 30 °С.

Особености при експлоатацията
на HPLED
При монтирането на мощните
светодиоди в лампи трябва да се
избягва зацапване или механична по-

вреда на оптичната им система.
Лещата е най-уязвимото място на
светодиодите и нейното повреждане води до влошаване на оптическите параметри или по-сериозни усложнения. Поради това основен принцип
е лещите да не се докосват. Обикновено, произвежданите HPLED са върху
носещи пластини, между които при
подреждане в кашони или складиране
трябва да се оставя разстояние 1-2
cm. При монтирането в лампи HPLED
трябва да се държат с пинсети за
корпуса и да се избягват каквито и
да е механични усилия върху лещите.
В помощните материали за своите
HPLED някои производители отбелязват от какви химични вещества те
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трябва да се предпазват, например
вода, някои алкохоли и епоксидни лепила.
По отношение на запояването
върху печатни платки, в техническата документация също се дават препоръки за всеки тип HPLED. Най-важните от тях са размерите на островчетата върху печатната платка,
препоръчваните пасти и флюсове и
профилът на запояване (подобно на
други полупроводникови прибори).
При експлоатацията на белите
мощни светодиоди трябва да се вземат предвид и някои особености на
спектралната им характеристика.
Белите мощни светодиоди съдържат
синя светлина в спектъра си, която
е вредна за очите и кожата подобно
на ултравиолетовите и инфрачервените лъчи. Поради тази причина не се

препоръчва непосредствено гледане
в тях. Останалите цветове от видимия спектър не представляват опасност, но независимо от това общото правило е, че отблизо не трябва
да се гледа пряко в HPLED. Това се
отнася както за работещите в производството на LED лампи, така и за
ползвателите им. Съществуват
стандарти (IEC 60825 class 2,
IEC62741-2006 и ANSI/IESNA RP-27.105 Photobiological Safety for Lamps and
Lamp Systems-General Requirements),
които определят условията за безопасно използване на LED осветление.

Предпазване от свръхнапрежения
и токове
Както е известно, електростатичните разряди (ESD) са основната
причина за появата на свръхнапреже-

ния върху HPLED. Те могат да възникнат по време на производството, при
транспортиране, монтаж или ремонт. Токове в права посока през
мощните светодиоди над максимално допустимия обикновено са импулси с продължителност до 1 s поради
процеси в захранването, от свръхнапрежения и при поставяне на LED лампа в осветително тяло при включено
захранване. Тяхната амплитуда може
да е над 10 пъти по-голяма от тока
в нормален работен режим. Предизвиканите от въздействията повреди
могат да са прекъснати свързващи
проводници между полупроводниковия
кристал и изводите на светодиодите или повреда на самия кристал
около мястото на запояването им към
него.
Защитата от свръхнапрежения в
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осветителни тела се прави чрез успоредно свързване към всеки HPLED
на полупроводников прибор за потискане на отскоците на напрежение
(TVS - Transient Voltage Suppressor).
Осигуряваната защита обикновено е
за напрежения от ESD между 2 и 4 kV.
За предпазване от големи токове
се прилага пасивна и активна защита. Първата е по-проста и представлява последователно свързване към
HPLED на термистор. Когато HPLED
е част от осветително тяло,
съдържащо и захранващ блок, се използват РТС (термистори с положителен температурен коефициент).
При нагряването им (поради голям
ток или висока околна температура)
тяхното съпротивление нараства и
ограничава IF, а когато причината
изчезне съпротивлението им намалява, т. е. те действат като самовъзстановяващи се предпазители.
Времето на задействане е от няколко стотици ms до 1 s и са най-ефек-
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тивни, когато IF на HPLED е значително по-малък от техния максимален ток.
За случаите, когато LED лампите
ще се включват към работещо захранване трябва да се използват нискоомни NTC (термистори с отрицателен температурен коефициент). В
момента на включването те имат
голямо съпротивление и ограничават
тока, а при протичането му той ги
нагрява и съпротивлението намалява до незначителна стойност. Важна особеност е, че времето за изстиване на нагретия NTC и, съответно,
възстановяване на голямото му
съпротивление е 30-120 s. Следователно, ако лампата се отстрани от
захранването и веднага след това
отново се включи, защитата няма да
действа. Друга особеност е, че при
нормалния IF съпротивлението на
РТС и NTC е няколко W.
С помощта на TVS, допълнителни
елементи и NMOS транзистор с ин-

дуциран канал се реализира активна
защита вместо използването на NTC.
По-сложната схема е за сметка на
времето от няколко ms за възстановяване на голямото съпротивление и
съпротивлението от няколко mW при
номиналния IF.

Приложения на HPLED
за осветление
Ползването на мощни светодиоди за вътрешно и външно осветление може да става чрез замяна на наличните лампи в съществуващите
осветителни тела със светодиодни
или разработване на нови осветителни тела с отчитане на особеностите на HPLED. Няма съмнение, че
вторият начин е по-ефективен, като
осигурява по-добри оптични и електрически параметри и по-добро охлаждане. Наличието в света на около 20 милиарда осветителни тела
показва колко важни са техните
подобрения и затова една от нови-
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те насоки в развитието на LED осветлението е разработването на
специализирани осветителни тела.
Приложението на мощните светодиоди в интериорното осветление
има много разновидности. В зависимост от конструкцията на ползващите ги осветителни тела може да се
осигури насочена (Directional) и ненасочена (Non-Directional) светлина. На
основата на HPLED се реализират
вградени в тавана осветителни тела
(Downlight), висящи осветителни
тела, осветяване на части и на цели
помещения. Също към вътрешното
осветление се причислява това на
закрити площи, свързани с транспорта, например гари, метростанции,
тунели и др. Цветни HPLED в подходящи съчетания се използват за архитектурно осветление на помещения.
Светодиодите намират и множество приложения в екстериорното и
архитектурно осветление също с
възможност за ползване на цветни

HPLED - фасади на сгради, стълбища,
алеи (Path Lighting), дворове, градини,
фонтани, басейни, паркинги, площади,

улици и магистрали. Към него биха
могли да се включат и всякакви преносими LED осветители.
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Технически вати
FIBRANgeo INDUSTRIAL
В края на 2012 година FIBRAN завърши сертифицирането на редица
продукти от каменна вата, предназначени за индустриални приложения
(или накратко технически вати)
FIBRANgeo T в съответствие с Европейския стандарт EN 14303 (CE).

Серията на произвежданите към
момента и предлагани и на
българския пазар технически
вати включва:

(примерен код FIBRANgeo R-080).
•Негорима минерална вата на плочи с плътност от 65kg/m3 до 120kg/
m3 (примерен код FIBRANgeo TB080).
•Негорима минерална вата на плочи с висока якост на натиск - тук
ватите се разделят на два вида -

с дефинирана обемна плътност или
конкретизирана якост на натиск напр. 50kPa код TBP 50.
•Негорима минерална вата за тръбна изолация - форма на "черупка", изрязана от блок минерална вата
(код FIBRANgeo PS).

2. Промишлени приложения
например при:
•Цистерни и резервоари
•Комини и изпускателни тръби
•Бойлери и пещи
•Техническо оборудване

3. OEM приложение Производство на оригинално
оборудване

•Негорима минерална вата върху метална мрежа от поцинкована или неръждаема стомана. Плътността на
този тип технически вати варира
от 65 kg/m3 до 120 kg/m3 (тя се обозначава и в кода на продукта: примерен код FIBRANgeo R-560-KO).

•Слънчеви колектори
•Домакински уреди
•Автомобилостроене

Приложението на технически
вати FIBRANgeo T осигурява:

Основните направления, в които
техническите вати намират приложения, са:

•Комфорт и икономия на енергия
•Топлоизолация
•Звукоизолационен контрол
•Лесен монтаж
•Противопожарна защита
•Перфектно мултифункционално
приложение

1. ОВК инсталации:

•Негорима минарална вата на рула
с плътност от 65kg/m3 до 100kg/m3
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•ОВК тръбопроводи и тръби, както
и основните връзки на ОВК инсталациите
•Инсталации за разпространение на
пара и течности

www.fibran.bg
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Нискоенергийни и пасивни
сгради
Особености и изисквания при полагането на изолация

Известен факт е, че сградите са сред най-големите консуматори на енергия. Редица проучвания сочат, че те са отговорни за около 30-40 % от общото енергийно потребление.
Голяма част от тези разходи се дължат на потреблението
на енергия от системите за отопление, вентилация и климатизация. С оглед намаляването на енергийните разходи

отопление, топла вода и електроуреди, не бива да надхвърля 120 kWh/m2
годишно. Също така, коефициентът
на топлопреминаване на всички строителни елементи (под, стени, таван)
трябва да е под 0,15 W/m 2К. Това
обикновено означава дебелина на изолацията приблизително равна и дори
надхвърляща 30 cm.

се предлагат различни решения, с които да се повиши енергийната ефективност на използваните съоръжения и съответно да се намалят енергийните разходи. Обръща се все
по-сериозно внимание на доброто изолиране на новостроящите се сгради, на санирането на вече построените с оглед
на максимално ограничаване на топлинните загуби.
В същото време в последните
години се появиха и сравнително нови
понятия като нискоенергийни и пасивни сгради, в концепцията на изграждане на които е заложено много ниско потребление на енергия.

Характеристики на
нискоенергийните и пасивните
сгради
Към момента по отношение на
нискоенергийните сгради не е разработен единен стандарт и съответно в различните държави са валидни
различни стандарти. Най-често като
база за сравнение се използват валидните към момента строителни стандарти. Приема се, че една сграда
може да бъде класифицирана като
нискоенергийна, ако разходите за
отопляването й се намалят поне с
30%. В повечето случаи обаче като
нискоенергийни се определят сгради,

чиято специфична потребност от
отопление е по-ниска от 48 kWh/m2
на нето етажна площ за една година. Това обикновено е около 52% помалко от необходимото за отопляването на повечето стандартни сгради. Също така е необходимо сградата да е добре изолирана и коефициентът на топлопреминаване през
строителните елементи да е понисък от 0,2 W/(m2K).
Като пасивни се определят сградите, при които постигането на
комфортен микроклимат независимо
от атмосферните условия е възможно без използването на активна система за отопление или охлаждане.
Разходът на енергията за отопление, вентилация и климатизация не
трябва да превишава 15 kWh/m2 (киловатчаса на квадратен метър полезна площ за период от една година).
Общата енергия, консумирана за

Особености
при изграждането
При проектирането и изграждането на нискоенергийни и пасивни сгради целта е да се съхрани топлината
в сградата благодарение на доброто й изолиране и да се даде възможност за оптимално използване на
слънцегреенето през прозорците.
Обикновено при проектирането на
подобни сгради се следват няколко
основни принципа. Наред с необходимостта от добро топлоизолиране на
сградата е необходимо да се избягват и енергийните пробиви във
външната й обвивка – термомостовете, които в конвенционалните
сгради са сравнително често срещани. Сред изискванията за строителството на пасивни къщи е и въздухонепроницаемост на външната обвивка – стойността не бива да е поголяма от 0,6% при провеждане на
вентилаторен тест на сградата с
налягане от 50 Pa. Тя трябва да бъде
уплътнена достатъчно добре, за да
не изпуска въздух, респективно топлина. Известно е, че около 20-25% от
загубите на топлина се дължат
именно на лоши уплътнения. Също
така е необходимо добро контроли-
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ране на проветряването. По отношение на конструкцията се препоръчва избягването на прекалено начупени форми, а стремежът да е към
постигането на компактен обем.
Предимство имат сградите с квадратна и правоъгълна форма, ориентирана към слънцето.

Изолиране на нискоенергийните
и пасивните сгради
Максималната изолация е една от
предпоставките къщата да консумира много малко количество енергия за
отопление, климатизация и вентилация. Нискоенергийните и пасивните
къщи се считат за едни от най-добре топлоизолираните сгради. По този
начин се постига не само запазването на топлината през зимата и поддържането на ограждащите
повърхности топли, но и се предотвратява и пренагряването им през
топлите периоди в годината. Съответно, помещенията се запазват
приятно хладни, без това да изисква
допълнително охлаждане.
Доброто изолиране на сградата
включва изолиране на всички ограждащи повърхности, в това число под,
стени, таван.
При изолирането е добре да се
има предвид, че независимо от това
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кой елемент от сградата ще се изолира, от особена важност са добрите топлоизолационни свойства на
използваната изолация. Сред най-честите източници на загуби на топлина са ъглите, ръбовете, връзките
и отворите, поради което специалистите съветват изолацията на
тези места да е с възможно наймалко прекъсвания, така че да предотврати появата на топлинни мостове. Също така, с оглед на поголяма рентабилност, се препоръчва зидарията да се ограничи само до
изпълнение на носещи функции, а
топлинната защита да е посредством топлоизолацията.
При полагането на изолацията се
препоръчва фундаментът на сградата, т. е. там където контактът със
земята е най-голям, също да се изолира. По този начин се предотвратява възможността от възникване на
термомостове в тази област. За
нискоенергийните къщи например
препоръчваната дебелина на топлоизолационните плочи, използвани за
изолиране на избени стени и подове,
е минимум 100 mm.
Най-малко 100 mm е и препоръчваната дебелина на изолацията при
топлоизолиране от външната страна на външните стени на сутеренни

помещения. Изискванията за коефициента на топлопреминаване обикновено са той да варира в границите от порядъка на 0,40 – 0,50 (W/m2K).
По този начин се предотвратяват
загубите на топлина от отоплявани или неотоплявани сутерени. Не
бива да се подценява и цокълната
топлоизолация, която е необходимо
да бъде водоустойчива и устойчива
на механични въздействия. В този
участък е възможно възникването на
термомостове в мястото на
свързване на избената стена и плочата на сутерена. Особено внимание
се обръща и на топлоизолирането на
покрива, тъй като сред най-големите загуби на топлина са именно тези
от подпокривните пространства.
При изграждането на нискоенергийни и пасивни сгради се предвижда
също и вътрешна и външна звукоизолация с оглед осигуряването на добра акустика.
Както вече споменахме за пасивните къщи, коефициентът на топлопреминаване на всички строителни
елементи трябва да е под 0,15 W/m2К.
Според експерти в бранша, за да се
постигне стойност на U-фактора
0,11 W/m 2 K, стената трябва да
съдържа следните елементи: дървена обшивка 23 mm, въздушна междина 30 mm, хидроизолация 2 mm, гипсфазер 12,5 mm, минерална вата 220
mm, OSB плоча 15 mm, пароизолация
1 mm, минерална вата 80 mm, гипс
картон 2 х 12,5 mm. Изолация се поставя и на пода, като изолацията над
плочата е 200 mm, а под основата минимум 80 mm.
Благодарение на основните принципи, залегнали при изграждането на
пасивни и нискоенергийни сгради,
тези сгради се характеризират с
постигане на ниски разходи за отопление, по-висок топлинен и звуков
комфорт, равномерна температура
на вътрешните повърхности, много
ниски енергийни разходи, по-здравословен микроклимат и т. н.
Според специалисти от бранша,
тенденциите в строителния бизнес,
особено в Европа, са насочени именно в посока на все по-масово използване на възможностите, които предлагат пасивните технологии.
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MULTIPOR - един нов високоефективен топлоизолационен
продукт за професионално приложение
Доц. д-р инж. Стоил Милков
- преподавател по строителни материали в
Университет по архитектура,
строителство и геодезия, катедра
"Строителни материали и изолации"
Решаването на проблемите с топлоизолацията на сгради и съоръжения с оглед намаляване на енергийните загуби
и въглеродните емисии в атмосферата
изисква създаването на нови високоефективни топлоизолационни материали,
получени чрез достъпна технология от
налични местни суровини.

Такъв продукт е MULTIPOR , създаден
по съществуващата технология на клетъчния бетон, произвеждащ се от местни суровини - цимент, вар, пясък и вода.
Продуктът се характеризира с високи топлотехнически характеристики съизмерими или превъзхождащи показателите на масово прилаганите в момента

топлоизолационни продукти като експандиран пенополистирен и минераловатни продукти (виж таблицата).

Основните достойнства на
продукта са:
•Плочите са негорими, като класът по
реакция на огън А1, което позволява
използването им и за огнезащита;
•Като негорим материал той е екологичен, не отдава вредни продукти,
както в процеса на производство, така и повреме на експлоатация;
•Продуктът е дълготраен - не съдържа органични вещества, подлежащи
на деструкция по време на експлоатацията;
•Минералните плочи Мултипор са
твърди и с много добра за топлоизолационен продукт якост на натиск 350 kPa
•Освен това той е високоефективен
топлоизолационен продукт с нисък коефициент на топлопроводност;
•Има много добра паропропускливост
(µ=3), което позволява на ограждащата конструкция да "диша" без да натрупва влага;
•Отличава се със стабилност на размерите при температурни и влажнос-

тни въздействия;
С тези достойнства тези минерални
топлоизолационни плочи са подходящи за
топлоизолация на:
•Вътрешни стени между отопляеми и
неотопляеми помещения;
•Външни стени при съставни зидове;
•Тавани над неотопляеми мазета и особено над гаражи;
•Подове над неотопляеми мазета;
Плочите могат да се използват и за
топлоизолация на покриви след разработване на подробен проект и да се
включат като елемент от интегрирани топлоизолационни системи за фасадно саниране.
Представяме ви и първите обекти
изпълнени с топлоизолационни плочи
Multipor:

Допълнителна външна топлоизолация с Multipor 125 mm
на къща иззидана с керамични тухли

Еднофамилна къща иззидана с YTONG extrA+ плюс
допълнителна външна изолация с Multipor 150 mm.

Автор: доц. д-р инж. Стоил Милков
Повече информация за техническите характеристики и приложенията
на продукта можете да получите на:

www.multipor.bg
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Безжични камери
за видеонаблюдение
Безжичните камери за сигурност бързо набират популярност. Често са предпочитан вариант за наблюдение на жилищни и обществени площи или отдалечени зони, поради полесната инсталация и минималната нужда от окабеляване. Предлагат се и във вариант
с батерия, което елиминира напълно необходимостта от захранващ кабел.
Безжичните камери работят с предавател и приемник.
Предавателят е вграден в камерата и аудио- и видеосигналите от нея се модулират и излъчват в пространството
като електромагнитни вълни. Носещата честота на
сигнала е 1.2 GHz или 2.4 GHz. По-високата честота
определя и по-голяма работна дистанция между камерата за видеонаблюдение и приемника.
От мощността на предавателя зависи разстоянието,
на което могат да функционират безжичните камери. В

общия случай обхватът е до 150 м при пряка видимост
или до 300 м с помощта на усилвател. Пряката видимост
е определяща за максималното разстояние, на което
могат да работят камерите. Всяка преграда, разположена
между предавателя и приемника, намалява работното
разстояние между тях.
Приемникът е обособен като отделен модул и се захранва автономно от захранващ адаптер. Ролята му е
да приема електромагнитните вълни от охранителната камера и да ги преобразува отново в електрически
сигнали. Повечето приемници са с електронно управление на приеманата честота и според производствените си характеристики могат да избират между няколко
канала за приемане на сигнала. Свързването на приемника към записващо устройството (DVR или DVR платката на персонален компютър) става с помощта на AV
кабел.

Видове безжични камери
В зависимост от средата за пренос на видеоизображенията съществуват два вида безжични камери – RF
камери, сработващи посредством радиочестотен сигнал, които се използват основно в локални мрежи, и IP
камери, сработващи посредством Wi-Fi сигнал. IP камерите поддържат стандарта UPnP, както и повечето
рутери, предлагани на пазара. При настройка камерите
се свързват с рутера и получават от него IP адрес. Обикновено рутерът осигурява 4 жични и 10 безжични порта. Като основен недостатък на Wi-Fi камерите специалистите изтъкват, че при липсата на сигнал прекъсва
и предаването на данните от видеокамерата.
За IP видеоприложения безжичните мрежи могат да
бъдат разгърнати в различни конфигурации. Най-простата възможна връзка е от точка до точка (point-to-point,
позната и като Ethernet Bridge). Топологията точка към
много точки (point-to-multipoint), позволява множество
точки да бъдат свързани в единна мрежа. Решетъчни-

ÑÒÐ.

38

1*2013

1*2013

ÑÒÐ. 39

> ñèãóðíîñò
те мрежи (mesh wide-area network) са
съобщителни мрежи, съставени от
организирани в топология радио
възли, които създават високоскоростна мрежа над определена зона на
покритие. Камерите за наблюдение
с безжичен интерфейс могат да се
намират, където и да е в рамките
на мрежата и при нужда да бъдат
размествани. Безжичните мрежи
обикновено имат много по-нисък
трафик от фиксираните мрежи. Кабелната мрежа може да има налична честотна лента до 700 Mb/сек,
докато безжичните мрежи обикновено предлагат не повече от 25 Mb/сек.

Сигурност на видеопотока
Осигуряването на видеопотока
от безжичните камери е една от найважните стъпки в създаването на
успешна инсталация за видеонаблюдение. Типичните операции изискват
различни потребители да имат едновременен достъп до всяка камера.
Обикновено камерите разполагат с
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маломощен процесор и могат да обслужат ограничен брой канали, без
това да се отрази на работата им.
При повече от петима потребители с едновременен достъп до камерата, функционалността й е застрашена. Именно в това е ролята на
сървъра, който може да свързва голям брой потребители с определена
камера едновременно и да осигурява
на всеки висококачествено изображение. Използват се два режима на
работа на сървърите. При първия
сървърът изпраща информационен
поток само до потребители, които
го изискват в определения момент.
Вторият режим се характеризира с
изпращане на информация до всички
потребители, а само тези от тях,
които имат отношение към нея, я
приемат.
Осигуряването на безопасен
трансфер на данни от видеокамерите до оторизираните лица се осъществява чрез дефиниране на различни
нива на сигурност. Първото от тях

изисква идентифициране на потребителя и съответно осигурява или
забранява достъпа му до системата.
Съвременните платформи поддържат, също така, функцията
„еncryption“, чрез която системата
кодира цялата информация, изпращана по несигурни канали, и обезопасява трансфера й.

Запис на видеоизображенията
Приемникът на безжичните камери може да бъде свързан към телевизор или монитор за наблюдение в
реално време. При нужда от запис на
видеоизображенията се използват
записващи устройства като DVR
(Digital Video Recorder) или DVR платка на персонален компютър. Повечето предлагани на пазара серии DVR
устройства се характеризират с
метод на компресия H.264 с двоен
стрийминг, наличие на мрежова функционалност и възможност за отдалечено наблюдение в реално време,
преглед на записите в локална мре-
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Източник: Indigo Vision

жа или през интернет, възможност
за отдалечена администрация и промяна на параметрите, поддръжка на
SATA твърди дискове, наличие на
VGA видеоизход, поддръжка на мобилни телефони и PDA устройства, управление чрез мишка и дистанционно управление и др.
DVR платките, известни и като
кепчър карти, представляват електронни сглобки за вграждане в персонален компютър, служещи за
възпроизвеждане и запис на получените видеосигнали от камерите за
видеонаблюдение, свързани към системата. Сред основните параметри, характеризиращи дадена DVR
платка, са: брой видео- и аудиоканали, скорост на възпроизвеждане и
запис (кадър в секунда), резолюции на
възпроизвеждане и запис, метод на
компресия (софтуерен или хардуе-
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рен), както и функционалните
възможности на софтуера в комплект с платката.

Съвременни характеристики
Някои от последните модели безжични камери за сигурност имат
редица подобрени характеристики,
които ги правят по-конкурентоспособни. Много от тях вече притежават вградена функция за работа в
режим панорама (Pan), наклон (Tilt)
и мащабиране (Zoom) и предлагат до
четирикратно увеличение на изображенията. Движенията им са предварително програмирани или се
ръководят от оператор, наблюдаващ видеоизображението от контролна зала. Тази функция дава
възможност една камера да замести няколко статично разположени
други устройства и да бъде неоце-

ним помощник на оператора на системата най-вече при мониторинга
на големи обекти с големи зони за
наблюдение. Когато се използват с
компютър, някои от моделите имат
MPEG-4 видеокомпресия за изображенията с високо качество и висока
скорост на кадрите. Видеопотокът
може да бъде с резолюция до 640x480.
Освен това, повечето модели притежават вграден инфрачервен филтър,
който позволява предаване на видеоизображенията при слаба светлина
или тъмнина. Snapshot функцията
дава възможност камерата да направи моментна снимка на желаното
изображение. Някои безжични камери имат и специален режим на охрана, чрез който камерата може да изпрати кратко видео, придружено със
съобщение до няколко имейл адреса,
едновременно.
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Висококачествени и комплексни
решения в областта на сигурността
ГРИКОМ Инженеринг оперира на българския пазар от 1990 г. Почти четвърт век предлагаме на нашите клиенти високотехнологични и съвременни
решения в изграждането на системи за
сигурност и безопасност, покриващи
най-стриктните стандарти и изисквания в областта. Качеството на услугите е в основния фокус на нашата дейност - нещо, което не се е променило
от самото начало.

Решения без компромис на качеството
В тясно сътрудничество с клиентите анализираме техните нужди и рискове, за да предложим възможно найдоброто решение. Стремим се и постигаме високи стандарти в отношенията си както с нашите клиенти, така и с нашите партньори. Инвестираме в ноу-хау и непрекъснато повишаване квалификацията на служителите в
компанията - единственият начин да
продължим и в бъдеще да предлагаме
решения без компромис на качеството.
Сферите ни на компетентност
включват областите пожарогасене,
пожароизвестяване, сигнално-охранителни системи, периметрова охрана,
видеонаблюдение, контрол на достъпа и работното време, комплексни интегрирани системи за сигурност, озвучителни системи, болнични повиквателни системи, часовникови системи

с GPS синхронизация, пожароустойчиви врати и материали за пасивна пожарозащита.
Услугите, които компанията предлага са пълен инженеринг на системи за
сигурност и безопасност, доставка на
оборудване, изграждане и въвеждане в
експлоатация, гаранционен и и извънгаранционен сервиз и обслужване, обучение на персонала на клиента, консултации и инвеститорски надзор, гореща линия за отдалечена техническа
поддръжка 24х7.

Партньорство с утвърдени доставчици
ГРИКОМ Инженеринг участва в различни проекти с национално значение.
Работи в сътрудничество с чуждестранни доставчици, фирми-партньори и
местни подизпълнители. Нашите доставчици са производители на най-съвременно и висококачествено оборудване, сертифицирано по международни
стандарти (ISO, ЕN, VdS, NFPA и др.).
В нашата листа на доставчици фигурират фирми като Honeywell Life Safety
GmbH, Honeywell Security, MINIMAX GmbH,
Fire Fighting Enterprise, UFS, Bodet, Videor
GmbH, Promat GmbH и др. Участвали сме
в изпълнението на международни проекти със SAGEM Франция, FRAMATOM
Германия, RWE Германия, ENEL Италия,
NUKEM Германия, ALSTOM Германия,
VАTech Австрия, ACURO Австрия,
SIEMENS Турция, и др.

Референтни проекти
Сред референтите проекти на ГРИКОМ Инженеринг са: Изграждане на комуникационно-информационна система
на центровете на Бърза помощ в България; Проектиране, доставка и монтаж
на интегрирана пожароизвестителна
система в Блокове 3 и 4 на АЕЦ Козлодуй; Проектиране, доставка и монтаж
на интегрирана система за сигурност
в Блокове 5 и 6 на АЕЦ Козлодуй; Проектиране, доставка и изграждане на система за автоматично обемно пожарогасене на основата на газ FM200 в Блокове 3, 4, 5 и 6 на АЕЦ Козлодуй; Проектиране, доставка и изграждане на система за пожарна безопасност на Ален
Мак АД; Проектиране, доставка и изграждане на сигналноохранителна и пожароизвестителна системи на Международен Панаир Пловдив, Цялостна рехабилитация на системата за пожарозащита на ТЕЦ Марица Изток 3; Система за пожароизвестяване и контрол на
пожарогасителна инсталация в завода
за производство на хладилници и фризери
Либхер; Проект част автоматика на новата Автоналивна естакада в Лукойл
България; Доставка и изграждане на Интегрирана система за сигурност на Национален Музей на Българско Изобразително Изкуство; Проектиране, доставка и изграждане на специализирана система за искрогасене в Knauf България и
много други.

1*2013

ÑÒÐ. 43

> ôèðìåíà ñòàòèÿ

Най-новото от ЕТА-СИС
Както знаете, фирма ЕТА-СИС е водеща в страната в разработването и производството на GSM дайлери - комуникатори за
предаване на алармени събития и информация през GSM мрежа.
Най-новия ни дайлер съчетава извънредно големи възможности като в същото време успяхме да постигнем значително намаляване на цената. Всичко това бе възможно, благодарение на
факта, че успяхме да вградим приложната програма в самия GSM
модул. Променихме захранването с импулсен стабилизатор, което намали консумацията и позволи захранващото напрежение
да варира от 8 до 30 волта, намали отделяната топлина.
В резултат можем да твърдим, че достигнахме възможния максимум по възможности и надеждност и минимална цена за изделие от този клас.
Дайлерът притежава:
• Възможност за разделяне на 2 групи;
• 8 напълно програмируеми зони, 5 от които изведени на клеми;
• 4 програнируеми изхода, 2 от коити изведени на клеми;
• AUDIO вход и изход;
• RS порт за връзка с PC
• 12 бита АЦП за отчитане на захранващото напрежение;
• Информация за силата на GSM сигнала на мястото на монтажа;
• HELP SMS за меню настройки; STATUS SMS за статуса на дайлера;
Произвежда се от октомври 2012 в два варианта - за индивдуално
оповестяване(VOICE) и като модул за връзка със система за СОД(GPRS).
Нашата цел винаги е била да правим изделията си 'User friendly',
ето защо, въпреки че имаме немалък опит в разработката на
подобни изделия, 10 дайлера първаночално бяха раздадени на водещи специалисти в монтажа на СОД-техника и техните препоръки бяха отчетени при окончателния модел.
Технически данни и повече информация можете да намерите
на сайта на фирмата "eta-sys.goonet.org".

Контрол на достъпа
с CANBROC
Канброк България ООД проектира, доставя и изгражда комплексни системи за контрол на достъпа, както и
управлвние на асансьорите.
Новата гама
контролери са с
още по-атрактивен дизайн и
подобрени вандало-устойчиви
параметри.
AR-327 е с
възможности за
контрол на асансьори обслужващи до 32-е етажни сгради
позволяващ избор и ограничениe на определен етаж и менажиращ до 1024 потребителя.
AR-331 е по икономичен вариант не предлагащ LCD
дисплей, но изключително уддобен за монтаж на дограма.
Той се предлага и във вариант без клавиатура.
Изключително предимство на новите четци е
възможността им да работят самостоятелно или в
мрежа, като софтуера се предлага безплатно от производителя. За изграждане на системи, работещи в
реално време се предлагат допълнителни модули за
връзка с РС.
ÑÒÐ.

44

1*2013

> ôèðìåíà ñòàòèÿ

АЕРОЗОЛНО ПОЖАРОГАСЕНЕ - или как да имаме
съвременна защита от пожар, призната в цял свят
АГС - аерозолни генератори за
обемно пожарогасене. Оборудване, отговарящо на всички Европейски стандарти (СД CEN/TR 15276-2), технология за пожарогасене, заложена в нормативна уредба № Iз-2815/07.11.2011
г., ISO 9001:2008, CE или с други думи
казано - една доказала се безвредна,
ефективна и икономична технология за
пожарогасене.
Аерозолното пожарогасене е подходящо за защита от най-малки обекти
(обеми) - 0,3 м3 до складови и производствени помещения с обеми 10 000
м3 и повече, включително сървърни помещения, автобуси, камиони, автомобили, влакове и обекти с морско предназначение (RMRS).
Лесното изграждане и поддръжка на
пожарогасителната система с АГС я
прави лесно приложима дори и на обекти, където не съществуват условия за
прилагане на други гасителни методи.
За изграждането на гасителна
система с АГС е необходимо единст-

вено полагането на един захранващ кабел, към който се включват пусковите устройства, а аерозолните генератори се закрепват с помощта на
монтажни стойки към стената или
тавана на защитаваното помещение.
Оборудването се активира с подаване на електрически импулс - 12-36
V, като големината на тока се изчислява спрямо общото количество АГС.
Всяко пусково устройство се активира с 0,4 А ток.
По този начин могат да се изграждат както автоматични пожарогасителни системи, така и с ръчно управление и изцяло автономни. Могат да
се използват всякакъв тип гасителни
централи. За ръчното активиране е
необходимо да се обезпечи единствено постоянен ток и стартиращ бутон.
Абсолютен хит на европейския пазар е моделът с ръчно активиране АГС5. Устройството е тип "граната" - активира се посредством рязко издърпване на пусково въже и се хвърля в го-

рящото помещение. Със 7-секундно забавяне устройството се активира самостоятелно и изпълва горящата зона с гасителния агент. Пламенното горене се прекратява за секунди, а при
затворено помещение горенето не е
възможно да се възстанови повторно
в течение на 20-30 минути.
Аерозолът НЕ Е ТОКСИЧЕН, той е
диелектрик до 100 kV, екологично
чист продукт.
Оборудването може да се експлоатира без специални защити в температурен диапазон от - 60 до +60 градуса Целзий. Освен това гасителният агент се намира в твърда форма
до момента на употреба, което означава, че не се нуждае от презареждане и следене за налягане. Няма нужда
от изграждане на специални помещения за съхраняването му.
Ексклузивен представител за България - Анкос 66 ЕООД
www.ankos.eu

ВАКУУМНИ СУПЕРПРОВОДИМИ РАДИАТОРИ И
ИНДУКЦИОННИ КОТЛИ ВИН
Какво всъщност е вакуумният радиатор? Това е класически стоманен радиатор с 3-5 пъти по-малко вместимост на топлоносител, който не циркулира в ребрата,
а само преминава в основата през тръба ∅3/4 с дължината на радиатора.
Така загрявайки основата му с циркулиращ топлоносител (вода, масло, антифриз, електролит, ел.нагревател
500 W), посредством топлоотдаване към заварените към
нея ребра, намиращи се под вакуум, вторичен топлоносител започва да се изпарява при Т=35 oС и изпълвайки реброто с пара, го загрява по цялата му височина. Разликата между подаваната температура и повърхността на
ребрата е в рамките на 6-7 oС, а делтата на входящата
и изходящата температура е между 2 и 10 oС. Тези параметри определят вакуумните радиатори като нeколкократно по-икономични в сравнение с класическите. Отдаваната мощност на ребро варира от 110 до 290 W в
зависимост от скоростта на циркулация на топлоносителя и температурата му.
Комбинирайки вакуумните радиатори с ВИН котли, надеждността на отоплителната система е изключително висока. При ВИН не се образува котлен камък, КПД-то не
се понижава през целия срок на експлоатация (над 30 години), няма нагревателни и съединителни елементи.
Ексклузивен вносител - Отоплителни Системи ЕООД
www.radiator.bg

1*2013

ÑÒÐ. 45

> ôèðìåíà ñòàòèÿ

ИМА ЛИ МЯСТО ЗА ДОМАШНИЯ
МАЙСТОР ПРИ АВТОМАТИКАТА ЗА БИТА?
На пръв поглед отговорът е
ТВЪРДО НЕ.
Автоматиката за бита - задвижвания за врати, портали и т.н. е сложна техника.
Освен това работи с ток, значи е
опасна.
Следователно монтажът и настройката й изискват професионални умения и подготовка.
Всичко това е логично, но не съвсем вярно. Има продукти, които са
специално създадени за домашни
майстори.
Такава серия продукти са автоматичните системи BYOU, производство на BENINCA - Италия, предлагани у нас от Бисайд ООД - филиал
на BENINCA в България.
Серията BYOU на Beninca съдържа автоматика за гаражни врати - JUMP,
за плъзгащи портали - FREEDOM и два
типа задвижвания за двукрили врати
- BEAUTY и PRETTY.
Какво отличава серията BYOU от
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стандартните задвижвания, предлагани на българския пазар?
На първо място иновативната конструкция, позволяваща лесен и безопасен монтаж и настройка от домашни майстори. За лесния монтаж допринасят подробните и ясни инструкции. Те са придружени с DVD, на което в реално време е заснет монтаж
на същата автоматика под акомпанимент на приятна музика. Всички кабелни връзки са оцветени така, че да
не се сбърка свързването на кабелите. След монтажа, настройката на
електрониката се прави само от дистанционното, което е специално конструирано за тази цел. Настройката
е по-проста от тази на повечето съвременни телевизори.
Всички автомати на BYOU се захранват с ниско напрежение 24 V, което осигурява безопасната работа при кабелното свързване. Токовата защита предотвратява опасността от случайно
притискане при неправилна употреба.

Освен това серията BYOU спечели редица международни награди за екология. Патентованата от BENINCA енергоспестяваща система ESA System,
поддържа продуктите на BYOU в
"спящ" режим между операциите. Това позволява икономия на ток от около 100 лева годишно, при стандартен
режим на употреба в домакинство.
Всички продукти на BYOU могат да
се захранват и със соларни панели,
предлагани като опция от BENINCA.
Серията за домашни майстори BYOU
се характеризира и със свеж, топъл
и изчистен, типично италиански дизайн, в съзвучие с природата.
Връщайки се на въпроса "Има ли
място за домашния майстор при автоматиката за бита?" верният отговор е ВЕЧЕ ДА, ОПРЕДЕЛЕНО ДА.
Ако не вярвате, опитайте сами.
Не само ще се убедите, но и ще изпитате истинско удовлетворение от
направеното "с вашите ръце".
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Критерии за избор на
кабелни скари
Добре изградената система от кабелни скари, улеснява
монтажа на електроинсталацията

Сред основните критерии за избор на кабелна скара са видът и
броят на кабелите, обем на кабелите по различните трасета,
теглото им на линеен метър и видът на материала за изработка. От съществено значение е и мястото или т. нар. запас, който
трябва да се остави за бъдещи разширения, както и да се вземе
предвид обемът и теглото на добавяните кабели при промени
на кабелното трасе. Важен е и въпросът с типовете подпори
и използваното закрепване - таванно, стенно, в двоен под, към
метални конструкции, директно към машини и оборудване, вертикали по нива, естакади за външен монтаж и др.
Друг фактор, който следва да се
вземе предвид, е възможното разстояние между подпорите съобразно архитектурата. Не бива да се подценява и мястото на трасето външен монтаж, интериорно, специализирано и др. При трасета за
външен монтаж се препоръчва поставянето на капак за защита. При
конструкции, преминаващи през
труднодостъпни места, следва да се
прецени какви мероприятия да се
предприемат с цел олекотяване на
трасирането на кабелите и улесняване достъпа до скарата. Специфични среди, изискващи по-малко прахозадържане, изискват максимално
отворена структура и вертикален
монтаж. За места с пряк и лесен
достъп от неквалифициран персонал
се препоръчва по-затворен тип конструкция.
Критерии при избора на кабелни
скари са и необходимата им широчина и дълбочина. Те зависят от типа

и броя на кабелите по обем и тегло.
Разстоянието между подпорите променя товароносимостта. Друг фактор, който следва да се отчете, е
какъв свързващ метод да се използва. Има приложения, изискващи безболтови системи, като хранителновкусовата промишленост, например.
Важен е и броят на необходимите
монтажни фитинги, както и начинът
по който ще бъде направено окабеляването към оборудването и излазите
от основното трасе.

Товароносимост на кабелните
скари
Кабелоносещите скари са създадени, за да поддържат кабелните трасета и един от основните критерии
за тяхната оценка е товароносимостта. Добрата товароносимост
позволява поставяне на подпорите
през по-голямо разстояние и допринася за икономия на конзоли и труд.
Водещите производители предлагат

подпорите да се поставят през средно 2 м разстояние. Добре е кабелните скари да се разглеждат и като
инвестиция в бъдещето, за да се
посрещнат нови изисквания към кабелните трасета при модернизация
или промяна на кабелния сноп, съветват специалисти.
В зависимост от товароносимостта кабелните скари се разделят в
четири категории - за много тежки,
тежки, средни и леки кабелни снопове. Един и същ вид конструкции при
еднакви условия, но от различни
производители, биха могли да се категоризират в различни нива.
Според така направеното условно
разделение, скарите - тип плътни, са
подходящи за тежки (150-300 кг/м при
подпори през 1.5 м), средни (50-150 кг/
м при подпори през 1.5 м) и леки (под
20 кг/м) кабелни снопове. Производителите на перфорирани скари предлагат модели, покриващи различни
категории - предимно за леки до средно тежки кабелни снопове. Разработени са и специални модели за тежки кабелни снопове. Визуално различните модели биха могли да изглеждат
еднакви, съществена роля за различната им товароносимост играе дебелината на ламарината. Важно е да
се има предвид, че в случай на претоварване на плътните и перфорираните скари, съществува опасност от
спукване на ламарината. Най-често
описаните видове скари се укрепват
през 1.5 м.
Производителите на телени мрежести скари предлагат специални
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модели, наричани "heavy duty", предназначени за тежки кабелни снопове. Съществуват и други модели с
т. нар. C-форма, които са предназначени предимно за средно тежки и
тежки кабелни трасета. Моделите
телени мрежести скари са напълно
подходящи за средни кабелни снопове, твърдят специалисти. В САЩ
този вид скари се използват предимно за комуникационни кабели, а някои
производители предлагат основно
модели за леки кабелни снопове. Те
са различни от общоприложимите в
Европа и са с по-малко сечение на
използваните телове. От съществено значение за товароносимостта
им е диаметърът на носещите телове и дълбочината на заварката
между тях.
Скарите, тип стълба, определено
попадат в категорията на предназначените за много тежки кабели - от
порядъка на няколкостотин килограма на метър. Възможно е монтирането на подпорите през 6 м например.
Съществуват и конструкции от
два вида скари. Например основа на
трасето от тип стълба, която се
явява като вид подпори с монтирани
отгоре перфорирани или телени мрежести скари.

Полезно сечение на кабелните
скари
Важни критерии при избора на
кабелна скара са височината на борда и широчината на скарата.
Тези два параметъра определят
полезното сечение или колко кабела
могат да се съберат в скарата.
Добре би било да се обърне внимание
дали става въпрос за вътрешни реално използваеми размери или за
външни габаритни, съветват специалисти. За скари тип плътни и перфорирани, това е без значение, тъй
като дебелината на ламарината
обикновено е около 1 мм и не оказва
съществено влияние. За тези скари
е необходимо да се вземе предвид и
евентуалният огънат ръб на борда,
който се явява неизползваем обем.
Водещи производители на кабелни
скари дават тази информация в каталозите си. По-важно е да се обърне
внимание дали размерът е вътрешен
или габаритен при скари тип стълба
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или телени мрежести. За тези видове скари разликата между обявения и
полезния обем би могла да достигне
над 10%.
При разглеждане на височината на
борда трябва да се има предвид дали
ще има покривен капак. Допустимо е
кабелът да е над горния ръб, ако няма
покривен капак. Това е една от причините най-често специфицираната
характеристика на скарата да е
нейната широчина.

Използвани материали
Металните кабелни скари се изработват от високоякостна допълнително поцинкована или прахово боядисана стомана, в съответствие с
изискванията на европейските норми. Използват се стоманени/алуминиеви листове, огънати и щанцовани до необходимата форма за плътни
и перфорирани скари. За телени мрежести кабелни скари се използват
стоманени телове, заварени заедно
и огънати до определената форма.
Скарите от тип стълба се изработват с комбинирана стоманено/алуминиева листова или винкелна конструкция. Специалисти съветват да се
обърне внимание на корозионната
защита на използваните материали,
тъй като тя гарантира дълъг експлоатационен срок на инсталацията.
Препоръчва се обработката на скарите да е след процеса на производство, уверяват специалисти.
Пластмасовите скари обикновено
се изработват от полимер, най-често поливинилхлорид с добавени към
него стабилизатори с цел постигане на по-добра издръжливост на скарите. Друго основно изискване към
материала, от гледна точка осигуряването на безопасна експлоатация, е
той да бъде температуроустойчив и
трудно горим.

Пожароустойчивост на скарите
При възникването на пожар е необходимо кабелоносещите конструкции да издържат определен минимален времеви период, за да се предотврати падане на кабелите и да се
осигури достатъчно време хората да
се изтеглят по евакуационните коридори. Също така, ако в конкретната
скара са положени кабелите за цен-

трално евакуационно осветление и за
пожароизвестителната инсталация,
въпросът с пожароустойчивостта на
скарите е още по-важен.

Плътни метални кабелни
скари
Представляват затворена конструкция с капак от листова ламарина,
огъната до определената форма.
Използват се предимно за силови
кабели. Намират приложение също и
за комуникационни кабели. Не е допустимо смесване на захранващи и
информационни трасета в една скара. Предлагат се варианти със степен на защита IP40 или IP44 с допълнителни китове. Подраздел на
плътните кабелни скари са металните канали в замазката на пода и подпрозоречните канали с вградени контакти, ключове, розетки и апаратура. По принцип, плътните кабелни скари са по-сложен вариант за кабелен
мениджмънт. Сред факторите, на
които следва да се обърне внимание,
са закръглени ръбове на борда, които биха осигурили подходяща защита
на ръцете при полагане и предотвратяване повреждането на изолацията
на кабелите. Плътните кабелни скари се предлагат в комплект с широк
набор от аксесоари и фитинги. Сред
основанията да бъдат предпочетени
са и естетически съображения.
Плътните кабелни скари са найшироко разпространени в САЩ поради спецификата на действащите там
стандарти. На европейския пазар са
доста предпочитан избор в Италия,
твърдят запознати с пазарното предлагане.

Метални перфорирани
скари
Изработват се от листова ламарина, щанцована и огъната до определената форма. Опционално разполагат с капак. Ламарината е с дебелина съобразно модела и товароносимостта. Допълнително се оребряват
моделите от по-тънка ламарина с цел
коригиране на натоварването. Перфорираните скали биха могли да се разглеждат като наследник на плътните канални системи, но тук капакът
не е задължителен елемент. Използването на перфорирана ламарина е с
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цел намаляване на собственото тегло и по-добро вентилиране на силовите кабели в сравнение с плътната
скара. Средно перфорацията представлява около 15% от площта на
скарата. Препоръчва се избор на дизайн с огънат горен ръб, за да се
намали рискът от повреждане на
изолацията на кабелите и от нараняване на персонала. Сред характеристиките на перфорираните скари
е взаимозаменяемостта на аксесоарите и фитингите с тези за плътни
скари.
Основна област на приложение на
перфорираните скари са захранващите и комуникационните кабели. Допустимо е полагане на смесени трасета от захранващи и комуникационни
кабели, като се препоръчва разделител между тях. Моделите, изработени от по-тънка ламарина, се нуждаят от допълнително оребряване поради опасност от усукване или пречупване на скарата.

Телени мрежести скари
Изработват се от стоманени
телове, заварени заедно и огънати до
определената форма. Структурата с
мрежест дизайн ускорява и улеснява
проектирането и инсталирането им.
Използването на капак е опционално.
Теловете могат да бъдат с различно
сечение, съобразно модела и товароносимостта. Предимство на телените скари е доброто съотношение на
собственото тегло към товароносимостта. Отворената структура
позволява отличен кабелен мениджмънт. Например в двоен под или
окачен таван е по-лесно проследяването на кабелите при трасета с няколко нива на скарите. Телените скари се характеризират с оптимална
естествена вентилация за силовите
кабели - над 90% свободен достъп на
въздух. Моделите с безопасен ръб на
борда предотвратяват риска от
повреждане на изолацията на кабелите при полагане, както и от нараняване на инсталатора. За телените
мрежести скари не са необходими
допълнителни елементи. Всички фитинги се създават на строителната
площадка, като се използват арматурни ножици.
Намират приложение за захранва-

щи и комуникационни кабели. Допустимо е полагане на смесени трасета от захранващи и комуникационни
кабели, като се препоръчва разделител между тях.

Метални скари тип стълба
Изработват се от профили или
винкелна конструкция, заварени/занитвани заедно. Възможно е и профилите да са направени от огъната
ламарина. Външният им вид наподобява стълба, откъдето произлиза
наименованието им. Скарите тип
стълба се изработват дори от тръби
или С профили с прорези за пристягане на кабелите. Използват се предимно за силови кабели. Осигуряват добра вентилация на захранващите кабели и добър кабелен мениджмънт
поради отворената си структура.
Предлагат се в комплект с широк
набор от различни аксесоари и фитинги. Често срещани в България по
външни естакади и до захранване на
главно разпределително табло (ГРП).
Предлагат се и подмодели, предлагани специализирано за вертикални трасета. Отличават се с голямо собствено тегло и добра товароносимост. Сред пазарното многообразие
са и модели, които се доставят с
дължини четири или шест метра.

Пластмасови кабелни
скари
Един от основните недостатъци
на металните кабелни скари е податливостта им на корозия. Поради тази
причина в електрически инсталации,
при които кабелните трасета преминават през участъци, изложени под
въздействието на силно агресивни
среди, вода или влага, се препоръчва
полагането на кабелите да се извършва в пластмасови кабелни скари.
Основни изисквания към пластмасовите скари, както и при металните,
са дълъг експлоатационен живот и
висока надеждност. Обикновено материалът, от който са изработени
пластмасовите скари, е полимер, найчесто поливинилхлорид с добавени
към него стабилизатори с цел постигане на по-добра издръжливост на
скарите. Друго основно изискване към
материала, от гледна точка осигуряването на безопасна експлоатация, е

той да бъде температуроустойчив и
трудно горим. Пластмасовите скари
се произвеждат в стандартни цветове, най-често бял. Стандартната
дължина на скарата е до 3 м. Размерите на полезното сечение, от което зависи капацитетът на скарата,
се определят от височината на борда и от широчината й.
В зависимост от конструкцията
си пластмасовите скари се делят на
две групи - плътни и перфорирани
(решетъчни). Плътните скари са с
изцяло затворена конструкция, докато при перфорираните капакът е
незадължителен допълнителен елемент. Стандартните размери на
капаците се съобразени с широчината на скарите.
Пластмасовите кабелни скари са
подходящи за вертикално и хоризонтално полагане, за окачване по тавана на помещението или за закрепване на стена. Предлагат се множество
монтажни профили и принадлежности
като държачи за таван, стенни опори, носещи профили и носещи скоби,
разклонения и капаци за разклонения
и други, улесняващи закрепването и
монтажа на скарите и изграждането
на кабелните трасета. За прикрепването на кабелите се използват фиксиращи скоби или клипсове. Носещите елементи обикновено са конзоли.
При необходимост от монтаж на няколко конзоли една над друга се използват U-образни профили с дължина
около 2 м, върху които се поставят
конзолите.
Като недостатък на пластмасовите кабелни скари може да се посочи
по-ниската им товароносимост и пожароустойчивост в сравнение с металните. По тази причина вниманието на производителите на пластмасови скари е насочено към подобряване на тези характеристики. По мнението на специалисти, на пазара вече
се предлагат пластмасови скари с
много добра товароносимост, издържащи на сравнително големи натоварвания. Вентилирането при пластмасовите кабелни скари, както и
при металните, зависи от вида на
скарата. Логично, перфорираните
кабелни скари се характеризират с
много по-добри възможности за вентилиране.
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Съхраняване функционалността
на електрическите инсталации
в случай на пожар
Специални кабели, проводници и кабелоносещи системи правят възможно поддържането на нормално електрозахранване в случай на пожар. По този начин се запазва функционалността на различните системи в сградата.
Често със съхранението на функционалността погрешно се свързват
понятия като FE 180, негорим кабел,
пожаробезопасен, негорима инсталация, запазване на изолационните свойства, без димоотделяне и др. Найчесто заблудата идва от съкращението FE 180. То не означава "съхраняване на функционалността над 180
минути", а "време на действие на
огъня". Времето на действие на огъня представлява критерий на изпитване по DIN VDE 0472-814, респективно IEC 60331-11, -12, -13. При това изпитване образците от кабели се подлагат на директно обгаряне в
продължение на 90 минути (IEC) или
180 минути (VDE) при постоянна температура 750 оС. През това време
нито един предпазител към отделните жила не трябва да изгори. Това е
изпитване за запазване на изолационните свойства и не трябва да се
смесва с теста за съхраняване на
електрическата функционалност на
кабелни системи.
Съхраняването на функционалността е задължително изискване за някои
видове сгради като например болници,
хотели и ресторанти, високи сгради,
зали за мероприятия, търговски центрове, метро, закрити паркинги на
голяма площ, химическа промишленост, електроцентрали и др. Мерките за безопасност са свързани с големия трафик и престой на много хора
в тези сгради. При големи маси от хора
възниква повишен риск по отношение
на безопасността.
Изискването за съхраняване на
функционалността на електрическите инсталации е неотменна част от
строителните правилници. Отнася
се главно до поддържане на аварий-
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ното осветление, пожароизвестителните системи, алармени и димоотвеждащи системи, чието електрозахранване трябва да се гарантира
в рамките на определен период от
време, за да може засегнатата сграда да се евакуира бързо. В тази връзка
първите тридесет минути след избухването на пожара играят много
важна роля. За да е успешно гасенето на пожара, някои технически системи в сградата трябва да
продължат да се захранват е електроенергия в течение на 90 минути
след избухването на пожара. Към тях
се отнасят водните помпи, системите за димоотвеждане, асансьорите
за пожарникарите и др.

Екстремни натоварвания
за кабели и проводници
При пожар кабелите и проводниците са подложени на екстремни натоварвания от пламъците и високата
температура. Кабелите, използвани
в инсталация със съхраняване на
функционалността, трябва да са в
състояние да издържат за определен
период от време на температурата
от и над 1000 оС, без да се стигне до
късо съединение на медния проводник.
При такива екстремни температури
медните проводници се нажежават и
губят собствената си механична
стабилност. Поради това ролята на
кабелоносещата система е изключително голяма.
При кабелите и проводниците,
предназначени за съхранение на функционалността, основна роля играе
изолацията. Различават се два различни типа изолация – специална оплетка на медния проводник от
стъклен памук (слюдена лента) или

специална керамизираща се изолация
от изкуствен материал.
При кабелите с оплетка от стъклен
памук или слюдена лента в случай на
пожар изолацията изгаря изцяло и
образува предпазен слой от пепел. Той
се задържа от оплетката, поддържа
медните проводници, отделени един
от друг, и предотвратява късото
съединение между проводниците и кабелоносещата конструкция. При поновите типове кабели вместо оплетка се разчита на специална керамизираща се изолация от изкуствени материали. Основна съставка на изолацията е алуминиев хидроксид, който
при изгаряне образува мека керамична обвивка. Тя осигурява желаната
изолация между тоководещите жила
и между тях и кабелоносещата конструкция. За изработката на кабели,
предназначени за съхранение на функционалността, се използва главно
пластмаса, несъдържаща халоген.
Кабелите, предназначени за съхраняване на функционалността, притежават и други предимства при пожар,
сред които изгаряне със слабо отделяне на дим, намалено разпространение на огъня. Тези свойства също се
проверяват чрез тестване на огнеустойчивост. Измерването на плътността на дима се извършва по IEC
61034-1, -2 или EN 61034-1, -2. По фотоелектричен способ се замерва интензивността на светлината, като
дори вследствие на възникналия дим
минималната стойност не може да
бъде по-малка от 60% от номиналната мощност на светлинния източник.
Разпространението на огъня се
проверява във вертикална опитна
установка. След предписания период
от 20 минути пламъците трябва да
са се самозагасили, както и да няма
увреждания на кабела над височина от
2,5 м.
По материали на
ОБО БЕТТЕРМАНН БЪЛГАРИЯ
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Американска технология защитава
интелигентно електронни системи
Електропреносната инфраструктура старее не само в Америка, но и навсякъде другаде. В същото време стандартният начин на произвеждане на
електроенергия се оказва несъвместим със съвременните чувствителни
електронни и процесорни елементи.
Американската компания Electronic
Systems Protection (ESP) вече над 30 години предлага решения за защита от
най-честите проблеми, свързани със
захранването - преходните процеси и
високочестотните EMI/RFI смущения.
Продуктите осигуряват защита на информацията, удължаване на жизнения
цикъл на оборудването, увеличаване
надеждността и ъптайма на оборудването, намаляване на цената на притежение на активите, защита на инвестициите в нови технологии, първокласна превантивна поддръжка.
Инженерите на ESP
внедриха микропроцесорна
технология за диагностика и
мониторинг на захранването

в първия по рода си "интелигентен"
филтър - Next Gen PCS (Power
Conditioning System). Продуктът е с патентована схема за защита от импулсни смущения, шумове, пренапрежения
и падове. Софтуерът за диагностика
позволява да се проследяват типовете аномалии във времето и едновременно с това да се управлява качеството на захранването към предпазваното оборудване чрез възможността
за прекъсване на изходите на устройството при излизане на тока извън нормални стойности.
Филтърът от ново поколение подава или прекъсва захранващото напрежение към свързаното оборудване с
"хибриден ключ". Тази схема покрива
стандарта UL 991 за безопасност и надеждност и използва електромеханични релета за прекъсване на проводниците и на фазата, и на нулата. Нещо
повече, към проводника на фазата е
включен триак-термистор, чието основно предназначение е да елиминира

пиковете на пусковия ток (ICE - Inrush
Current Elimination) и последствията от
преминаването през нулата на променливите (Zero Cross Switching).
Устройството дава възможност да
се задават както прагове на записване на събития, така и на прагове на
изключване. Регистрират се както положителни, така и отрицателни пикове. Възможностите на продукта са
сертифицирани съгласно стандарта
IEEE C62.41 Category B Impulse.
ESP в България
Продуктите на ESP са налични за
България и региона чрез ексклузивния
дистрибутор на ESP - ИТА Груп България. Компанията предлага пълната гама продукти за Европа: 13А филтър без
софтуер Digital QC Connected, 13А филтър с микропроцесорно управление
Next Gen PCS, 30А индустриален филтър за монофазен ток и индустриален
филтър за оборудване, работещо на 3фазен ток.
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Термопомпени инсталации
Термопомпените агрегати са сред често използваните решения за
повишаване ефективността на инсталациите за отопление и
климатизация. Те са високо ефективни съоръжения, които като
енергиен източник използват около 70% безплатна природна енергия и само 30% електроенергия за задвижване на компресора.
Принципно представляват хладилни машини с хладилен цикъл на работа. Основните им елементи са два
топлообменника, единият, изпълняващ функцията на изпарител, а другият - на кондензатор; компресор и
дроселиращ вентил. Между тях циркулира работно тяло (хладилен
агент), което в процеса на работа
променя агрегатното си състояние.

Външен и вътрешен кръг
Като цяло термопомпените системи се състоят от външен и вътрешен кръг. Във външния кръг циркулира хладилен агент, най-често фреон.
Вътрешният кръг се формира от
отоплителната и/или климатичната
инсталация. Във вътрешния кръг
обикновено циркулира вода.
В системите за отопление, вентилация и климатизация термопомпите
се считат за подходящи за загряване на вода за отопление и за производство на вода за битово горещо
водоснабдяване (БГВ), както и за охлаждането й за климатизация на помещенията. В случаите когато охладената или загрята вода се използва
като топло(студо)носител, в инсталацията за отопление и климатизация като отоплителни тела се използват предимно вентилаторни конвектори или подови серпентини.
Термопомпите могат да бъдат
класифицирани по различни признаци,
например според вида на източника
на енергия те биват: термопомпи
въздух-вода; вода–вода; земя-вода.
Често използван признак за класификация на термопомпите е тяхното
предназначение, според което могат
да се подразделят на термопомпи
само за охлаждане; за отопление и
охлаждане; за отопление, охлаждане

ÑÒÐ.

52

1*2013

и производство на топла вода за БГВ.
Съща така, в зависимост от това
дали в топлообменника, приемащ
топлина, циркулира едно и също работно тяло или се използва вода,
която се връща във водоизточника,
термопомпените системи могат да
се разделят на отворени и затворени.

Фактори влияещи върху избора
на типа термопомпа
При решение за отопление или охлаждане с термопомпа следва да се
направят редица предварителни проучвания. Необходимо е предварително да бъде уточнено сградата при
какви режими ще се експлоатира отопление, охлаждане, производство
на БГВ. Съобразно възможните енергийни източници се определя типът
на термопомпата - въздух-вода, вода
–вода или земя-вода. Изборът на определен тип термопомпа зависи и от
спецификата на терена и, съответно, от особеностите на сградата.
Също така е добре да се уточни дали
е налична достатъчно електрическа
мощност за захранване на съоръжението. В зависимост от типа на
термопомпата е необходимо също да
се определи мястото на монтаж, дали
това ще е на терена или в самата
сграда. Сред определящите фактори
са и: специфика на вътрешната инсталация; температури на топлоносител и студоносител; тип на
вътрешните отоплителни тела –
основно вентилаторни конвектори;
подово отопление със серпентини;
общообменна вентилация и др.

Особености на системите
При използването на термопомпа
се препоръчва вътрешната инстала-

ция да е водноконвективна, двутръбна
с принудителна циркулация. Като
много подходящо се счита охлаждането/отоплението да се осъществява посредством вентилаторни конвектори или подови серпентини. Използването на радиатори като отоплителни тела не се препоръчва, тъй
като температурата на топлоносителя обикновено е в границите на 45
до 50 оС. Това предполага оразмеряване на радиаторите в този режим,
което обикновено води след себе си
до двойно по-големи радиатори. Също
така радиаторите са подходящи само
за отопление, но не и за охлаждане.
Все пак вариант на отопление с радиатори не е изключен, но е необходимо това да бъде предварително
уточнено.
Термопомпените инсталации се
считат за подходящи и за загряване
или охлаждане на въздуха, използван
във вентилационните системи. В
този случай е добре да се има предвид, че топлообменниците на вентилационните камери могат да се оразмерят при по-ниски температури на
топлоносителя.
При използването на термопомпени агрегати тип вода-вода, ако системата е отворена, т. е. със сондаж и подпочвени води, е необходимо преди всичко да се определи разполагаемият дебит на водата, необходим за агрегата, и съответно
нейната температура. При температура на подпочвените води под +10
оС този вид не е приложим. Добре е
да се има предвид, че термопомпите вода-вода обикновено се монтират в отделно техническо помещение. Най-често се използват, когато теренът, върху който ще се
строи сградата, е с високо ниво на
подпочвените води. За да се обезпечи работата на термопомпения агрегат вода-вода, следва да се направи хидрогеоложки доклад с данни за
подпочвените води на терена, дебит
и температура. След това може да
се пристъпи към избор на съоръже-
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нието и изготвянето на проектната документация.
При термопомпа със земни колектори (директно изпарение) енергията се произвежда чрез колектори от
медни тръби, които са инсталирани
в земята. Системата се характеризира с изключително ниски разходи и
COP до 5.6. Това съответства на
81,8% безплатна енергия от земята.
Сред най-често използваните термопомпи са термопомпите с отделен
въздушен топлообменник.
Сплит системата на въздушната
термопомпа произвежда топлинна
енергия с помощта на външен изпарител, който се монтира на открито. Тъй като се изисква малко пространство за външния изпарител,
тази система е популярна с малкото
заемано пространство. Обикновено
системата е защитена от замръзване. Този тип системи се характеризират с ниски разходи и COP до 3.
При водо-водните термопомпи
като източник на енергия се използват подпочвени води от сондажни
кладенци. Предимството на тази
система е, че температурата на
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подпочвените води остава почти
постоянна през цялата година - около 12 °С. На практика това означава,
че за достигане на температурата,
нужна за отопление, е необходима
много малко допълнителна енергия.
Системата се характеризира с
ниски разходи и COP до 5,6. Колкото
е по-висока температурата на подпочвената вода, толкова и СОР факторът е по-висок.

Възможности за целогодишно
използване
Термопомпените инсталации се
считат за подходящи за целогодишно използване. Съответно през зимния период се използват за отопление, а през летния - за охлаждане.
Когато системата е отворена, т.
е. със сондаж, е възможно да се обезпечи и т. нар. свободно охлаждане. За
тази цел се предвижда допълнителен
топлообменник за пасивното охлаждане. По този начин се постига безплатно охлаждане, използвайки индиректно водата в сондажа. При този
вариант е добре да се има предвид,
че оразмеряването на вентилаторни-

те конвектори е при стойности на
студоносителя 10/15 оС минимум.

Ефективност
При използването на термопомпена инсталация е добре да се имат
предвид, че високата ефективност на
системата СОР от 3 до 5,6 зависи от
вида на термопомпата. За постигане на висока ефективност е необходим внимателен избор на вида на
агрегата в зависимост от спецификата на обекта, начина на експлоатацията, режима на работа, мястото на монтаж и др. Добре е да се има
предвид и че термопомпите осигуряват сравнително ниски разходи в
експлоатационен режим, но като
инвестиция са не толкова евтин
вариант. Специалистите препоръчват, когато се избира термопомпа да
се направи икономическа обосновка на
инвестиционните и експлоатационни намерения. По този начин всеки
инвеститор може сам да прецени
дали е икономически обосновано да си
монтира термопомпа или е по-добре
да се използва друг вид енергиен източник.

> ôèðìåíà ñòàòèÿ

Качество, съизмеримо със
световните стандарти от Венто-К
ВЕНТО-К ООД е частна фирма,
създадена през 1992 г., специализирана в областта на вентилационната и климатичната техника. Фирмата разполага с конструкторско
бюро, производствена база, офис и
магазин в гр. Перник. Зад постигнатите успехи на фирмата стои екип
от над 60 висококвалифицирани специалисти.

•кухненски смукатели с филтри за
мазни пари
•коминни тела от неръждаема
стомана (изолирани и не изолирани)

Проектиране и конструиране
Екип от висококвалифицирани специалисти е отговорен за изготвяне
на проектните материали, конструиране и внедряване на нови изделия.

Производствена дейност
Производствената база е изградена в гр. Радомир. Фирмата произвежда широка гама съоръжения
и елементи за вентилационни и
климатични инсталации с качество, съизмеримо със световните
стандарти.

Монтажна дейност
Обособени са звена, специализирани в монтаж на:
•вентилационни инсталации
•климатични инсталации
•отоплителни и соларни инсталации
•сервиз.

Производствената листа включва
•кръгли и правоъгълни въздуховоди и елементи за въздуховодната мрежа
•въздушни филтри
•шумозаглушители
•вентилационни боксове
•климатични камери
•енергоспестяващи блокове
•въздухоотоплителни апарати

Търговска дейност
Търговската листа включва продукти на световно известни фирми
в областта на вентилационната и
климатична техника:
•SOLER&PALAU- битови и промишлени вентилатори
•CHAYSOL - промишлени вентилатори

•FUJITSU GENERAL - климатична
техника
•DAIKIN - климатична техника
•MITSUBISHI ELECTRIC- климатична техника
•TOSHIBA - климатична техника
•GREE - климатична техника
•CLIVET - климатична техника
•GLV - Internetional - гъвкави въздуховоди
•VIESSMANN - отоплителна техника
•SUNSYSTEM - слънчеви системи
и отопление на биомаса.

Качество
Във всички дейности на фирмата
е изградена система за контрол на
качеството ISO 9001:2000.
Убедени сме, че КАЧЕСТВОТО е
нашата гаранция за успех!!!
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Обработка на водата за
плувни басейни
Плувните басейни са привлекателно място както за спорт,
така и за отмора, не само през топлите, но и през студените
месеци в годината. Плувният басейн все по-често е част от
услугите, предлагани в СПА центрове и хотелски комплекси,
все по-често се срещат и в жилищни комплекси, както и еднофамилни жилища, училища и други. За запазване на положителните емоции обаче от особено важно значение е доброто
поддържане на необходимата честота и качество на водата.
Ползването на басейна от немалък
брой хора предразполага към бързо
замърсяване на водата, развитие на
различни микроорганизми като гъби,
бактерии, вируси. Не всички от тях
са опасни или болестотворни, но
могат да създадат други не по-малко неприятни преживявания. Поддържането на кристално чиста вода,
отговаряща на съответните санитарни и хигиенни изисквания, включва използването на механични, биологични и химични методи за обработка на водата.

Филтри за механично
пречистване на водата
Механичното пречистване е
свързано преди всичко с филтриране на водата и отстраняване на неорганичните замърсители. Обикновено това включва попаднали от
околната среда или пренесени от
ползващите басейна прах, пясъчни
частици, мърсотия и т. н. Използваното оборудване се свежда до
различни конструкции филтри и
филтърни системи. Широко използвани в практиката са пясъчните,
картушните и диатомичните филтри. При пясъчните филтри за пречистване на водата се използва
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пясък, най-често кварцов, в който
се задържат различните замърсявания. Водата се подава откъм горната част на филтъра. За да се осигури възможност за лесното превключване на режимите на работа,
често филтрите са оборудвани с
многопътни вентили, което улеснява преминаването в желания режим
- филтрация, промивка, изплакване,
изпразване, рециркулация и т. н.
Замърсяването на пясъка и необходимостта от почистване се следи
с помощта на манометър. Като
предимство на тези филтри се посочва фактът, че необходимостта
от смяна на пясъка е през сравнително дълъг период. Обикновено
около 3 – 5 години в зависимост от
начина на експлоатация. За техен
недостатък се счита необходимостта от канализация, с която да се
отвежда значителното количество
вода, необходимо за промиване на
филтъра.
При картушните филтри като
филтрираща среда се използва
нагъната хартия или текстилна материя. Тези филтри осигуряват подобро пречистване на водата в сравнение с пясъчните, но експлоатационният им срок е сравнително

кратък. Хартиените филтри обикновено са със срок на експлоатация от
около една година, а текстилните с около две. След този период е необходима смяна на филтъра.
Диатомичните са филтри, осигуряващи много високо ниво на пречистване на водата, но съответно се
характеризират и с висока себестойност. Като филтърна среда се използва фина неорганична смес, която е
необходимо периодично да бъде допълвана. Тези филтри, подобно на пясъчните, изискват канализация за промиването им.
Самият процес на филтрация зависи както от използваните филтри, така и от начина на циркулация
на водата. Необходимо е водата в басейна видимо да се движи, с което
да се осигури оптимално засмукване на замърсяванията и премахването на всички мъртви зони. Съответно, в зависимост от посоката на движение на водата, басейните често
биват разделяни на басейни с вертикални и такива с хоризонтална филтрация. Вертикалната циркулация се
препоръчва за басейни с голям обем,
тъй като се постига по-добра филтрация на водата. Хоризонталната
филтрация се препоръчва за по-малко натоварени басейни. Тя е по-бърза
за изпълнение и изисква по-ниска
инвестиция.
Наличието на филтрация е задължително за всички плувни басейни.
Обикновено със занижено ниво на
филтрация се характеризират балнеобасейните с морска или минерална вода, при които част от водата
се обновява непрекъснато с цел да
се запазят нейните качествата.
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Технологии за обеззаразяване
на водата в басейна
Биологичното обеззаразяване има
за цел унищожаване на биологично
активните замърсители и продуктите от тяхната жизнена дейност.
Използват се различни технологии,
сред които хлориране, озониране,
ултравиолетово облъчване, електролиза. Като един от най-надеждните
методи се счита хлорирането, поради което и той е сред най-често
прилаганите в практиката. Необходимо изискване е пречистването на
водата да се извършва периодично,
тъй като в противен случай е възможно потъмняване на водата и създаване на условия, подходящи за развитието на бактерии и водорасли.
Характерно за хлора е високата му
окислителна способност. Благодарение на това негово свойство той
убива микроорганизмите чрез процес,
близък до горене, и разрушава
невъзможните за филтриране органични и неорганични замърсявания.
Добре е да се има предвид, че при

използване на дезинфектанти на базата на хлора е добре киселинността на водата в басейна (pH) да се
поддържа между 6,5 и 7,6. За най-благоприятни се считат стойности на
pH около 7,2.
За дезинфекция на басейни със
сравнително висока температура на
водата от порядъка на над 30 °С,
както и в тангенторни вани с пречистване, за дезинфекция често се използва бром. Той притежава по-висока окислителна способност. Като
негови предимства се посочват липсата на миризма; в сравнение с хлора
необходимото количество бром е помалко, тъй като той е стабилен и се
регенерира до 15% след добавяне в
басейна; продължава да действа дори
при интензивно слънчево греене, висока стойност на водородния показател рН и много висока температура
на водата.
Друг дезинфектант, намиращ приложение при обработка на водата за
басейни, е активният кислород. Той
е 10 пъти по-силен окислител от

хлора и има силно изразен бактерициден ефект. Сред предимствата на
дезинфекцията с активен кислород са:
липсата на мирис; фактът, че кислородът е по-устойчив на високи температури на водата; за разлика от
хлора, активният кислород на практика обеззаразява водата; разтваря се
без остатък и други.
Най-висок окислителен потенциал обаче от посочените дотук окислители, притежава озонът. Озонирането се счита за ефективен процес
за деструктивно разрушаване на
повърхностно-активни вещества. В
технологично отношение озонът се
характеризира с някои предимства
в сравнение с хлора. Той осигурява попълно и интензивно протичане на
пречиствателните процеси, без
това да е съпроводено с образуването на вредни съединения вследствие
от взаимодействието с намиращите се във водата вещества. При обработката на водата с озон е
възможно постигането на пълно
обеззаразяване, обезцветяване, от-
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то филтрите не могат да задържат.
При добавянето на флокулант, флокулите се разполагат на повърхността на частиците замърсяване, което улеснява тяхното улавяне с филтъра.
При ултравиолетовите системи за
дезинфекция на водата се използва
светлина с дължина на вълната в
ултравиолетовия спектър. С този
метод успешно се унищожават бактерии и други органични материи
като водорасли например. Обикновено водата се осветява за около 2
секунди, макар че теоретично необходимото време за унищожаване на
микроорганизмите е около секунда.
Предимство е липсата на използване на химични вещества, което създава по-голям комфорт за ползващите
басейна.
Като фактори за ефективно дезинфекциране на водата могат да се
посочат подходяща скорост на водата, подходящ цикъл на циркулация и
други.

Регулиране нивото на
киселинността

страняване на желязото и мангана,
окисляване на сулфидите, нитритите и сероводорода, премахване на
фенола и т. н. Освен че унищожава
бактериите, озонът притежава висока ефективност в унищожаване на
спори. Като предимства на поддържането на водата за басейна с
озон се посочват по-малката употреба на химикали, лесната инсталация и поддръжка и други.
Добре е да се има предвид, че при
използване на озон е необходимо да се
гарантира отсъствието на възможност той да достигне до басейна.
Озонът е широко използван като
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средство за предоксидиране на водата след филтрацията и преди да
се добави основният дезинфектант.
Озонът разгражда всички микроорганизми и органични субстанции на
малки молекули, които да не взаимодействат с хлора. Не се образуват
хлорамини, а качеството на водата
в басейна е близко до това на питейната вода.
Важен момент в поддръжката на
водата за басейна е процесът флокулация. Това е сравнително евтин и
ефективен начин за подобряване на
качествата на водата. Целта е премахване на много фини частици, кои-

Стойността на водородния показател рН е индикация за реакцията
на водата. Принципно скалата на киселинността е със стойности от 0
до 14, при което стойности под 7
(възприемана за неутрална) се считат за киселинна реакция, а тези
над 7 - за алкална. Ниските стойности на рН създават условия за корозия на съдържащите метал материали и компоненти в басейна. Прекалено високото рН, от своя страна, създава неудобство за плуващите, опасност от натрупване на отлагания, калциране на пясъка във
филтъра при използване на пясъчни
филтри и други. Специалистите
съветват стойностите на рН да се
поддържат във възприетите за
оптимални граници - между 7,2 и 7,6.
При стойност над 7,6 водата следва да се третира с рН понижаващи
препарати на киселинна основа.
Меката вода се третира значително по-лесно, обикновено чрез добавяне на препарат на алкална основа
(рН регулатор плюс).
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За миналата година имаме над 100
реализирани проекта
Петър Цинцов, управител на ПИ Трейд
Какво представлява пречиствателната
станця Klaro Easy на GRAF (Германия),
чийто представител за България е ПИ
Трейд?
Това е система за пречистване на отпадъчни води с активна утайка, отговаряща на изискванията на EN 12566-3, като напълно биологична пречиствателната станция. Тя е предназначена за къщи,
вили, хотелски комплекси, къмпинги и малки населени места, които не са свързани
към местната канализационна система.
Основните източници на отпадъчните
води могат да бъдат всички санитарни
съоръжения: тоалетни, бани, перални, съдомиялни машини и т. н.

Описание на процеса:
Klaro Easy работи на SBR принцип биореактор с циклична последователност. В системата няма подвижни части и електрически елементи. Всички
процеси и движението на водата се осъществяват от три еърлифтни помпи,
аератори за въздух и един компресор. Те
се управляват от микропроцесор, който
активира компресора и клапаните, като
по този начин разпределя въздуха в системата. Сензор следи входното натоварване и микропроцесорът автоматично
сменява режимите на работа спрямо него.
По този начин се постига оптимално
натоварване на съоръжението с най-прости средства и се гарантира постоянен
и равномерен качествен процес.

Какви предимства дава тя на клиентите?
Пречиствателната станция работи
на биологичен принцип с аеробна техно-

логия, при която не се използват химикали и няма отделящи се миризми. Технологията е сертифицирана и гарантира високо ниво на пречистените води (98%), които могат да се използват за напояване
на тревни площи или да се заустят в отворен водоизточник (река, дере, дъждовен
канал и т. н.). Съоръжението има много
ниски експлоатационни разходи и бърза
възвръщаемост на инвестицията в сравнение с изгребната яма.
Пречиствателни станции Klaro Easy
се произвеждат от ГРАФ в Германия
повече от 50 години, което гарантира тяхното качество и произход.

Бихте ли разказали за някои от найактуалните проекти, които ПИ Трейд е
реализирала през 2012 г.?
За 2012 г. имаме над 100 реализирани
проекта, по-интересни от които са пречиствателните станции на Англо-Американското Училище (ААУ) в Панчарево
и пречиствателната станция на новата Сити Клиник в София.

През 2012 ААУ направи разширение на
базата си в Панчарево. Нашата фирма
бе избрана да проектира, достави и мон-

тира нова пречиствателна станция.
Старата такава беше определена като
"неработеща" и съответно демонтирана. Новото съоръжение покрива изцяло
LEED изискванята, по които училището
получи златен LEED EBOM сертификат
за зелено строителство.
Новата ПСОВ е тип Klaro Easy с капацитет 850 човека. Съоръжението е напълно автоматизирано и се управлява от
микропроцесор. Отпадъчната вода от
училището се пречиства до 98%, като допълнително се премахват фосфорът и
азотът. Пречистената вода се обеззаразява с UV лампа, след което преминава
през влажна зона, където се третира допълнително чрез бедни на азот и фосфор
корени на тръстика. Преди да се излее в
природата, водата преминава през тест
за качество чрез онлайн система за наблюдение. Показателите на пречистената вода са близки до тези на питейната!

"Болница от бъдещето" нарекоха новата City Clinic в София, на която изградихме
собствена локална пречиствателна станция. Тя ще преработва 100% от отпадъчните води на клиниката. Съоръжението е
тип Klaro Easy и е с капацитет 200 човека.
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Лесно почистване с новите
професионални водоструйки
на фирма Bosch
За първи път направление "Електроинструменти" на фирма Бош пуска
на пазара гама професионални водоструйки Синя линия, предназначени за
сферата на почистващите услуги. Водоструйките се използват масово за
професионално почистване на прах и
замърсявания на открити пространства или строителните площадки, та-

ка че те трябва да бъдат мощни и лесни за обслужване. Всички продукти от
серията са с дълъг живот и предлагат
на професионалистите разнообразни
функции на конкурентни цени.

Компактният модел GHP 5-13 C е
удобен и високо продуктивен, с отлично съотношение размер - мощност.
Оборудван е с помпа с колянов вал и
бутала с керамично покритие. Използвана е динамичната технология от
автомобилната индустрия, където
помпите не загряват бързо и поради
това работят много по-дълго. Моделите от средния клас GHP 5-14 и GHP
6-14 са мощни и се транспортират
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лесно. Също като
другите продукти
от гамата, те
имат функция "Засмукване" и могат да
изтеглят вода от
отдалечени източници. Притежават
авто-стоп технология, спираща мотора и помпата при отпускане на спусъка на пистолета. Топ моделът GHP
8-15 XD е високо продуктивен и изключително здрав, с ефективна комбинация от мощност и дебит - впечатляващ 4000-ватов двигател и дебит
от 800 литра в час. Благодарение на
дизайна със солидна метална рама,
уредът може лесно да се повдига с
кран до различни зони на строителната площадка например.

Греъм Стокоу, ръководител на бизнес развитието в сектор "Външно почистване", споделя: "Професионалните
водоструйки са атрактивен пазарен
сегмент и Бош е фокусиран върху въвеждането им на пазара и стабилното
им позициониране в конкурентна среда. Новата гама на Бош предоставя
точно онези гъвкавост, лесно обслужване и функционалност, които професионалните потребители изискват."
Наред с високото качество, серви-

•Бош пуска на пазара първите си
професионални водоструйки
•Специално разработената гама
водоструйки предлага мощност,
висока устойчивост и дълъг живот
•Лесна поддръжка и сервиз в националната сервизна мрежа на Бош
зът е важен критерий за работещите с професионални водоструйки. Ето
защо Бош поставя специален акцент
върху улеснения достъп до
сервиз, така
че времето за
ремонт и поддръжка да бъде сведено до
минимум. Сервизната мрежа на "Бош Електроинструменти" е с национално покритие.
Всички продукти от серията са с 3годишна гаранция на Бош за професи-

онални електроинструменти. Необходима е единствено регистрация в интернет на адрес www.bosch.bg в рамките на 4 седмици след закупуване.

bg.bosch-pt.com
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Пистолети за лепене

Пистолетите за лепене са широко използвани за залепване на различни материали като дърво, пластмаса, керамика, текстил,
метал, стъкло и други. Считат се за много подходящи за поправяне, фугиране, фиксиране, моделиране, залепване на плочки, уплътняване на цепнатини (вместо със силикон), челно залепване
на термоизолация за тръби, закрепването на кабели и т. н.
За залепването се използват
твърди лепила на синтетична основа, които са твърди при нормални
температури. Нагряването в пистолета ги разтопява, а при последващото изстиване те отново се втвърдяват, при което се образува здрава
механична връзка с повърхността,
върху която са нанесени. Масово използваните в практиката пистолети
работят с електрическа енергия и порядко пистолетите с втечнен газ,
които като източник на енергия използват капсула с бутан, която позволява непрекъсната работа около
3 часа. Тези пистолети са предпочитани при продължителна работа на
места без електрическа мрежа, както и за избягване на неудобствата
от използването на дълъг електрически кабел. Обикновено са снабдени
с регулатор за количеството подаван газ, чрез което се променя температурата на лепилото.

Пистолети, захранвани
с електрическа енергия
При електрическите пистолети
разтопяването на лепилото е посредством един или два електрически
нагревателя. Придвижването на ле-

пилото е по механичен път чрез натискане на спусъка. Необходимата за
разтапянето му температура се
постига при преминаването му през
камерата с нагревател. В по-усъвършенстваните модели камерата е с
много добра термоизолация, което
позволява използването на пистолета за 1-2 минути след изключването
му от мрежата. За целта той е снабден със специална стойка, свързана
към мрежата, която осигурява нагряването на пистолета при поставянето му върху нея. При вдигане на пистолета захранването се прекъсва,
което определя краткото време на
използване. При необходимост от
продължителна работа с пистолета
той трябва непосредствено да се
захранва с мрежов кабел подобно на
класическите модели.
По-скъпите модели имат вградено
електронно управление с две функции.
Първата е да измерва температурата в камерата чрез термочувствителен елемент, монтиран до нагревателя, а втората – да променя непрекъснато тока на нагревателя за
поддържане на практически неизменна стойност на тази температура
(при опит за намаляване на темпера-

турата токът нараства и обратното). За всеки модел пистолет тази
температура е точно определена и
не може да се променя от ползвателя. В зависимост от нея се закупуват
и съответните лепила. При двутемпературните пистолети може да се
избира ниска или висока температура (двете стойности също са фабрично фиксирани), след което пистолетът автоматично я поддържа.
Подобно е действието на пистолетите без терморегулатор, но в тях
включването и изключването на нагревателя е ръчно.
За максимално бързо нагряване на
лепилото са предназначени пистолетите с два нагревателя.

Пистолети с акумулатор
Разновидност на електрическите
пистолети са тези с акумулатор. При
използването им не е необходимо те
да бъдат свързани с кабел към мрежата, което е предимство. Обикновено акумулаторът е малък, за да увеличава незначително размерите и
теглото на пистолета. Но за сметка на това, както и поради значителната мощност на нагревателя, пистолетът може да работи само за
кратко време (между 3 и 12 минути
в зависимост от модела). След това
той трябва да бъде зареден. Пистолетите от този тип обикновено са
с литиев акумулатор, който позволява дозареждане в който и да е момент
от време.
Предлагат се и модели със сравни-
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телно голям акумулатор, който осигурява работа на пистолета до 1,5
часа.
За удобство при работа много
модели са снабдени с индикатори за
състоянието им, например червен при
готовност за работа и сив, когато е
необходимо допълнително загряване.

Технически характеристики
Мощността на пистолета по време на работа с него е между 16 и 120
W. Освен нея твърде често се дава и
мощността за предварително загряване, която е значително по-голяма
и може да е между 60 и 500 W. Например означението 16 (65) W показва
мощност по време на работа 16 W и
за предварително загряване 65 W.
Някои пистолети могат да се поддържат затоплени в неработещо
състояние, с което се осигурява
бързото им преминаване в работен
режим.
Времето за загряване е между 3 и
11 минути и включва времето от
момента на първоначално включване
на пистолета до готовността му за
работа.
Температурата на нагряване на
лепилото може да е между 65 и 220
°С. Добре е да се има предвид, че
пистолетите, осигуряващи температура на разтопяване на лепилото
от порядъка на 65-70 °С, макар често определяни като безопасни поради ниския риск от изгаряне при попадане на лепилото върху кожата,
може да се окажат неподходящи за
някои приложения. Например, възможна опасност е залепените предмети
да се окажат нагрети близо до температурата на разтопяване на лепилото. От друга страна, към момента изборът на лепила все още не е
голям. Все пак тези пистолети се
считат за много подходящи за използване от хора с малък опит и за
учебни цели.
Сред основните параметри са и
диаметърът на пръчките лепило,
както и теглото на пистолета. Теглото обикновено е в границите от 90
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до 400 грама, като пряко е свързано
с мощността на пистолета.
За някои пистолети се дава и максималният разход на материал (в
грамове) при работа в продължение
на 1 минута.

Използват се нискотемпературни
и високотемпературни лепила
В зависимост от температурата
на топене използваните лепила обикновено се подразделят на нискотемпературни и високотемпературни.
При първите стандартната температура е около 127 °С, а за вторите
– 193 °С. Тези две стойности не са
задължителни – има твърде много
производители, които поставят
съответното наименование на лепилото при друга негова температура
на топене. Предлагат се лепила, предназначени както за залепване на определен тип материал, например
дърво, така и многофункционални
лепила, които на практика са универсални и съответно подходящи за всякакви материали.
Възможността на лепилото да се
разтопява с увеличаване на температурата, се приема за принципен недостатък, тъй като това налага
температурата на залепените предмети винаги да е поне с 10 °С под тази
за разтопяване на лепилото.
Голяма част от използваните
твърди лепила са под формата на
цилиндрични пръчки. Като стандартни се приемат тези с диаметър 11 или
12 милиметра, а като мини тези с
диаметър между 6,35 и 7,1 милиметра (обикновено 7 милиметра). Дължините на пръчките са от 50 до 300 милиметра.
За залепване на текстил и в някои
специални случаи (например разтопяване на лепилото в съд и нанасянето
му без пистолет) могат да се използват лепила с формата на гранули.
В зависимост от вида на пистолета и на лепилото, то се втвърдява за 1 до 5 минути след нанасянето
му.
Качествата на лепилата позволя-

ват използването им не само за лепене, но и като грунд и уплътнение
(запълване на неголеми отвори и
цепнатини). В такъв случай, от значение може да се окаже и техният
цвят – обикновено се използват бели
и безцветни полупрозрачни лепила.
Допълнително предимство е възможността лепилата да бъдат боядисвани.

За успешно залепване
на повърхностите
Необходимо е залепваните
повърхности да са сухи, чисти и върху
тях да няма мазнини. Самото почистване не трябва да се прави със
запалими течности.
Върху тесни повърхности лепилото се нанася в права линия, а върху
широки и върху текстил – във вълнообразна. Не трябва да се упражнява
силен натиск върху повърхността,
тъй като това не подобрява нанасянето на лепилото, а може да повреди
пистолета.
За получаване на максимална здравина на залепване е добре повърхностите да са леко грапави – при нужда могат да се обработят с едра
шкурка и да се притиснат веднага
след нанасяне на лепилото. Излязлото навън лепило се отстранява със
затоплен остър нож.
Падналите нежелани капки лепило
се отстраняват по-лесно и безопасно след изстиването им, а веднъж поставената пръчка не трябва да се изважда обратно.
При залепването на стиропор и
други подобни материали към плътна
основа лепилото трябва да се нанася
върху нея. За залепване на дребни предмети е най-добре пистолетът да е
неподвижен. По време на работа електрическият кабел на пистолетите
трябва винаги да е зад тях. Работата с пистолет в дъжд и много влажна
среда може да бъде опасна. Същевременно много производители фиксират
в упътването за работа с пистолета
подходящата околна температура (например от +5 °С до +50 °С).

> ôèðìåíà ñòàòèÿ

Акумулаторните ударни винтоверти
на Макита гарантират тиха работа
и висока производителност
Makita Corporation-Japan винаги е
поддържала иновативния подход в развитието на своите инструменти, резултат на което са най-новите акумулаторни винтоверти BDF459 /
BHP459 RFE.
Основната разлика на BDF459 /
BHP459 от предишните модели аку-инструменти е използването на безчетковите двигатели (англ. BrushLess
Motors), прилагани от Makita от 2004 г.,
в инструменти, предназначени за автомобилната и авиоиндустрията.

Основните предимства на безчетковите двигатели отличават
аку-инструментите с по-голяма компактност и лекота, по-тиха и попроизводителна работа с един заряд

на батерията.
Окомплектовката на аку-винтоверта BDF459 RFE и ударния аку-винтоверт BHP459 RFE включва:
•бързо зарядно (по-малко от 15/22min
за зареждане на батерия);
•2 Li-ion батерии;
•пластмасов куфар.
Предлага се и в комплект с други
безчеткови инструменти на конкурентна цена.
Параметри на акумулаторни винтоверти BDF459 /BHP459 RF E
•oбороти без товар 1 скорост
0 - 400 min-1;
•oбороти без товар 2 скорост
0 - 1.500 min-1;

•удара в минута 1 скорост
0 - 6.000 min-1;
•удара в минута 2 скорост
0 - 22.500 min-1 ;
•капацитет на патронника 13 mm;
•пробивна мощност (стомана|камък|дърво O) 13 / 13 / 38 mm;
•момент (твърд/мек) 45 / 25 Nm;
•батерия 18 V / 3,0 Ah;
•тегло 1,5 kg;
•размери (Д x Ш x В) 192 x 78 x 256 mm.
За повече информация относно
качествата и характеристиките на
продукта посетете нашия сайт:

www.makita.bg
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