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Bosch и Протехника медия солюшънс домакини на семинар

цеса на проектиране и неговите етапи – опре-

деляне на типа помещение, плана за евакуация

и направлението, по което се предават съоб-

щения, избора на подходящи високоговорите-

ли, окабеляване, инсталационните специфики на

системите и други. „Необходимо е всички си-

стеми да отговарят на стандарт БДС EN

60849 – Звукови системи за аварийни ситуа-

ции, който определя изискванията към систе-

мите за гласово оповестяване“, обясни той.

„Другият стандарт БДС EN 54 – Пожароизве-

стителни системи, пък определя изисквания-

та към апаратурата, предназначена за пожа-

роизвестителни системи и за системите за

гласово оповестяване“, допълни г-н Странджа-

лиев, като поясни, че продуктите на Bosch

напълно отговарят на тези стандарти.

На 13 април т. г. в Търговски Център Ев-

ропа, София, се проведе семинар на тема „Си-

стеми за гласово оповестяване Bosch“. Съби-

тието, организирано от Протехника медия

солюшънс и Bosch Системи за сигурност

България, привлече вниманието на над 60

проектанти и инсталатори на публично-опо-

вестителни системи. Семинарът бе открит

от Александър Стоянов, мениджър на Bosch

Системи за сигурност България, който при-

ветства присъстващите специалисти. Тван

Ван Дайк, продуктов мениджър публично-опо-

вестителни системи за Източна Европа и

Африка на Bosch Системи за сигурност запоз-

на аудиторията с техническите характерис-

тики на системите за публично оповестява-

не Plena, Promatrix 8000 и Praesideo, които на-

мират широко приложение в хотели, банки,

търговски центрове, летища, администра-

тивни сгради, училища и др.

Във втората част на семинара инж. проек-

тант Йордан Странджалиев, Протехника ме-

дия солюшънс, даде конкретни насоки за про-

ектиране на системите за гласово оповестя-

ване. В презентацията си той наблегна на про-

LG с нова енергийно ефективна VRF система на Бултерм 2011

ви новата си система за промишлена климатизация Multi V Plus III,

комплексно VRF решение за отопление, вентилация и климатизация.

Иновацията бе презентирана от Иван Иванов, управляващ директор

на LG Electronics за България, и Александър Петров, специалист обуче-

ние и проекти климатична техника.

Multi V Plus III предлага три ключови ползи за всички архитекти и

дизайнери: по-добра енергийна ефективност и по-голям капацитет при

един външен модул от 20 к.с., както и дизайн с по-дълъг тръбен път

до 1000 метра. Продуктът е с висока енергийна ефективност, която

се дължи на редица подобрения, спрямо предишното поколение VRF

системи. Основна заслуга има специално модифицираният спирален

компресор V-Scroll, както и технологията HiPORTM (за връщане на масло

в компресора), като се осигурява изключително висок на коефициент

на трансформация от 4,6. След презентацията присъстващите се

запознаха отблизо с Multi V Plus III и обсъдиха основните предимства

на продукта с представители на LG.

На 14 април т. г. в рамките на специализираното изложение Бул-

терм (13-15 април, София), на своя щанд фирма LG Electronics предста-
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WAGO представи нови продукти пред партньорите си

Фирма WAGO Kontakttechnik проведе серия

от срещи от 12 до 14 април т. г. В трите

последователни дни компанията представи в

офисите на партньорите си - Актив

Сълушънс, Телелинк и Ехнатон, своите нови

технически решения. Сред презентираните

продукти бяха релета, оптокуплери и преоб-

разуватели от серията JUMPFLEX, както и

захранвания от серията EPSITRON. „Партньо-

рите ни имаха възможността да се запозна-

ят с входно/изходната ни система и по-специ-

ално новия индустриален Етернет контролер

750-881, модулa за M-Bus комуникация, както

и модула за измерване параметрите на елект-

рическата мрежа“, разказват от офиса на

WAGO Kontakttechnik. „Бяха разгледани и кому-

никационния протокол за Телеконтрол приложе-

ния IEC60870-5, както и решенията за GSM

комуникация на WAGO от серията TO-PASS“,

допълват те. Всяка от срещите завърши с

представяне на приложения и референции на

реализирани с продукти на WAGO проекти в

областта на енергетиката, водната индуст-

рия и процесната автоматизация като цяло.

Инкотекс откри нов завод за светодиодни чипове

В началото на месец април в Индустриална зона Микроелектроника, гр. Ботевград, министърът

на икономиката, енергетиката и туризма г-н Трайчо Трайков, заедно с президентa и вицепрезидентa

на Инкотекс г-н Юрий Соколов и г-н Пламен Дочев, официално откриха новата производствена база

за светодиодни чипове на фирма Инкотекс.

„Инкотекс възстановява една чудесна българска традиция в областта на микроелектрониката,

поизоставена в последните години, започвайки производството на един на пръв поглед малък и прост

прибор – светодиодния чип. Съчетавайки огромен научен и инженерен потенциал със специфичните

условия за производство, високотехнологично оборудване и материали с най-висока чистота, заста-

ваме до най-развитите в научно и технологично отношение световни лидери – Япония, САЩ, Тайван

и Китай. Амбицията на ръководството е завод Инкотекс да стане първия в Европа, в който ще бъде

затворен напълно цикълът на производство на светодиодни лампи – икономичното и евтино освет-

ление на бъдещето“, заявиха представители на компанията по повод откриването.
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Конгресът за ЕЕ и ВЕИ рекордно успешен
присъстваха посланици, търговски аташета

от страните участнички, представители на

професионални и обществени сдружения, на

държавни структури и др. На форума бяха пред-

ставени редица от най-големите компании с

интереси в областта на зелената енергия.

Участниците в изложението бяха над 200. Лек-

тори от три континента от водещи светов-

ни центрове обсъдиха новите енергийни източ-

ници и съвременните способи за управление на

отпадъците. „По време на сесията за финан-

сиране бяха представени схеми за финансира-

не, които бяха особено интересни за бизнеса и

за общините“, коментират организаторите

от ВиаЕкспо. „Дискутирани бяха въпросите за

ВЕИ законодателството в България, Румъния,

Сърбия и Хърватия, за последните промени във

Великобритания и други западноевропейски

страни, отблъскват ли се инвеститорите и

банкерите. Бяха обсъдени законодателните и

регулаторни рамки пред България и страните

от региона, за да бъдат привлечени повече бан-

кери и инвеститори“, допълват те.

По думи на организаторите, конгресът,

съпътстващата го изложба и конференцията

Save the Planet са полезни за широк кръг от

заинтересовани - от домоуправители на

отделни сгради до собственици на промиш-

лени системи, на малки и големи предприятия,

както и за търговци на електроенергия, за

държавни и общински служители и не на пос-

ледно място – за представители на бизнеса.

Между 13 и 15 април т. г. в Интер Експо

Център, София, се проведе Седмият междуна-

роден конгрес за енергийна ефективност и

възобновяема енергия и Конференцията за уп-

равление на отпадъци и рециклиране Save the

Planet. Интересът към двете събития бе мно-

го голям. На официалното откриване

Оповестиха резултатите от ежегодната анкета на ГБИТК
ловия. 41,8% от предприятията желаят да

увеличат броя на служителите си, само при

17,9% от анкетираните се предвиждат съкра-

щения на персонала. Една трета от фирмите

планират да инвестират повече през тази

година, по-малък процент (20,9%) ще намалят

инвестициите си. Цели 58,2% могат да се

похвалят с ръст на продажбите, а едва 13,4%

се опасяват от спад в приходите.

Анкетата съдържа и важни изходни точ-

ки, касаещи бъдещата инвестиционна полити-

ка на България. Като най-значими за инвести-

торите фактори са посочени добрата квали-

фикация на работната ръка, правната сигур-

ност, ниското ниво на корупция, атрактив-

ната и ефикасна данъчна система, коректно-

стта при плащанията и добрата инфраструк-

тура. В повечето области инвеститорите

все още виждат необходимост от вземане на

мерки, според анкетата. Към слабостите на

България се числят състоянието на инфра-

структурата, неефективното управление и

недостатъчната правна сигурност. Интере-

сен факт е, че тази оценка не се е променяла

от 2005 година, когато анкетата на ГБИТК е

проведена за първи път.

Д-р Митко Василев, главен управител на

ГБИТК, е убеден във възможностите за раз-

витие на германските инвестиции в България:

„Германската икономика се разраства и гер-

манските фирми търсят нови пазари. Към

момента ГБИТК обслужва инвеститори от

сферите мебелна и текстилна индустрия,

възобновяеми енергийни източници и др.“

В онлайн-анкетата на ГБИТК са взели учас-

тие общо 68 фирми, от които 34% предлагат

услуги, 24% са производители и 18% са търгов-

ски предприятия. 14% са заети в строителния

сектор, а 10% - в областите енергетика и

водоснабдяване, оповестиха организаторите.

На 4 април т. г. в БТА в София се проведе

пресконференция, на която бяха представени

обобщените данни от ежегодната анкета

сред водещи германски и български фирми в

страната. Инициативата е на Германо-

българската индустриално-търговска кама-

ра. Относно бизнес климата в страната,

участниците в нея очакват през настояща-

та година подобряване на икономическите ус-

Парадайс Електрик Консулт представи нови защити срещу пренапрежения
Стефанов, управител на Парадайс Електрик

Консулт, партньор за България на словенския

производител. „Тази нова технология е уникал-

на в международен мащаб“, заяви инж. Стефа-

нов. „SAFETEC е проектирана с особена тер-

мична защита и специални елементи за из-

ключвания. Технологията осигурява защита

срещу пренапрежение и преходни процеси в

електрическата мрежа, както и защита сре-

щу последици, причинени от прекъсвания на

нулевия проводник в трифазни електрически

мрежи, които захранват монофазни товари.

SAFETEC гарантира по-дълъг живот, а вре-

метраенето на реакция е по-малко от 25 ns.

Освен това е и идеалната технология за фо-

товолтаични системи, вятърните паркове и

всички системи, които съдържат инверто-

ри“, допълни той.

Фирмата ISKRA ZASCITE произвежда за-

щитни устройства срещу атмосферни и

комутационни пренапрежения за всякакъв вид

инсталации и съоръжения. „Новата техноло-

гия е изградена и проектирана посредством

комбинация от високоенергийни варистори,

газоразряд, ограничител на ток и термична

защита. Съчетанието от всички компонен-

ти прави тази технология идеална. Тя е пред-

назначена за монтаж в мълниезащитната

зона LPZ 1- LPZ-2“, информира управителят на

Парадайс Електрик Консулт.

Фирма ISKRA ZASCITE представи на меж-

дународния пазар нова серия защитни устрой-

ства срещу пренапрежения SAFETEC, съобщи

за сп. ТД Инсталации инж. Ернесто Нориега
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Телелинк успешно реализира мащабен проект
ето си, което бе голямото предизвикателство

за нас. Поради спецификата на времето за из-

пълнение и ограничителните срокове, наложе-

ни от клиента, трябваше да се справим с пре-

одоляването на доста трудности, възниква-

щи почти ежедневно. Доставената техника-

та е на световноизвестния производител

SDMO и отговаря на съответните европейс-

ки норми и изисквания за качество и надежд-

ност. Специално за проекта бе избрана серия

автоматични дизелови агрегати, отличаващи

се с много високо ниво на надеждност и ком-

форт при ежедневна употреба, като бе обърна-

то специално внимание на характеристиките

за ниво на шум и замърсяване на околната

среда“, заявиха от компанията.

„Изразявам задоволство от факта, че все

повече клиенти оценяват тези качества и

предпочитат да заложат на по-високото ниво

на изпъление на техниката, с която ще раз-

полагат впоследствие за дълъг период, тъй

като по този начин генерират пълно съот-

ветствие с високите изискавания, наложени

по линия на европейските хармонизирани

стандарти“, допълни г-н Саулев, ръководител

на проекта, Телелинк.

Наскоро фирма Телелинк достави и монти-

ра автоматични дизелови агрегати за аварий-

но захранване на обекти от търговската ве-

рига LIDL, съобщиха от компанията. „Про-

ектът се отличаваше с мащаба на изпълнени-

Проведе се семинар на Olympia Electronics
партньор - Алфа Лайт. Гръцката компания е

производител на системи за аварийно освет-

ление, пожароизвестителни и газсигнализира-

щи системи, медицинско-сестринско повик-

ване и инсектицидни осветителни тела. Се-

минарът бе открит от генералния мениджър

на Olympia Electronics Панайотис Арвантидис,

експорт мениджъра на компанията Бантали

Антар и от управителя на Алфа Лайт Влади-

мир Шаламанов. Презентациите в рамките на

програмата, водени от Илиас Цологианис, бяха

посветени на новите серии LED аварийни ос-

ветителни тела, както и по-специалните

системи за аварийно осветление – с централ-

на батерия (CBS) и адресируемо аварийно

осветление, които са подходящи за големи и

отговорни инсталации и осигуряват висока

степен на сигурност.

Друг акцент в програмата бе пожароизве-

стяването. Бяха презентирани обновените

адресируеми пожароизвестителни системи.

Гостите имаха възможност да видят всички

презентирани продукти на щанда на фирма

Алфа Лайт по време на изложението.

Нa 25 февруари т. г. в рамките на между-

народното изложение SECURITY – Защита и

Сигурност, се проведе семинар на фирма

Olympia Electronics, съвместно с българския й
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Bosch Термотехника
домакин на семинар
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На 12 април т. г. Bosch Термотех-

ника бе домакин на семинар, посветен

на енергоспестяващи решения за

отопление и топла вода с марката

Bosch. Събитието се проведе в хотел

Родина, София, и бе съвместна ини-

циатива на КИИП РК София град и

направление Термотехника на Bosch.

Продуктовите акценти в семинара

бяха поставени върху новите конвен-

ционални газови котли от серията

Bosch Gaz 7000 W, новите кондензни

котли с висока мощност от серията

Bosch Condens 5000 W и соларните

системи за подпомагане на отопле-

нието и производство на битова

гореща вода (БГВ). Представените

продукти и решения предизвикаха

сериозен интерес сред проектанти

в областта на отоплението, топло-

и газоснабдяването. Сред гостите на

събитието бяха и представители на

фирмите Ератерм Тотал и Светов-

ни нови технологии, които са част от

партньорската мрежа на Bosch Тер-

мотехника в страната.

Bosch Термотехника – системен
доставчик на отоплителни
системи
Семинарната програма бе откри-

та от Йордан Дочев, ръководител на

Bosch Термотехника. Той запозна

присъстващите със структурата на

групата Роберт Бош и с основните

направления в дейността й. Г-н Дон-

чев акцентира върху ръста в оборо-

та на концерна през изминалата го-

дина и направените инвестиции в

развойна дейност. „10% от оборота

на годишна база всяка година се

отделят за развойна и изследовател-

ска дейност. Вниманието е фокусира-

но както върху разработването на

нови продукти, така и към система-

тично оптимизиране на съществува-

щите. През 2010 година Bosch реги-

стрира над 3800 патента в световен

мащаб“, коментира той. „Bosch Тер-

Bosch Термотехника
домакин на семинар
Представени бяха енергоспестяващи решения за отопление
и топла вода Bosch

мотехника е сред водещите произво-

дители на системи за отопление и

топла вода в света и утвърден дос-

тавчик на отоплителни системи в

Европа. В продуктовото портфолио

на дружеството се включват котли

на газ и твърдо гориво, соларни сис-

теми, термопомпи, проточни и обем-

ни бойлери, термоуправления“, допъ-

лни г-н Дочев.

Нова серия конвенционални
газови котли Bosch Gaz 7000 W
Сред основните акценти в семинар-

ната програма бе новата серия кон-

венционални газови котли Bosch Gaz

7000 W. „Серията газови котли Bosch

Gaz 7000 W са конвенционални стен-

ни газови котли с типове мощности

от 21, 24, 28, 35 kW. Те са двуконтурно

изпълнение с димоотводни системи с

концентрични тръби 60/100 mm и

отделни тръби 80/80“, информира лек-

торът инж. Стефан Златев. Той очер-

та и основните цели на въвеждането

на новите котли. „С въвеждането на

Bosch Gaz 7000 W се цели: подобрява-

не на характеристиките на съществу-

ващата серия – по-широка мощност-

на гама, повишена ефективност, уве-

личен комфорт на БГВ; модернизиране

на управлението спрямо Gaz 3000 W

чрез използването на Heatronic III и

управления с меню на български език;

стандартизиране на сервизирането и

управлението на газовите котли, ко-

ето улеснява сервизните партньори и

дава възможност за използване на

аксесоарите при повече котли“, комен-

тира инж. Златев. Присъстващите

имаха възможност да се запознаят с

техническите характеристики на мо-

делите ZWC21 и ZWC24, подходящи за

отопление на малки жилищни площи.

Специално внимание бе обърнато на

използването на Fx-управления. „Нови-

те конвенционални котли могат да

бъдат управлявани от FR100 с меню

на български език чрез EMS Bus“, ин-

формира Стефан Златев. Присъст-

ващите се запознаха подробно и с

програмата Fx – регулатори с НТ III

комуникация, включващи отоплителни

и смесителни модули IPM за присъеди-

няване на един или два системни кон-

тура, соларни модули ISM за присъе-

диняване на датчици и помпи и каска-

ден модул ICM за каскадно свързване

на максимум четири котела.

Кондензни котли
Bosch Condens 5000 W
В рамките на семинара бе пред-

ставена и новата серия кондензни

котли Bosch Condens 5000 W. „Bosch

Condens 5000 W е високоефективен
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стенен кондензен котел, който се

предлага в два варианта с мощност

от 65 и 98 kW. Котлите от тази

серия са подходящи за инсталиране,

както в битови така и в индустри-

ални инсталации“, коментира инж.

Златев. Той допълни, че котелът е

много подходящ за изграждане на

каскадни инсталации при по-големи

обекти. При представянето на тех-

ническите характеристики на коте-

ла, лекторът акцентира върху топ-

лообменника, представляващ ламе-

лен топлообменник с плазмено насло-

ено полимерно покритие и спирални

вътрешни отвори. „Спираловидните

тръби на топлообменника осигуря-

ват много добро топлопренасяне.

Полимерното покритие предотвра-

тява бързото зацапване на тръби-

те, което увеличава сервизните

интервали“, коментира Стефан Зла-

тев. При представянето на систем-

ните и хидравлични аксесоари, сери-

озен интерес у присъстващите пре-

дизвика хидравличният каскаден

модул, позволяващ лесна и бърза

инсталация на различните котли.

„Каскадното изпълнение дава по-го-

ляма гъвкавост при проектирането,

постига се по-висока икономичност

и при повреда на един от котлите

това не нарушава работата на си-

стемата и тя продължава да функ-

ционира“, отбеляза инж. Златев.

Новости при соларните
системи
По време на семинара гостите

имаха възможност да се запознаят и

със соларните системи за БГВ и под-

помагане на отоплението, предлага-

ни от българското представител-

ство на Bosch Термотехника. Ак-

центът бе поставен върху новия

модел плоски колектори  Solar 4000 TF.

„Благодарение на малкия си размер и

тегло и многофункционални защитни

ъгли, колекторът е лесен за монти-

ране. Използвайки техническата кон-

цепция от Solar 5000 TF, присъединя-

ването му е лесно и без да се изиск-

ват специални инструменти. Новата

алуминиева профилна рамка  Aluminium

Frame Concept гарантира устойчи-

вост в течение на експлоатационния

период“, коментира инж. Златев.

Лекторът представи и възможни-

те начини на монтаж на колектори-

те. Благодарение на демонстрацио-

нен филм, гостите имаха възможност

да се убедят в лесния и бърз монтаж

на колекторите чрез използването на

бързи връзки, включени в окомплек-

товката им. При представянето на

отделните компоненти на инстала-

цията специално внимание бе обърна-

то на соларните регулатори Comfort

– регулатор B-sol 100 за системи с

един потребител, и TOP  регулатор

B-sol 300, представляващ многофунк-

ционален регулатор за различни со-

ларни хидравлични системи.
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Семинар "Проектиране на инсталации
с котли средни и големи мощности"

Електра Помп откри нов магазин
във Варна
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На 21 февруари т. г. фирма Елект-

ра Помп откри официално новия, по-

голям магазин на компанията в град

Варна, на ул. Бяла мура 2.

„Преместването ни бе част от

дългосрочната ни инвестиционна про-

грама и бе продиктувано както от

желанието да бъдем по-близо до кли-

ентите ни, така и заради възможно-

стта да разполагаме с по-голяма скла-

дова и изложбена площ и с лесен транс-

портен достъп. Убедени сме, че ще

успеем да гарантираме това, тъй

като новият обект е с площ от 115

кв. м, от които 40 кв. м складово по-

мещение“, заяви Димитър Киров, ме-

ниджър продажби на фирмата. „Освен

това, мястото е с отлична локация, в

централната част на града и в непос-

редствена близост до сградата на

ВиК – Варна“, допълва г-н Киров.

Магазинът е зареден с цялата гама

помпи с мощности от 0,37 кВт до 15

кВт, подходящи за битово и индуст-

риално приложение, а в складовата

база в Западна промишлена база фир-

Електра Помп откри нов магазин
във Варна

мата поддържа налични помпени аг-

регати с мощност до 190 кВт, уве-

ряват от Електра Помп.

В новия си обект фирмата, специ-

ализирана в търговията с помпи и

помпено оборудване, предлага продук-

ти на SAER Elettropompe, Faggiolati

pumps, SEF, MATIC и планира да раз-

нообрази и увеличи номенклатурата

си, като добави към предлаганите

досега изделия и пълната гама ВиК

тръби и фитинги, маркучи, кабели,

както и омекотителни инсталации,

филтри, манометри, разширителни

съдове, ел. двигатели и други. В но-

вия си обект фирма Електра Помп

приема за ремонт на помпи и ел. дви-

гатели от всички марки. „Сред основ-

ните ни приоритети е предлагането

на качествени продукти и цялостни

технически решения на разумни цени,

доставени бързо до клиента, с ком-

петентна техническа помощ при

избора, монтажа и поддръжката им“,

коментира г-н Киров.

От компанията допълват също, че

в инвестиционната програма за го-

дината е включено и допълване на

складовите наличности с най-новите

продукти на производителите, с ко-

ито Електра Помп си партнира, а

именно – нови серии помпи SAER с

честотен регулатор, нова серия по-

топяеми помпи Faggiolati, специално

разработена за зоотехнически прило-

жения и др. Фирмата планира и уча-

стие в Международен технически

панаир Пловдив през септември.

На 11 март т. г. фирма Viessmann

България организира семинар на тема

Проектиране на инсталации с котли

средни и големи мощности от 90 kW

до 20 000 kW. Целта на семинара бе

да актуализира и представи продук-

товата гама на Viessmann в този

сегмент и да запознае участниците

с най-често използваните схеми на

инсталации и комплексните решения,

предлагани от компанията.

Д-р Вилох представи на присъства-

щите различните гами на водогрей-

ни котли, като сериите стоманени

котли до 20 000 kW, чугунени котли

до 1080 kW и кондензни котли до 1000

kW единична мощност, както и при-

надлежности за инсталациите и схе-

ми на свързване. Също така бяха

представени и различните типове

утилизатори и економайзери, подхо-

дящи за високоефективната и иконо-

мична работа на котлите.

„Продуктовата програма на

Viessmann с мощности от 1,5 до 20 000

Семинар "Проектиране на инсталации
с котли средни и големи мощности"
Събитието бе организирано от Viessmann

kW обхваща стоящи и стенни котли

на нафта и газ, сред които и комплек-

сна гама кондензни котли с мощнос-

ти от 3,8 kW до 6,6 MW“, разказа д-р

Вилох. „Също така, част от продук-

товото портфолио на компанията са

регенеративни енергийни системи

като термопомпи от 1,5 kW до 1500

kW, соларни системи с вакуумно-

тръбни и плоски колектори, както и

котли на дърва, пелети и биомаса от

4 kW до 13 000 kW, и когенератори,

работещи с природен газ и биогаз, с

мощности от 18 до 401 kWel, респек-

тивно - от 36 до 594 kWth“, допълни

той.

Сред конкретните представени

продукти на компанията бяха стома-

нените котли от сериите Vitoplex 100,

Vitoplex 200 и Vitoplex 300 с мощност

до 2000 kW и с КПД до 96%, както и

стоящите кондензни котли от сери-

ите Vitocrossal 200 и Vitocrossal 300 с

мощност до1000 kW и коефициент на

ефективност до 109%.

Участниците имаха възможност-

та да се запознаят също и с чугуне-

ните котли Vitorond 200, които са с

мощност до 1080 kW и КПД до 94%.

По думи на д-р Вилох, конструкцията

им позволява лесното внасяне във

всяко котелно помещение и монтира-

нето им на място. Топлообменната

повърхност Eutectoplex пък гаранти-

ра икономичен разход на гориво и

дълга експлоатация.

Представени бяха още и индустри-

алните котли от сериите Vitomax 100,

Vitomax 200 и Vitomax 300 с мощност

до 20 000 kW, както и утилизатори,

работещи в кондензен режим за кот-

ли до 6000 kW.
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Продължаваме усилено да
подпомагаме партньорите
си да бъдат максимално
печеливши
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Уважаеми г-н Наков, бихте ли се пред-

ставили на читателите на сп. ТД Ин-
сталации?

Имам бакалaвърска степен по бизнес

администрация от Zuyd University в

Маастрихт и магистърска степен по

Логистика от Шефийлдския универси-

тет. Започнах кариерата си през 1996

г. в Kraft Foods България. По-късно, от

началото на 2000 г. до края на 2004

г., работих за Кумерио Мед в Пирдоп

(сега Aurubis), след което преминах на

самостоятелна работа като консул-

тант по управление. Така се срещнах

със собствениците, мениджърите и

екипите на фирмите от групата Те-

летек. От лятото на 2006 г. до про-

летта на 2008 г. работих по проек-

ти за преструктуриране и оптимиза-

ция на бизнес процеси за две от фир-

мите в групата. Опитът в съвмест-

ната ни работа доведе до предложе-

нието от страна на инвеститорите

да поема ръководството на търгов-

ската фирма след оттеглянето на

предишния й управител в края на

миналата година.

Какви ще бъдат приоритетите ви в

плановете за развитие на компанията?
Една от основните задачи ще бъде

обогатяването на техническата ком-

петентност на екипа и осигуряване-

то на техническа подкрепа на клиен-

тите във всяко от трите ни продук-

тови направления - Електрооборудва-

не, Осветление и Системи за сигур-

ност.

На каква пазарна политика смятате да

заложите в настоящия момент и за в
бъдеще?

Телетек е възприемана

като доставчик на ка-

чествени и надеждни

продукти от среден до

висок ценови клас. Ще

допълваме продуктова-

та си листа и с продук-

ти от нисък-среден це-

нови клас, без да правим

компромис с качество-

то, за да бъдем в състояние да пред-

ложим алтернативи на клиентите си.

Ние сме стабилна фирма, която е в

състояние да бъде партньор при осъ-

ществяването на комплексни проек-

ти. Ще наблегнем на ролята си на

дистрибутор и търговец на едро,

като същевременно няма да се отказ-

ваме и от участие в проекти.

Какви маркетингови инициативи пред-

виждате, с цел популяризация на продук-

тите на Телетек сред основните ви
групи клиенти?

Телетек е добре позната фирма на

българския пазар. Изградили сме сред

професионалните клиенти имидж на

стабилна компания, предлагаща каче-

ствени продукти на оптимална цена.

Ще продължаваме усилено да подпо-

магаме партньорите си да бъдат

максимално печеливши. И през 2011 г.

ще печелим доверие, като създаваме

за нашите клиенти специфични реше-

ния за техните нужди. Ще организи-

раме през цялата година поредица от

обучения, семинари и презентации.

Ще информираме както чрез Интер-

нет страницата на компанията, така

и персонално клиентите за новости-

те в продуктовата ни кошница.

Какви нови продукти и технически ре-

шения възнамерявате да лансирате на

нашия пазар през тази година?
В направлението Електрооборудване

ще попълним палитрата на инстала-

ционните материали със серията

Kaptika на Legrand в ниския ценови

сегмент. Заедно с луксозните серии

Мatix и Axolute на Bticino, ще предло-

жим решения за автоматизация на

жилището. Освен това ще добавим

и комутационна и защитна апарату-

ра от нисък ценови клас, както и про-

дукти за енергиен мониторинг.

В направление Системи за сигурност

ще разширим гамата на предлагани-

те продукти за видеонаблюдение,

като представим и решения за инже-

нерингови фирми. В СОТ, освен добре

познатите решения на Телетек Елек-

троникс, ще предложим и новата им

гама комуникационни модули - GPRS,

LAN и GSM заедно с AJAX Server

Standard - софтуерен пакет за при-

емане и визуализация на съобщения от

GPRS/LAN модули, който поддържа

неограничен брой обекти, работи с

повечето съществуващи мониторинг

софтуери и не изисква допълнителни

съоръжения.

Продължаваме усилено да
подпомагаме партньорите
си да бъдат максимално
печеливши

Новият управител на Телетек
Владимир Наков,

пред сп. ТД Инсталации



Значението на термина сградна ав-

томатизация в изминалите години ма-

сово се възприема като контрол и уп-

равление на климатичните процеси и

осветлението в сградите. Освен кли-

матизацията и осветлението - всич-

ки останали инсталации, които се на-

мират в една сграда, могат да се из-

градят на база KNX технология - кон-

трол на достъпа, измерване на пос-

тъпващата енергия, контрол на чер-

на и бяла техника и пр. Това може да

се осъществи с KNX системите и да

отговори на непрекъснато повишава-

щото се изискване за оптимално уп-

равление на процесите и инсталаци-

ите в сградите.

Какво е KNX?
Международен стандарт за контрол

и управление на инсталациите, кой-

то се основава на повече от 20 годи-

ни практически знания и опит в този

сегмент на пазара, благодарение на

предшестващите неговото създава-

не концепции.

Преди създаването на стандарта во-

деща концепция в тази насока е EIBA

(European Installation Bus Association), къ-

дето лидер и доминираща компания е

"Сименс". Началото на KNX асоциация

се поставя на 14 април 1999 в Брюк-

сел с обединяването на три независи-

ми европейски асоциации:

•BCI (Франция) Системи базирани на

работата с протокол BatiBUS;

•EIBА (Белгия) Асоциация на систе-

ми работещи с инсталационния

протокол;

•EHSА (Холандия) Асоциация на до-

машните системи.

Пред себе си KNX Асоциацията поста-

вя цели, хармониращи с принципите на

Обединена Европа:

•Един общ, нов, отворен стандарт

"KNX" за интелигентните домове и

сгради;

•Единна системна платформа, поз-

воляваща работа на всички про-

дукти;

•Един продукт за различни произво-

дители на пазара;

•Едно лого, гарантиращо съвместна

работа на про-

дуктите на

различни про-

изводители;

•Един пазарен и

маркетингов

сегмент.

В края на 2003 го-

дина през месец

декември KNX

протоколът е

одобрен от Евро-

пейския национа-

лен комитет и

ратифициран от

CENELEC като

европейски стан-

дарт EN 50090.

Нарастващото предлагане на продук-

ти с все повече приложения и функции

освен класическите електрически ин-

сталации, налага разширяването на

KNX с CEN 13321. През 2006 година,

след големия интерес към KNX продук-

тите и доказаната добра работа на

системите, асоциацията започва пос-

тъпки и сертифицира Европейската

норма като международен стандарт

ISO/IEC 14543-3 - единственият отво-

рен международен стандарт. На след-

ващата година Китай проявява инте-

рес към продуктите и Китайският ко-

митет по стандартизация приема KNX

като стандарт GB/Z 20965. От друга-

та страна на океана също не остават

безучастни към KNX, като го асоции-

рат към американските стандарти

ANSI/ASHRAE 135.

Днес фактите показват, че произво-

дителите - членове на KNX Асоциаци-

ята - от 9 са нараснали на 217 в 30

страни по света. Сертифицираните

специалисти по стандарта са 22 673

от 109 страни. В България има общо

26 сертифицирани специалисти.

Какви са основните предимства
на КNX?

Първо голямо предимство е обсто-

ятелството, че световният стан-

дарт KNX е приложим за всички нас-

тоящи, нови и бъдещи приложения.

Второ основно предимство е, че

сертифицираните продукти гаранти-

рат оперативна съвместимост и без-

проблемна техническа експлоатация.

Това се дължи на факта, че процесът

по сертифицирането с KNX на различ-

ните продукти, от различни произво-

дители, използвани от различни при-

ложения и инсталации, работят и ко-

муникират помежду си, което осигу-

рява добра гъвкавост при избора и раз-

ширението. Всички продукти се сер-

тифицират в лаборатории, независи-

ми от асоциацията.

Трето основно предимство на KNX

стандарта е ВИСОКОТО КАЧЕСТВО

на продуктите. KNX Асоциацията

изисква високо качество при проекти-

рането, производството и качествен

контрол на всички етапи от живота

на изделието.

Четвърто основно предимство e

уникалният инженерен софтуер за

конфигуриране, планиране с KNX про-

дукти, който е независим от произ-

водителите на KNX елементи и поз-

волява на интегратора да комбинира

продуктите на различни производите-

ли в една инсталация.

Пето основно предимство е възмож-

ността да се използва за всички инс-

талационни системи и процеси в една

сграда без изключение от какъв тип и

характер са те.

Шесто основно предимство в въз-

можността за прилагане във всички

инж. Радослав Томов

KNX системи за сградна
автоматизация
KNX системи за сградна
автоматизация



видове сгради без значение дали те

са малък апартамент, голяма фамил-

на къща или терминал на летище.

KNX позволява инсталиране и прила-

гане на едни и същи принципи както

в нови, така и в съществуващи и ока-

белени сгради. Веднъж инсталирана,

системата може да се адаптира към

нови потребности или да се разши-

ри без проблеми.

Седмо основно предимство е възмож-

ността за съчетание с други систе-

ми, т. е. други мрежи за сградна авто-

матизация, телефонни мрежи и мулти-

медийни мрежи. Някои производители

на компоненти предлагат връзка с дру-

ги  интерфейси като например цифро-

вата система за управление на освет-

лението DALI.

Осмо основно предимство е фак-

тът, че KNX системата е независи-

ма от софтуерни и хардуерни техно-

логии, тя се прилага свободно на

всички видове микропроцесорни

платформи, а членовете на KNX Асо-

циацията използват безплатно тех-

нологията в рамките на спазването

на авторските права.

Каква по същество е
KNX технологията?

Отговорът е еднозначен - KNX е зеле-

на технология. Проучванията, проведе-

ни от асоциацията KNX, показват до

50% намаляване на общата консумация

на енергия в оборудвана сграда. Изме-

нението на климата и изчерпването

на природните ресурси означава, че

ефикасното използване на енергия е

един от основните проблеми на съв-

ременното общество. Тъй като на

сградите се пада голяма част (до 40%)

от общото потребление на енергия,

KNX технологията отговаря на най-ви-

соката степен на енергийна ефектив-

ност на системи за автоматично уп-

равление на сградите и процесите в

тях. Прилагане на така наречения

"умен" контрол на системите в сгра-

дите, използвайки технология KNX, на-

малява консумацията на енергия в те-

зи сгради наполовина, а оттам - и в гло-

бален мащаб. Освен това ефектът се

изразява и в многократно намаляване

на оперативните разходи за сградите.

Защо да използвам KNX в моя дом и
какво може да се постигне?

Сигурност: Интелигентната мрежа за

денонощен автоматичен контрол на

дома е свързана с датчици за движе-

ние, датчици за счупване на стъклени

витрини и прозорци,  устройства за уп-

равление на позицията на щори и за-

веси, със система за тревога, бутон

за аварийни ситуации и при необходи-

мост тя може да изпрати съобщение

на мобилен телефон. Ако се появи пу-

шек в дома, изтичане на вода или газ,

системата може да открие проблема

и веднага да Ви уведоми за тях преди

да са причинени необратими последс-

твия и щети. Можете да сте убеде-

ни, че всичко е под контрол и да се нас-

лаждавате на своята почивка, защо-

то настройките на KNX системата

позволяват да се симулира присъствие

в цялата къща по всяко време.

Ефективност: Разумното използване

на енергията чрез системите KNX мо-

же да е следващата стъпка напред в

енергоспестяването. "Интелигентна"

автоматика е обединена в една обща

мрежа, която спомага да се намали кон-

сумацията на енергия и следователно

довежда до икономии. Създава се дом

от ново поколение, който предоставя

големи възможности. С KNX система-

та можете да адаптирате автомати-

зацията на дома към Вашите индиви-

дуални нужди. Това ще подобри дългос-

рочната стойност на имота и ще по-

могне за намаляване на разходите за

неговата  модернизация и поддръжка.

KNX системата се изгражда като "мо-

дулна система", т.е. на принципа на

блоковете, което означава, че може да

се разширява и подобрява по всяко вре-

ме. Чрез използване на KNX техноло-

гия ще бъдат лесно достъпни най-доб-

рите продукти, създаващи най-ефек-

тивните индивидуални решения.

Комфорт:  Всеки ден при управление

на процесите в дадена сграда се губи

много време в еднообразни и повта-

рящи се действия, а сега KNX систе-

мата може да бъде Ваш надежден и

любезен помощник. Посочвате систе-

ма, която трябва да се наблюдава и

контролира и интелигентната техно-

логия за контрол на сигурността и ав-

томатизацията на дома ще работи за

вас и автоматично ще ви информира

за постигнатите резултати. Това, ко-

ето често се използва, е удобно и на-

деждно, а комфортните условия в до-

ма се адаптират чрез управление на

различни елементи в зависимост от

интензивността на светлината, вре-

мето, температурата и текущите

нужди. Ползвателят на жилището има

във всеки момент пълна, точна и де-

тайлна информация за всичко в своя

дом на централния панел.

Инвестиция в бъдещето: Система-

та не губи стойността си през годи-

ните. KNX е единствената технология,

която отговаря на изискванията на ев-

ропейските и международни стандар-

ти за автоматизация на сгради. Това

потвърждава качеството и приложи-

мостта на технологията. Тази марка

е символ на високите стандарти за ка-

чество, които са избрали собствени-

ците на сгради. KNX е отворена и раз-

ширяема система, приятелски настро-

ена към своите потребители. Тя вече

е готова за интеграция със следващо-

то си поколение продукти. Създаване

на KNX система днес може да осигури

необходимите бъдещи потребности в

утрешния ден. Помага да останем не-

зависими и в напреднала възраст. До-

ри и с увреждане не е пречка човек да

се чувства напълно комфортно в дома

си, ако е инсталирана KNX система.

Въвеждането на автоматизирани сис-

теми в последните години се увелича-

ва стремително в отговор на изиск-

ванията за редуциране на енергопот-

реблението при повишаване на комфор-

та и удобството - затова KNX има го-

лямо бъдеще.

     инж. Радослав Томов
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Автоматично управление
на ОВК инсталации в сгради
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Платформи за централизирано
управление на инсталациите
Централизираното управление на

отоплителни, вентилационни и кли-

матични инсталации се осъществя-

ва на базата на автоматизирани

платформи. Сред най-широко изпол-

званите платформи за управление и

контрол са системите за сграден

мениджмънт, популярни у нас с абре-

виатурата BMS (Building Management

System). Известно е, че те представ-

ляват отворени, модулни, йерархич-

ни автоматизирани системи за мо-

ниторинг, контрол и управление. В

областта на сградната автомати-

зация широко се използва и мрежова-

та платформа LonWorks, чийто ко-

муникационен протокол е наречен

LonTalk и фигурира като един от фи-

зическите слоеве на протокола

BACnet. Приложение намират и стан-

дартът за изграждане на интелиген-

тни комуникационни мрежи European

Installation Bus (EIB) и платформата

за безжично управление ZigBee.

ОВК системите и BMS
На базата на предварително въве-

дени режими на работа или като

функция на текущите стойности на

отделни контролирани величини,

BMS системите контролират и уп-

равляват работата на ОВК инста-

лациите, както и на всички остана-

ли инсталации в сградата. Информа-

цията за контролираните величини

(температура, влажност на въздуха

и т. н. ) се събира чрез датчици,

които я предават на контролер. Той

има за задача да сравни текущите

стойности на следените променли-

ви с предварително въведените ба-

зови стойности, след което да из-

прати управляващи сигнали към

съответните изпълнителни механиз-

ми. По този начин се постига опти-

мална работа на климатизацията,

отоплението и/или вентилацията с

оглед поддържане на комфортен

микроклимат при минимален разход

на енергия.

Сред поддържаните от BMS функ-

ции е и автоматичната защита от

замръзване на топлоносителя в ото-

плителната инсталация и водата във

водопроводната система, при която

котелът и помпите се включват

автоматично при външна температу-

ра под 0 °C. Друга функция е компен-

сирането на разликата между

външната температура и темпера-

турата на водата, циркулираща в

отоплителната инсталация.

ОВК и European Installation
Bus (EIB)
Друга популярна платформа за

централизирано управление на сград-

ните отоплителни, вентилационни и

климатични системи е EIB стан-

дартът. Сред функционалните му

характеристики е възможността за

обединение на устройства и систе-

ми, които преди това са функциони-

рали самостоятелно. По този начин

могат да се обединят отоплителна-

та и вентилационната инсталации,

и така да се изгради икономична си-

стема от електрически устройства,

оптимално пригодена към специфич-

ните изисквания на потребителите.

Използваните сензори и изпълнител-

ни механизми могат да бъдат свърза-

ни и програмирани по желания начин,

всички мониторирани и контролира-

ни параметри на микроклимата в

сградата се визуализират, а опери-

рането с функциите на системата

се осъществява лесно, чрез обикно-

вени бутони, телефон или посред-

ством чувствителни на допир екра-

ни. Потребителят може свободно да

променя връзките между устрой-

ствата или да добавя нови функции

към системата. Посредством създа-

ването на температурен профил на

всяко помещение е възможно да се

осъществява индивидуален контрол

на температурата. Така работата

на инсталациите за отопление и ох-

лаждане ще се повлияе при отворен

прозорец, например. EIB инсталаци-

ите се отличават с лесно обслужва-

не, тъй като съществува само един

унифициран PC-базиран софтуерен

инструмент за проектиране и под-

дръжка.

Автоматично управление
на ОВК инсталации в сгради

Автоматизираното управление на сградните отоплител-

ни, вентилационни и климатични инсталации осигурява по-

висок комфорт на обитателите и спомага за намаляване

на енергийното потребление. Осъществява се на базата

на мрежови платформи за централизирано управление на

системите или децентрализирано - чрез контролери за ло-

кално управление, терморегулатори и други модули.
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Възможности на платформата
LonWorks
LonWorks е наложила се платформа за сградна авто-

матизация, която има успешно приложение в областта

на системите за контрол на ОВК инсталации. Мрежова-

та технология се базира на интелигентни устройства

или възли, свързани помежду си чрез една или повече среди

за пренос, комуникиращи чрез използването на общ про-

токол. Възлите са програмирани да изпращат съобщения

един към друг и да извършват определени действия, в

отговор на съобщенията, които са получили. Възлите на

LonWorks мрежите могат да бъдат приети като обекти,

които реагират на различни входове, задействайки же-

ланите изходи. Макар функционалността на отделните

възли понякога да е доста опростена, взаимодействие-

то между тях позволява на мрежите да изпълняват мно-

го сложни задачи. Предимство се явява фактът, че малък

брой възли от общ тип могат да бъдат конфигурирани

така, че да изпълняват широк спектър от различни фун-

кции в зависимост от начина на свързването им в мре-

жата.

LonWorks мрежите обхващат четири основни елемен-

та - протокол LonTalk, чипове Neuron, LonWorks приемо-

предаватели (LonWorks transceivers) и мрежово управле-

ние с приложен софтуер. Още при разработването на

LonTalk е предвидено използването на малки, несложни

мрежови компоненти с ниска цена. Много от възлите са

сравнително елементарни устройства (ключове за ос-

ветление, температурни сензори и др.). Протоколът оси-

гурява обща рамка на приложенията, която гарантира

съвместимостта им, използвайки концепции, наречени

„мрежови променливи“ и „стандартни типове на мрежо-

ви променливи“ (Standard Network Variable Types - SNVT).

Поддържането на голям брой различни типове комуни-

кационни услуги от LonTalk протокола осигурява лесна

пригодност на системата към различни условия. В струк-

турно отношение, групата е специфично подразделение

на LonWorks мрежата. Тя представлява логически набор

от възли вътре в една област. Един възел би могъл да

бъде член на до 15 групи, а една област да съдържа до

256 групи.

Безжичен контрол на инсталациите
със ZigBee
Платформата ZigBee е безжичен стандарт за опера-

тивно съвместими продукти, който осигурява сигурен и

надежден мониторинг и контрол на сградните ОВК ин-

сталации. Това е единственият BACnet одобрен безжи-

чен стандарт за търговски сгради. Благодарение на

отсъствието на кабели и проводници, системата е лес-

на за инсталация. Използването на ZigBee дава възмож-

ност за контрол в трудно достъпни помещения или чув-

ствителните зони, както и за разширяване на съществу-

ващите системи за сградна автоматизация BACnet. Също
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така, предлага бърза преконфигура-

ция на системата, с цел приспособя-

ване към различни ситуации, като

същевременно намалява разходите за

монтаж и реконструкция. ZigBee ко-

муникацията се осъществява на че-

стота 2.4 GHz в съответствие със

стандарта IEEE 802.15.4.

Powerline управление
Сред начините за автоматизира-

но управление на ОВК системите е

използването на съществуващата

електрическа мрежа като среда за

комуникация. Комуникационната си-

стема се изпълнява с чипове, които

обменят информация по захранваща-

та мрежа. Важен компонент в сис-

темата е операторската станция,

която управлява отделните контрол-

ни точки. Чрез определен комуника-

ционен протокол всяка от тези

точки и изпълнителните механизми

към нея могат да бъдат настройва-

ни от компютър, като за посредник

при обмена на информация се изпол-

зва операторската станция. Друга

нейна основна функция е съхранява-

нето на графика, по който се управ-

ляват устройствата, свързани към

всяка една контролна точка в ОВК

системата. Системата позволява и

дистанционен контрол в случай, че

компютърът е свързан към Интер-

нет или LAN (Local Area Network).

Възможно е и съществуването на

няколко операторски станции, като

всяка една от тях управлява обмена

на информация с различните кон-

тролни точки за отоплението, вен-

тилацията и климатизацията. Кон-

фигурирането на системата се из-

вършва чрез пакет от програми за

персонален компютър, които позво-

ляват свързването на базовата

станция с PC-то, а той от своя

страна с Интернет, използвайки

TCP/IP протокол за обмен на данни-

те.

Powerline позволява и локално уп-

равление на устройствата чрез из-

ползването на специален термо-

стат. През зимата термостатите

управляват отоплението, а през

лятото - климатизацията. Обикно-

вено powerline-термостатите имат

няколко режима на работа. Така на-

пример, могат да поддържат кон-

стантна температура в помещени-

ята или температура, съответ-

стваща на предварително зададен

температурен профил и др. В авто-

матичен режим на определен интер-

вал от време актуалната темпера-

тура се сравнява с температурата

от профила. Профилите могат да

бъдат за всеки ден от седмицата,

за цялата седмица, за отделен ден

от седмицата, както и за два пос-

ледователни дни. Термостатът

може да управлява устройства за

превключване по Powerline или по IR

интерфейс.

Освен чрез powerline-термостати,

управлението на ОВК системите

може да се осъществява децентра-

лизирано и чрез контролери и стайни

терморегулатори.

Контролери
за ОВК системи
Съвременните контролери се от-

личават с гъвкавост и многостепен-

ност на избора на задание за тем-

пература и времевата зона, в която

тя действа. Режимите им на рабо-

та могат да бъдат няколко. Така на-

пример, контролерът може да рабо-

ти в съответствие със зададена

седмична програма, програма за пе-

риод на продължително или кратков-

ременно отсъствие от дома, изклю-

чено отопление през летния сезон,

при което остава само подготовка-

та на БГВ, непрекъснато отопление

в съответствие със зададената

комфортна или икономична темпера-

тура в стаите. Във възможностите

на контролера е и изключването на

цялата отоплителна система и БГВ,

но с активна защита от замръзва-

не.

Посредством многозонови контро-

лери, всяко отоплително тяло във

всяко отделно помещение може да

бъде управлявано самостоятелно. При

някои от контролерите комуникаци-

ята с изпълнителните механизми е

двупосочна и се осъществява чрез

безжична технология.

Контролерите могат да бъдат със

или без комуникационен интерфейс, в

зависимост от нуждите на приложе-

нието. Някои модели се предлагат с

изнесено управляващо устройство,

което може да се постави на удобно

място в сградата. Изнесеното управ-

ление дава възможност за следене и

регулиране на температурата в

отделните помещения и дистанцио-

нен достъп до всички функции на кон-

тролера.

Контролерите за управление на

вентилационните инсталации също

могат да бъдат с компенсация по

външна температура или не. Така

например, в зависимост от външна-

та температура, контролерът регу-

лира обема на подавания и изхвърле-

ния въздух от помещенията. Също

така, контролира скоростта на вен-

тилаторите, кратността на възду-

хообмена, задвижките на подвижни-

те жалузийни решетки и други. Във

възможностите му е и генерирането

на алармено съобщение при устано-

вяване на неизправност или ниска

ефективност на някои от компонен-

тите на вентилационната инстала-

ция.

Термостатно
управление
Стайните термостати са пред-

назначени за автоматично управле-

ние на изпълнителни механизми (кот-

ли, помпи, зонови вентили, радиатор-

ни и фенкойл вентили, електрически

подгреватели и др.) в системи за

отопление и охлаждане в зависимост

от температурата на въздуха в по-

мещението. Повечето съвременни

термостати реагират на минимал-

ни промени в температурата на об-

кръжаващата среда. Друг тип тер-

мостати са предназначени за авто-

матично поддържане на стайната

температура съобразно часови гра-

фик. Към тях може да се включи из-

несен температурен сензор, с кое-

то става възможно контролирането

на температурата в отдалечени

помещения или в обществени сгра-

ди. Взаимодействието между термо-

статите и изпълнителните механиз-

ми е възможно да се осъществява и

безжично с радиочестотно управле-

ние.
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Новото поколение перфоратори
укрепва лидерската позиция в
2-килограмовия клас
Най-ефективните перфоратори в 2-килог-

рамовия клас сега са още по-добри: Бош под-

меня моделите GBH 2-26 DFR и DRE

Professional с нова генерация. Новите моде-

ли GBH 2-28 DFV Professional и GBH 2-28 DV

Professional предлагат 50 W повече мощност

и 20% повече енергия на удара спрямо тех-

ните предшественици и остават най-мощ-

ните перфоратори в този клас. Въпреки то-

ва е постигнато и почти 30% намаляване

на вибрациите. Това се постига с активно

гасене на вибрациите, което за първи път

се прилага при перфораторите със SDS+

захват: позиционираният в редукторната

кутия противовес действа на инерционни-

те моменти, създадени от ударния механи-

зъм и по този начин вибрациите се намаля-

ват от 15 m/s2 до 11 m/s2. Така работни-

кът може да работи почти два пъти по-дъл-

го с машините.

Енергията на удара е 3.2 J и при двата

модела - най-високият показател при кър-

тене и пробиване в този клас. Така прило-

жения като изкъртване на шлиц или про-

биване на множество отвори (например за

прокарване на канали за кабели и фасадни

елементи) са безпроблемни.

И двата продукта притежават познати

качества като безстепенно регулиране на

оборотите за прецизно центриране при

пробиване, функция за завъртане на чет-

ките за еднакво голяма мощност при вър-

тене наляво и надясно, спиране на върте-

нето при къртене, ябълковиден държач за

предотвратяване от прокъсване на кабе-

ла, както и SDS+ захват. Може да се изби-

ра между модел със сменяем (DFV) и фик-

сиран патронник DV.

Перфораторите GBH 2-28 DFV

Professional и GBH 2-28DV Professional ще

бъдат въведени в края на април на бъл-

гарския пазар. Като окомплектовка мо-

же да се избира стандартен куфар или но-

вата система за транспортиране и съх-

рание L-Boxx.

Компактни и леки
акумулаторни  винтоверти
Предлаганите от Бош професионални

акумулаторни винтоверти с14.4 V и 18 V

литиево-йонни вече са разделени в три ли-

нии: Robust, Dynamic и Light, спрямо различ-

ните предимства, които предлагат. Това

помага на потребителя да избере подходя-

щия за него инструмент.

Серията Robust предлага изключително

здрави инструменти, особено подходящи за

строителни площадки. Инструментите от

серията Dynamic са с отлични характерис-

тики по отношение капацитет на батери-

ята. Light маркира теглото - това са най-

леките акумулаторни винтоверти в класа

си и впечатляват най-вече при приложения,

за които е необходим универсален и лек ин-

струмент.

Новият 18 V акумулаторен винтоверт

GSR 18 VE-2-LI Professional се числи към

Robust-серията. С тегло от 1.9 кг е най-

лекият и най-компактният винтоверт от

този клас. Отличава се с мощност и здра-

вина. С нов редуктор с дължина 49 мм, той

е с 35% по-къс от предшественика си, а но-

вият двигател спестява 50% от теглото

на предшественика. В допълнение новата

генерация батерии е с до 40% по-висока

енергийна плътност в сравнение с конку-

рентни инструменти.

Още по-лек и по-компактен е предста-

вителят на Dynamic-линията: GSR 18V-LI

Professional. По отношение на капаците-

та на батерията независимата лабора-

тория SLG Pruef- und Sertifizierungs GmbH

установи 51% по-голяма ефективност в

сравнение с най-добрия конкурентен уред

- 500 завити винта с едно зареждане на

батерията!

High-Tech решения в
измервателната техника
Новият лазерен далекомер GLM 80

Professional има обхват до 80 метра при

точност от +/-1.5 мм. Новост е и интег-

рираният нивелир, което дава възмож-

ност например да се определи височина-

та на сграда. Сензорът за отчитане на

наклон определя ъгъла на измервателния

лъч спрямо хоризонталата и със синус-

функция определя съответната височи-

на. Със същата функционалност могат

да се измерят разстояния индиректно.

Функции като пресмятане на площ, обем

или минимални/максимални стойности съ-

що са интегрирани.

С помощта на нивелираща лата R-60

GLM 80 Professional се превръща в диги-

тален нивелир. Ако GLM 80 Professional се

постави в предвиденото за целта място,

могат да се правят измервания за нак-

лон с точност до 0.2 градуса. Допълни-

телна функционалност е отчитането  да-

ли GLM 80 Professional е поствен правил-

но върху нивелиращата лата R-60. Зах-

ранването е с литиево-йонна батерия, за-

реждаща се през microUSB. Капацитетът

и е 25000 измервания.

С новите продукти и иновации на елек-

троинструментите на Бош се улеснява ра-

ботата и се повишава производителност-

та. Бош ще преследва тази стратегия и

ще затвърждава водещата си позиция - в

интерес на потребителите.

С нови продукти в програмата си и през 2011, Бош доказва още веднъж висока компетентност
във всички приложения на електроинструментите. Фокус през тази година са нови перфорато-
ри, електроинструменти за дървообработване, измервателна техника и консумативи.

Новото поколение перфораториНовото поколение перфоратори
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Правилно оразмерената електро-

инсталация е един от ключовите

фактори в оптимизацията на разхо-

дите. Освен да е съобразена със

съответните норми, стандарти и

спецификите на самата сграда, ин-

сталацията трябва да отговаря и на

изискванията за сигурност и каче-

ство на електрическата енергия.

Също така, инсталациите следва да

могат да осигурят непрекъснатост

на захранването с електрическа енер-

гия и възможност за гъвкави решения

при разширения и реконструкции на

съществуващите електрически уред-

би в хотелския комплекс.

Трансформаторни постове и ККУ
Съгласно действащата у нас нор-

мативна уредба, в сградите на хоте-

лите не се допуска вграждане и при-

строяване на трансформаторни по-

стове. Една от причините е генери-

раният от трансформаторите шум,

който се дължи на електромагнитни-

те сили, възникващи от полетата на

магнитна утечка на навивките. Из-

точници на този шум са вибрациите

на стените на резервоара, магнит-

ните екрани и самите навивки. Дефи-

нира се като допълнителен шум, из-

лъчван от трансформатора в сравне-

ние с шумовите нива, характерни за

ненатоварено състояние. В ролята на

външни средства за намаляване на

шума от трансформаторите се из-

ползват звукопоглъщащи стени (па-

нели), двуслойни леки панели и тухле-

ни или бетонни стени.

Комплектните комутационни уст-

ройства (ККУ), инсталирани в хоте-

ла, трябва да гарантират безопасен

достъп, осигуряващ защита срещу

директен допир на части под напре-

жение и да са изработени с подходя-

ща конструкция, улесняваща намеса-

та на персонала. За да отговарят на

тези условия, е необходимо комута-

ционните устройства да са произве-

дени в съответствие с хармонизира-

ния с европейските норми стандарт

БДС EN 60439-1.

Непрекъсваемост на
захранването
Електрозахранването в хотела е

необходимо да бъде двустранно под-

сигурено - захранване от централна-

та електроразпределителна мрежа и

резервно захранване, което се включ-

ва автоматично при отпадане на глав-

ното електроснабдяване. Резервното

захранване на хотела трябва да може

без проблем да поеме обслужването на

ключови инсталации - аварийното и

евакуационното осветление, система-

та за публично оповестяване, систе-

мата за резервации и т. н. В някои

случаи се използва комбинация от UPS

и дизелгенератор. Естествено, UPS

трябва да е съвместим с дизелгене-

ратора. При подбора на UPS e добре

да се инвестира в модел с време за

автономна работа, което е минимум

два пъти по-голямо от необходимото,

тъй като със стареенето на батери-

ите този период намалява. Също така

е препоръчително непрекъсваемото

електрозахранване да поддържа фун-

кция "студен старт". Тя дава възмож-

ност за захранване на всички консума-

тори, свързани с него, веднага след

пропадане на напрежението.

Защита на електроинсталациите
Сред задължителните инсталации

в хотелите са и мълниезащитните

уредби, които съдържат мълниеотво-

ди и допълнителни прибори за вътреш-

на защита. Целта им е да предпазят

електрическите инсталации и прибо-

ри в хотела от вторични явления,

дължащи се на падането на мълния. Ин-

сталациите се състоят основно от

три части – мълниеприемник, предназ-

начен да приема преките попадения на

мълниите; токоотвод, който провеж-

да тока на мълнията към третата

част – заземителя. Създадените на-

прежения в околните мрежи вслед-

ствие протичането на тока от мълни-

ята през проводника за заземяване

налагат използването на допълнител-

ни защитни средства – т. нар. вто-

рична защита, която не позволява про-

никването на пренапрежения в свърза-

ните към мрежата електроуреди. Из-

борът на приборите за вторична за-

щита и свързването им задължител-

но трябва да се направи от специа-

лист при спазване на съществуващи-

те в страната норми. Основният

принцип е един – във всеки проводник

на мрежата, свързан към предпазва-

ния уред, трябва да има подходящ

прибор за вторична защита. Самите

прибори са най-разнообразни и за да

Електроинсталации в хотели
Надеждните електроинсталации са фактор в осигуряването
на комфорт за посетителите

Приоритет в изграждането на хотелските електроинсталации е

осигуряването на надеждно, безопасно и икономически ефектив-

но електрозахранване. Електроенергията е един от най-големи-

те разходи в хотелската индустрия, в резултат на което менид-

жърите са принудени да предприемат мерки за понижаване на по-

треблението и за поддържането му на минимални нива, без това

да се отразява на комфорта на гостите. Основите на икономи-

чески ефективното енергопотребление се полагат още на фаза

проектиране на системите за електроразпределение в хотела.
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бъдат ефективни, съдържат от 1 до

3 еднакви или различни елементи за

вторична защита. Специалистите

препоръчват като най-подходяща три-

зоновата защита, при която прибори

за вторична защита са разположени

на три различни места в електричес-

ката мрежа. Първата зона на защита

е при влизането на електрическата

мрежа в хотела. Това означава преди

електромерите и предпазителите да

се поставят прибори за защита. Ко-

гато в сградата влиза трифазна мре-

жа, са необходими четири прибора (по

един за всяка фаза и един за нулата),

обикновено в общо конструктивно

оформление. Като елементи най-чес-

то се използват въздушни разрядници

и варистори. За сигурното действие

на защитата е особено важно добро-

то свързване на заземителната шина

на главното табло със заземяването

на сградата.

Втората зона е за осигуряване на

защита на всяко жилище поотделно (в

еднофамилни къщи това може да е

всеки от токовите кръгове, например

за банята, за кухнята и т. н.). Прибо-

рите за втората зона са подобни на

тези за първата, но в тях не се изпол-

зват въздушни разрядници. Поставят

се на фазата и нулата в модулното

електроразпределително табло във

всяка стая. Последната, трета, зона

за защита се прилага за всеки елект-

рически контакт поотделно и на прак-

тика се реализира само с варистори.

Някои производители предлагат спе-

циализирани контакти с вграден при-

бор за защита. Тя е предназначена

само за уред, свързван към този кон-

такт. Други предпочитат отделно ре-

ализирани прибори, които се поставят

на желани места от инсталацията и

предпазват всички контакти и осве-

тителни тела след себе си.

Слаботокови инсталации
В хотелските сгради е препоръчи-

тело всички електро и комуникацион-

ни връзки да минават през единен

диспечерски център и да са свързани

в единно оборудване и система за

контрол. В етапа на проектиране

трябва да се предвидят възможности

за връзка с компютъризирани комуни-

кационни системи с различен обхват

и предназначение, и места за поста-

вяне на телевизионни антени. На всич-

ки подходящи места в сградата на

хотела следва да се предвидят куплун-

ги или щепсели за включване на ТВ при-

емници. В залите или фоайетата на

етажите в хотела могат да се пред-

видят места за включване на мулти-

медийни и видеопрожекции. При нали-

чие на конферентни зали следва да се

осигурят мултимедийни системи с

възможност за усилване на звука, за

синхронен превод и други конферент-

ни системи, осигуряващи алтернатив-

ни варианти за обслужване чрез хори-

зонтален кабелен пренос на информа-

ция и звук до мрежата. В сградата на

хотела следва да се предвидят и си-

стеми за телефонизация с варианти

и решения за достъп до вътрешни и

външни номера и мрежи. Препоръчи-

телно е инсталирането на бързи

връзки за повикване или обмен на

вътрешна информация по телефоните

на хотела между охраната, ръковод-

ните и изпълнителски структури и

персонала, дежурните технически

служби и други.

Към задължителните за хотела

инсталации се отнасят и пожароиз-

вестителните и публично-оповести-

телни инсталации. Както е извест-

но, пожароизвестителните системи

са предназначени да откриват пожар

в начален стадий и да подават сиг-

нал към останалите системи в хоте-

ла, които отговарят за пожарната

безопасност. Някои видове пожароиз-

вестителни системи имат възмож-

ност за интеграция с други слабото-

кови системи, чрез графична станция

и специализиран софтуер. Задачата

на оповестителните системи е сво-

евременно да информират гостите

на хотела за възникнала опасност от

различен характер (пожар, земетре-

сение и др.) и да подпомагат евакуа-

цията им от сградата. Освен опове-

стяване, системата позволява и оз-

вучаване, т. е. излъчване на фонова

музика. Съгласно новите стандарти,

оповестителната система задължи-

телно се интегрира в пожароизвес-

тителната система.

Енергоспестяващи модули
Стаите за нощувка заемат 70 –

80% от площта на хотела и се явяват

основен потребител на енергия. Пора-

ди тази причина повечето хотели са

оборудвани със стайни енергоспестя-

ващи модули. Те се монтират във

всяка стая, като основната им функ-

ция е при поставяне на карта в тях да

бъде включено електрозахранването.

Предлаганите варианти на енергоспе-

стяващи устройства са два типа –

механични и снабдени с четец за маг-

нитни или RFID карти. Механичните ус-

тройства сработват при поставяне

на пластмасова карта - електриче-

ството се включва, системата авто-

матично отчита присъствието на

гост в стаята и поставя всички уст-

ройства в режим на готовност. При

изтегляне на картата от устрой-

ството електрозахранването в ста-

ята се прекъсва.

Оборудваните с четец за карти с

магнитна лента или RFID карти енер-

госпестяващи модули сработват само

при поставяне на предварително ко-

дирана за целта карта. Устройство-

то разполага с програмируемо закъс-

нение при напускане на стаята. Освен

като носители на информация, маг-

нитните карти се използват и като

средство за контрол на достъпа в

хотела. Вместо ключ клиентът полу-

чава карта, на която е записан кодът

на неговата стая и срокът, за който

той е настанен в нея. След датата на

записания в картата срок, клиентът

не може да влезе стаята. На тези

карти могат да се откриват разпла-

щателни сметки за ползване на рес-

торант, басейн, СПА зони и др.

Често системите, опериращи с

магнитни карти, са централизирани.

Всички брави на хотелските стаи са

свързани към централен компютър,

който генерира случаен код и го за-

писва на две места: върху магнитна-

та карта на клиента и в паметта си,

отделена за тази стая. Когато кли-

ентът постави картата си в съот-

ветния модул на бравата, тя прочи-

та записания в нея код и го сравнява

със същия, записан в паметта. Ако

съвпадат, се подава управляващ сиг-

нал за отваряне.
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Светодиодните светлинни източ-

ници значително разшириха възмож-

ностите за реализиране на смели и

оригинални решения за художестве-

но и декоративно осветление. Техни-

те технически и функционални харак-

теристики позволиха на екстериор-

ните дизайнери да реализират инова-

тивни и невъзможни до момента идеи

в областта на архитектурното ос-

ветление.

Миниатюрните размери на свето-

диодите позволяват да се конструи-

рат компактни и механично устойчи-

ви светлинни устройства, които да

бъдат дискретно използвани при ос-

ветяване на обекти. Дългият експло-

атационен живот на осветителите

изключва в голяма степен необходи-

мостта от обслужването им, което

е от особено значение за случаите,

при които осветителите са монти-

рани на труднодостъпни места. Об-

ластта на приложение на светодиод-

ните осветители допълнително се

обогатява от широката гама цвето-

ве, възможностите за димиране и за

автоматично управление.

Светодиодите намират приложе-

ние в осветяването на рекламни над-

писи, отделни архитектурни елемен-

ти или цели сгради. При цялостното

осветяване на даден обект могат да

се използват светодиодни прожек-

тори, разположени около обекта и ди-

ректно насочени към повърхността

му. Постигнатият светлинен ефект

е постоянен и статичен. Този начин

на осветяване се препоръчва за сгра-

ди със светли фасади или с малки и

различно оцветени архитектурни

елементи. Сред предимствата му

специалистите в бранша посочват

сравнително евтиното и лесно из-

пълнение и ясното открояване на

обекта върху тъмния фон на околно-

то пространство. Към недостатъ-

ците му се отнасят незабележимо-

Екстериорно светодиодно
осветление

Светодиодите са най-динамично развиващите се съвременни

светлинни източници. Отличните им технически и експлоата-

ционни характеристики ги поставят сред предпочитаните из-

точници в архитектурното, парковото, уличното и декоратив-

ното осветление. Разнообразието от приложения се допълва от

предимства като висока енергийна ефективност, дълъг живот,

цветове в целия видим спектър, малки размери, възможност за

моментално запалване и димиране на осветлението и други.
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стта на архитектурните детайли,

които се осветяват фронтално от

голямо разстояние, както и като

цяло безинтересната визия на сгра-

дата, която се получава в резултат

от заливането на обекта със свет-

лина. Възможно решение е прецизно-

то насочване на прожекторите и

степенуването на техния интензи-

тет, с което се постига нюансира-

но разпределение на яркостите по

осветената повърхност или прожек-

тирането на допълнителни светлин-

ни фигури и знаци върху фасадата.

Далеч повече възможности за ре-

ализиране на оригинални художестве-

ни светлинни решения върху фасади-

те на сградите предлага акцентно-

то осветление. Чрез разположени на

различни места прожектори и под-

ходящо дозиран светлинен поток се

постига редуване на светли с по-

тъмни участъци, което подчертава

пластичността на сградата и архи-

тектурните й детайли. Освен че

придава по-голяма естетическа

стойност на нощния облик на сгра-

дата, този вид осветление е и по-

енергийноефективно от общото,

тъй като не се осветява цялата

фасада.

От първостепенна важност е про-

жекторите и захранващите кабели да

бъдат дискретно монтирани върху

фасадата, така че да не нарушават

архитектурната концепция на сгра-

дата. Друг съществен момент в

проектирането на акцентното ос-

ветление е правилното му оразмеря-

ване и прецизното разполагане на

осветителните тела, така че да

бъдат избегнати дисхармонията и

нарушаването на визуалната цялост

на осветявания архитектурен обект.

Често срещан светлотехнически

похват е и комбинирането на акцен-

тно с общо осветление, при което

едновременно се вижда цялата фаса-

да на сградата, но впечатлението от

осветявания обект е по-цялостно и

по-естетическо.

В случаите, когато се изисква

подчертаване на формите, размери-

те или обема на дадена сграда се

използва контурно осветление.

Светлинното очертаване на конту-

рите се решава чрез инсталиране на

линейни светодиодни модули. С де-

коративното контурно осветление

могат да се откроят и характерни-

те елементи на цяла група от сгра-

ди, така че да се подчертае принад-

лежността им към единен архитек-

турен ансамбъл. С подходящо освет-

ление могат да се опишат и силуе-

тите на сградите, отделни фасад-

ни елементи или интересни архитек-

турни решения. При модерните сгра-

ди със семпли и изчистени фасади е

приложимо осветяването със специ-

ални декоративни модули от свето-

диоди, които предлагат възможнос-

ти за димиране, изобразяване на

различни картини и периодична смя-

на на цветовете. Сред най-новите

технологии се нарежда програмиру-

емото динамично цветно осветле-

ние, което предлага безброй възмож-

ности за светлинно-цветови сцена-

рии върху фасадите.

Ландшафтно осветление
със светодиоди
Светодиодите създават множе-

ство възможности за ефектно осве-

тяване на алеи, цветни лехи, скулп-

тури, групи дървета и храсти, есте-

ствени и изкуствени водни съоръже-

ния и др.

За алейното осветление специа-

листите препоръчват използването
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на светодиоди с висок индекс на цветопредаване (Ra >

80) с цел постигане на добро възпроизвеждане на цве-

товете на зелените насаждения. На повърхността на

алеите се препоръчва реализирането на средна хоризон-

тална осветеност 3 - 5 lx и минимална осветеност 0,15

lx. Заслепяването може да се избегне с използване на

подходящи осветители с ниска габаритна яркост. При

осветяването на цветни насаждения се препоръчва из-

ползването на светлинни източници с висок индекс на

цветопредаване Ra > 80, за да се запази колоритът на

цветята при изкуствено осветление. Обикновено се из-

ползват светодиодни осветители с декоративно офор-

мление или прожекторен тип, които се монтират на ви-

сочина 0.2 – 1 м. Възможни варианти са осветяването

на цветните лехи с градински осветители с постоянно

местоположение или с преносими такива.

При декоративното осветяване на единични дървета,

цветни насаждения, архитектурни конструкции и скул-

птури в парка, широко се използват светлини с разли-

чен цвят. Осветителите отново са натоварени с две

функции - осветяват алеите и пътеките и същевремен-

но акцентират върху избран обект. Цветът на светли-

ната на светлинния източник (неговата цветна тем-

пература) трябва да се съгласува с цвета на осветява-

ните обекти. Зелените дървета и тревни площи най-

добре се осветяват с лампи с бяла светлина. По този

начин зеленината изглежда свежа и с наситен цвят.

Съответно, през есенния период може да се използват

лампи с оранжева или жълта светлина. Чрез използва-

нето на прожектори с променящ се цвят на светлина-

та или посредством сезонна смяна на лампи с различен

цвят могат да се реализират сезонни светлинни сцена-

рии.

При осветяването на дървета и храсти е важно да се

подбере вид прожектор с подходящо светлоразпределе-

ние. Отдалечените единични дървета или храсти тряб-

ва да се осветяват с прожектори с тясно светлоразп-

ределение. Група дървета или близко разположени единични

с голяма и плътна корона се осветяват отвън с прожек-

тори с широко светлоразпределение. При дървета с по-

малка корона интересен светлинен ефект се получава,

когато се осветяват отдолу. Прожекторите са поста-

вени на земята, евентуално скрити зад храсти или в

специално подготвени за целта малки шахти. Ако алеята

е оформена с две редици дървета, би могла да се освети

с два срещуположни реда прожектори, като предварител-

но се вземат мерки за максимално ограничаване на зас-

лепяващото действие на прожекторите.

Декоративно осветяване на водни съоръжения
Светодиодите предлагат и огромно цветово разнооб-

разие за нуждите на декоративното осветление на ба-

сейни и други водни съоръжения. Подходящото осветява-

не на фонтани и водни каскади през нощта допълнително

привлича вниманието и засилва естетическото им възпри-

ятие. Основните принципи при осветяването им се оп-

ределят от вида водна струя, разположението на фон-

таните и водните каскади, височината, формата и т. н.

При водоскоци с вертикална водна струя добро свет-

линно решение се постига при осветяването на падащия

воден сноп, който в близост до водната повърхност на

басейна е във формата на ситен дъжд. Благоприятна

предпоставка за осветяване създават и различните ко-

ефициенти на пречупване на светлината на водата и на

въздуха. Удачен вариант е потапянето на осветителни-

те тела на дълбочина около 10 см, като светлинният

поток трябва да бъде тесен и насочен нагоре към пада-

щия воден сноп.

Фонтанът, като по-сложно водно съоръжение, се

състои от редица водни струи с различен дебит, височи-

на и форма. При осветяване на фонтаните се използват

сходни методи, често осъществени със светодиодни

лампи с различен цвят. Ако формата на фонтана се про-
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меня във времето по определена про-

грама, осветлението трябва да след-

ва тази динамика. Броят и видът на

прожекторите зависят от размери-

те, броя на водните елементи и свет-

линните програми.

Прожекторите за подводно освет-

ление, които използват като светли-

нен източник LED, се състоят от хер-

метично затворен корпус, в който са

разположени различен брой светоди-

оди.  Компактните размери на свето-

диодите позволяват и съществено

намаляване големината на самия под-

воден прожектор. Сред предимства-

та им е и вграденото светоразпре-

деление, което прави възможна есте-

ствената промяна на цвета на из-

лъчваната светлина, без необходи-

мост от допълнителни светлинни

филтри.

Осветяването на естествените

и изкуствените водопади се опреде-

ля от тяхното разположение, форма,

височина, воден дебит и дисперсия на

водата. Падащата водна маса може

да бъде осветена фронтално, отдо-

лу, отзад или отпред. Най-често про-

жекторите се монтират на 15 - 20

см под водната повърхност, като се

съблюдава светлоразпределението

им да обхваща целия падащ воден

стълб. Към изискванията по отноше-

ние на осветителните тела се от-

насят корозионноустойчивите корпу-

си, степен на защита най-малко IP66,

електробезопасна експлоатация, лес-

на и безопасна смяна на светлинни-

те източници и използването на

съвременна пусково-регулиращата

апаратура.

Ефектно и рекламно осветление
Използването на светодиоди за

светлинни надписи, вместо популяр-

ните в миналото високоволтови нео-

нови тръби, предлага съществени

предимства. Така например, трайно-

стта на неоновата тръба е 20 000

часа, т. е. 2.5 пъти по-малка от тази

на светодиодите. Освен това, об-

служването им е по-безопасно, бла-

годарение на ниското захранващо

напрежение. Със светодиодите мо-

гат да се осветяват малки букви и

надписи, чиято големина е не по-го-

ляма от 25 mm. Подходящи са и за

рисуване на цветни декоративни

фигури върху сградите, както и във

функцията на маркировъчни освети-

тели, чиято светеща повърхност е

на нивото на земята – пешеходни

пътеки, разделителни линии и други.

Светещи светодиодни линии се изпол-

зват и за светлинно очертаване на

контури на сгради и инженерни кон-

струкции. Контурите се очертават

със светодиодни ленти, които могат

да бъдат поставени в гъвкав шлаух,

в профилиран твърд канал с прозрач-

на страна или да бъдат „опаковани“

с твърдо прозрачно пластмасово

покритие и оформени като светеща

тръба. Цветът на тръбата зависи от

избрания цвят на светлината на све-

тодиодите – червен, жълт, зелен,

оранжев, син или бял. Яркостта на

светещата тръба зависи от броя на

светодиодите в нея. Веригата от

светодиоди може да се състои от

последователно свързани групи от

няколко паралелно съединени свето-

диода.

Улично осветление
със светодиоди
Тенденцията към ограничаване на

експлоатационните разходи за улич-

но осветление в населените места

налага използването на ефективни

светлинни източници с ниски енергий-

ни разходи. Светлинният източник,

който максимално се доближава до

изискванията за енергийна ефектив-

ност, безспорно е светодиодиодът.

Освен нисък разход на електроенер-

гия и дълъг живот, светодиодите

предлагат и възможност за димира-

не на осветлението от 0-100% в рам-

ките на няколко наносекунди. За срав-

нение, при обикновените натриеви

лампи необходимото време от из-

ключването на лампата до нейното

запалване е до десет минути и то за

постигане на 80% от първоначална-

та осветеност. По този начин се по-

стига допълнителна икономия на

енергия, тъй като през по-малко ак-

тивните часове на нощта, уличното

осветление би могло да се димира до

определени стойности или да се за-

действа само при наличие на

присъствие в зоната на обхват.
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Пожароизвестителни
и пожарогасителни

системи

Пожароизвестителни
и пожарогасителни

системи
Специфики при проектирането и инсталацията на различни

по мащаб системи за пожароизвестяване и пожарогасене
Специфики при проектирането и инсталацията на различни

по мащаб системи за пожароизвестяване и пожарогасене
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Като краен резултат проектът

трябва да обхване всички помещения,

евакуационни пътища, вентилацион-

ни и климатични въздуховоди, шахти

и канали, и да гарантира ранно откри-

ване на пожара и своевременното му

потушаване.

Проектиране и инсталация
на решения за пожароизвестяване
При изграждането на пожароизве-

стителните системи от възлово

значение са изборът на тип система

(конвенционална или адресируема),

мястото на което ще бъде разполо-

жена централата, типът и разполо-

жението на детекторите и органи-

зацията на сигнализацията в обекта.

За избора на тип система трябва да

се имат предвид следните парамет-

ри: брой на датчиците, време за ре-

акция на персонала, информация, вре-

ме за евакуация на хората. За момен-

та цената на конвенционалните си-

стеми е по-ниска, отколкото на ад-

ресируемите, което ги прави предпо-

читани от инвеститорите.

Пожароизвестителни централи

захранват и контролират работата

на останалите елементи на систе-

мата. Те получават и обработват

сигналите от пожароизвестителни-

те устройства, установяват работ-

ните режими на системата, задей-

стват звукови, светлинни сигнализа-

ции и блокировки, а също така могат

да информират за аларма дистанци-

онен център и да съхраняват и раз-

печатват информация за настъпили-

те събития. Пожароизвестителната

централа е удачно да бъде разполо-

жена до главния вход на сградата, на

рецепцията или на място с денонощ-

но присъствие.

Датчиците приемат информаци-

ята от обкръжаващата ги среда и

реагират на различни физико-химич-

ни явления (температура, дим,

пламък), като ги преобразуват в елек-

трически сигнал. Важна характерис-

тика е тяхната чувствителност,

която показва каква е минималната

стойност на контролирания пара-

метър, предизвикваща активиране на

детектора. Друга важна характери-

стика на детектора е охраняваната

от него площ (м2). Това е площта,

която детекторът защитава при

определена височина на монтиране,

като при възникване на пожар в точ-

ка от тази площ детекторът тряб-

ва да сработи за предварително оп-

ределено време. При подбора на дат-

чиците за пожароизвестяване и тях-

ната инсталация се взимат под вни-

мание няколко важни фактора. Така

например, при монтиране в помеще-

ния с нормална височина и нормална

пожарна опасност се подбират дим-

ни пожароизвестители, чиито обхват

е около 80-90 кв. м. В коридорите е

възможно разстоянието между дим-

ните детектори да се увеличи. За

помещения с височина над 9 м изпол-

зването на стандартни датчици се

счита за проблематично. От практи-

ческа гледна точка е важно времето

от подаване на алармения сигнал до

започване на пожарогасенето да е по-

малко от 5 мин. Димните детектори

се монтират в непосредствена бли-

зост до тавана, като при монтажа

им трябва да се спазват минимално

допустимите разстояния между дат-

чик и стена или изпъкнала част –

минимум 0.5 м. Смущаващ фактор за

правилната работа на димните де-

тектори е околната температура,

която не трябва да превишава 50 оС.

При по-големи помещения, с по-голя-

ма височина на таваните, е удачно да

се използват линейни димооптични

детектори, като дължината на лъча

им не трябва да превишава 100 м.

Топлинните пожароизвестители

трябва да се монтират над самия

обект, тъй като идеята е да реализи-

рат непосредствен термичен кон-

такт с него. Тези датчици са с много

по-малък обхват, между 20-30 кв. м. При

настройката на температурата на

задействане на детекторите трябва

да се предвидят от 10 до 30 оС над

очакваната максимална температура

за съответното помещение. Мон-

тажът на пламъчни детектори също

се отличава с определени специфики

– върху тях не трябва да попада ди-

ректна слънчева светлина и трябва да

се монтират на разстояние около 0.3

м от тавана, така че да не попадат

в задимена област.
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В зависимост от функционалната пожарна опасност на сгра-

дите, в тях се проектират системи за пожароизвестяване и

пожарогасене с автоматично и/или ръчно задействане. При про-

ектирането им се вземат под внимание архитектурно–стро-

ителните особености на сградата, пространственото разпо-

ложение в обекта – размери и височина на помещенията, вид на

пода, таваните и стените, свързаност на помещенията и др.

Преценява се степента на опасност от пожар и потенциални-

те източници – електроинсталации и ел. табла, места за пу-

шене, кухни и готварски уреди. Проектът се съобразява и с мик-

роклиматичните особености на сградата – вентилация и ото-

пление, температура и влажност, въздушни течения и т. н.
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Ръчните пожароизвестители е

необходимо да се включват в отдел-

на зона, когато са свързани в конвен-

ционална система. Разполагат се до

всички входове на сградата, до про-

тивопожарни кранове и съоръжения с

висока пожарна опасност на отсто-

яние не по-малко от 0.5м от ключове

и други бутони. Изискването по от-

ношение на организацията на аларме-

ната сигнализация в обекта е да има

сирена на всеки етаж, както и външна

такава, които да се чуват добре в

цялата сграда.

Зониране
на системата
Зонирането на системата улесня-

ва локализирането на възникналия

пожар и евакуацията на хората в

сградата. Състои се в групиране на

устройствата в линиите (конвенци-

онални или адресируеми) в определе-

ни зони и позволява разделянето на

охраняемия обект на подходящ брой

подобекти. За целите на евакуация-

та е препоръчително зоните да са

отделени в различни противопожар-

ни отсеци (части от сградата, ог-

раничени с огнеустойчиви строител-

ни конструкции). При разделяне на

обекта на повече зони, пожарът се

открива по-бързо и лесно. Активира-

нето на дадена зона в системата

може да се индикира и чрез светлин-

на сигнализация. При конфигуриране-

то на зоните следва да се отчитат

и фактори като етажност, евакуа-

ционни пътища, стълбищни площад-

ки и др.

При конвенционалните системи,

активирането на едно устройство

от зоната дава индикация на кон-

тролния панел за активиране на ця-

лата зона, без да се посочва кое е

сработилото устройство. Поради

това, при този тип системи се пре-

поръчва ръчните пожароизвестите-

ли и детекторите да са конфигури-

рани в отделни зони. Обикновено при

тези системи обхватът на зоната

съвпада с броя на монтираните на

една линия устройства. Препоръчва

се да не се монтират повече от 23

устройства на една зона – ограни-

чение, свързано с максималната за-

щитавана площ и така повредата на

един или повече детектори не влияе

съществено на работата на цялата

система.

Проектиране на пожарогасителни
 инсталации
Съгласно действащата у нас нор-

мативна уредба, автоматични пожа-

рогасителни инсталации се залагат

в проекта на всички помещения в об-

ществени сгради (с изключение на са-

нитарни възли, вентилационни каме-

ри, бойлерни, хладилни камери и дру-

ги мокри помещения). Видът на пожа-

рогасителното средство (вода, пяна,

мокрител, сгъстител и др.) се опре-

деля конкретно за всеки случай в

зависимост от вида на материала,

който ще се гаси.

Сред най-често използваните за

целта автоматични пожарогасител-

ни инсталации са спринклерните и

дренчерните системи. Важен мо-

мент при проектирането им е

свързването с водопроводните ин-

сталации. Така например, свързване-

то на системите с външните водо-

проводи е необходимо да се осъще-

ствява в най-малко две точки, а на

отклоненията трябва да се предви-

дят обратни клапи. Монтажът на

противопожарни кранове се предвиж-

да на водопроводи с диаметър най-

малко два цола. Допуска се и монти-

рането на противопожарни кранове

на водопроводи с по-малък диаметър,

при условие че са осигурени необхо-

димите напор и разход на вода за

нуждите на пожарогасенето. Крано-

вете се поставят на леснодостъп-

ни места - при входовете на поме-

щения, вестибюли, коридори, прохо-
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ди и др., а когато са монтирани в

неотопляеми помещения е необходи-

мо на подходящи и означени места да

се поставят спирателни кранове с

изпразнители на водата против зам-

ръзване. Задължително е да се

кръстосват струите на два съсед-

ни противопожарни крана на 2 m от

краищата им в най-високата и най-

отдалечената (критична) точка на

обслужваните от тях части на по-

мещението.

Радиусът на действие на плътна-

та част на водната струя не трябва

да е по-малък от 6 m. Определя се от

височината в помещението, мерена

от пода до най-високата и най-отда-

лечената (критична) точка на гори-

мите и трудногоримите конструкции.

При негоримите конструкции височи-

ната се измерва от пода до най-ви-

соко разположените и най-отдалече-

ните горими материали, изделия,

машини и съоръжения.

При захранващите водопроводи на

спринклерните системи не се допус-

ка присъединяване на санитарни

съоръжения, както и спирателна алар-

ма след контролно-сигналния клапан.

Допуска се присъединяване на

вътрешни пожарни кранове само за

водните спринклерни инсталации и

то при условие, че захранващите

водопроводи са с диаметър, не по-

малък от 70 mm. Сигналът от задей-

стването на гасителната инстала-

ция следва да се предвиди в помеще-

ние с постоянно дежурство.
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PYRONOVA е динамично развиваща се компания в про-

ектирането и производството на стационарна пожаро-

гасителна техника, която е основана през 1992 година.

Тя развива успешно дейността си в Централна и Източна

Европа и е представена в следните страни: Словакия,

Чехия, Румъния, България, Унгария, Полша и Украйна.

Основната дейност на PYRONOVA е проектиране, ин-

сталиране и предоставяне на услуги за противопожар-

но оборудване:

•OxyReduct - превантивна противопожарна система.

Това е патентована технология, в  която концентраци-

ята на кислород се поддържа в рамките на защитената

територия до ниво, при което процесът на горене не

може да възникне. Прилага се там, където огънят е на-

пълно нежелан и пожарът е недопустим, (телекомуни-

кационно оборудване, компютърни центрове),както и къ-

дето се съхраняват ценни предмети (бижутерии, биб-

лиотеки, музеи, архиви, хранилища).

Стационарни водни
противопожарни устойства
•Водната мъгла е подходяща за гасене на електрически

съоръжения под напрежение (водната мъгла не е елек-

трически проводник), гасене на моторни отделения, дви-

гатели, турбини, транспортни ленти и кабелни канали,

за гасене на компютърни зали,сървъри и електронни обо-

рудвания ( концентрацията на вода във водната мъгла

не поврежда електронните части и продукти).

•Спринклерни стационарни пожарогасителни систе-

ми е традиционният и най-използван тип водно стаци-

онарно пожарогасително оборудване с вода. Тя е най-ев-

тиният пожарогасителен агент, по тази причина този

тип оборудване се използва за големи складове, логис-

тични центрове, производствени халета, магазини, тър-

говски и развлекателни центрове.

Стационарни пянови противопожарни устойства.

• Foam Fatale е патентована ултрабърза система за

гасене чрез пяна, предназначена да гаси пожари, надземни

цистерни за съхранение на петролни продукти и алко-

хол, използвайки  сгъстен пяна, която се съхранява в цис-

терна под налягане, близо до резервоарите предназна-

чени за защита. Системата не изисква наличието на чо-

вешкия фактор, не се използват никакви електрически

или въртящи се части и като се има предвид високото

ниво на ефективност и пожарогасене, не е необходимо

да инсталирате охлаждане на защитените резервоари.

• Стандартно пеногасене с тежка, средна и лека пя-

на е най-широкоизползваният метод за пеногасене, пред-

назначен за складове,съхраняващи запалими вещества,

за резервоари на петролни продукти (ГСМ-и), летищни

хангари, самолетни писти, хеликоптери и т. н. Пянови-

ят концентрат се подава от резервоара до пеносмеси-

теля, където се смесва с вода и и се подава към на пе-

номониторите или пеноразпръсвачите, които го провеж-

дат към защитената област.

• ANSUL - система за гасене на големи кухни, пред-

назначена за гасене на горящи мазнини и масла. Авто-

матичното активиране на системата и прилагането

на специалния гасящ агент Ansul, реагира със запале-

ните мазнини и се създава пянов килим, който унищо-

жава пожара.

Стационарни газови
противопожарни устойства
Те са подходящи за гасене на пространства, в които

работят непрекъснато оборудвания с висока стойност,

като например: телекомуникационни централи, компю-

търни сървърни помещения, стаи за електронни систе-

ми за контрол, машинни отделения в кораби, военни обек-

ти и складови площи. За гасене на запалими течности,

газове и електрическо оборудване.

Като пожарогасителен агент се използват следните

видове газове: Novec, HFC-227 (FM 200), HFC 125, IG 01

(аргон), IG 100 (азот), IG 55 (смес азот + аргон), инер-

ген, съответно CO2.

Надеждно противопожарно
оборудване от PYRONOVA
Надеждно противопожарно
оборудване от PYRONOVA
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Фламтех предлага на българския пазар газови по-

жарогасителни системи от ново поколение, безопас-

ни за хората и околната среда - не нарушават озоно-

вия слой и осигуряват пълно спазване на противопо-

жарните технически изисквания, екологични парамет-

ри по изискванията на EPA и екологичните стандар-

ти във връзка с човешката безопасност.

Гасителните агенти за обемно гасене
NAF S 125 (HFC-125 + d-limonen) и NAF S 227 (HFC-

227ea + d-limonen) са одобрени от американската аген-

ция за защита на околната среда (EPA) за приложе-

ние като заместители на Халон 1301 в нормално оби-

тавани площи. Това са чисти и електрически непро-

водими гасителни състави, за гасене на пожари от

Интелигентно решение за
вашата сигурност и защита
Фламтех предлага на пазара съвременни газови пожарогасителни системи

клас А, В и С. Техните формули включват съответно

HFC-125, HFC-227 и патентована добавка, която на-

малява нивата на разпадане на вторични продукти при

въглеводородите по време на гасене (US Patent No.

6,402,975 и EU Patent No. EP 630,278).

Пожарогасителните инсталации с NAF S 125 и NAF

S 227 гасят пожара в началния му стадий (в рамки-

те на 10 секунди). Предотвратяването на пожара пре-

ди разрастването му е изключително важен параме-

тър за безопасност и ефективност. Ефективността

на тези системи се дължи на комплексния механизъм

на гасене - химическа реакция, която прекъсва проце-

са на горене; "охлаждащ" ефект и изместване (изоли-

ране) на кислорода.

Приложения
Изключително подходящи за защита на електричес-

ки и електронни системи, двойни подове, окачени та-

вани и други скрити пространства, компютърни зали,

дейта центрове, архиви, музеи, библиотеки, медицин-

ска техника, скъпо оборудване и инструменти, за га-

сене на пожари на леснозапалими и горими течности,

газове и др. При нормални проектни концентрации (до

8.7% за пожари клас А) той се използва за защита на

обитавани площи. Малкият процент на детоксифики-

ращата добавка (0.15% от теглото) придава на про-

дукта лек цитрусов аромат, който предупреждава

потребителя в случай на теч от бутилките или из-

тичане от системата.

NAF S 125 и NAF S 227 са признати от Underwriters

Laboratories Inc. (UL). Тяхното производство е обект

на UL контрол и отговаря на качествените изисква-

ния, посочени в стандарт БДС EN 15004.

Фирмата предлага проектиране, доставка и мон-

таж, както и сервизно обслужване на всички видове

пожарогасителни системи, модулни инсталации и обо-

рудване с флуорирани парникови газове. Висококвали-

фицираното и професионално обслужване на клиенти-

те в съответствие с действащите нормативни ак-

тове, европейски и международни стандарти е осно-

вен принцип в работата на компанията.

Фламтех е изключителен представител за Бълга-

рия на италианската компания SAFETY HI-TECH S.r.l.

и марките NAF S 125 и NAF S 227.
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IP видеонаблюдение
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В същността си IP камерите пред-

ставляват камери с вграден ви-

деосървър и кабелен или безжичен

изход. Изображението, получено от

тях, е изцяло цифрово и се предава

през LAN, WAN, Internet, GPRS и 3G

мрежа. Сред останалите компонен-

ти на охранителната система, из-

градена на базата на мрежови каме-

ри, са жичен или безжичен рутер (в

зависимост от спецификите на ка-

мерата), статичен IP адрес или ди-

намичен DNS (Domain Name Server)

доставчик, персонален компютър за

конфигуриране на камерата и мони-

ториране на генерираното изобра-

жение. Заради отворения стандарт,

който използват Интернет прото-

колите, IP системите за видеонаб-

людение са съвместими с всяка една

изградена локална компютърна мре-

жа. Обикновено камерата е снабде-

на със специализиран софтуерен

пакет, който осигурява поддръжка-

та на основни функции като конфи-

гурация, наблюдение, контрол и за-

пис на изображението. За разширя-

ване на техническите характерис-

тики на камерата потребителят би

могъл да закупи допълнително специ-

IP видеонаблюдение
Мрежовите решения осигуряват дистанционно наблюдение
и управление през Интернет

ализиран софтуер за видеонаблюде-

ние. Той е разработен за основните

марки камери, поддържа функция за

получаване на електронни съобще-

ния, изображения и видео на мобилен

телефон или компютър. Допълните-

лен елемент в системата за видео-

наблюдение, изградена на базата на

IP камери, би могъл да бъде и енко-

дерът, който цифровизира аналого-

вите видеосигнали и разпространя-

ва цифровите изображения през IP-

базираната мрежа. Използва се в

приложения, в които потребителят

разполага с вече изградена система

от аналогови камери и би желал да

премине към цифрова система.

Повечето IP камери поддържат

опцията PoE (Power over Ethernet) и

се захранват през Ethernet кабел.

Тази функция улеснява инсталиране-

то на продукта, тъй като централ-

ното електрозахранване не е задъл-

жително. При някои камери PoE е

вградена функция, а други изискват

допълнителен PoE адаптор. PoE ин-

тегрира захранването в стандарт-

ната LAN инфраструктура и го дос-

тавя до мрежовото устройство (IP

телефон или камера). През Ethernet

интерфейса, една камера от висок

клас може да предава данни директ-

но на най-малко 10 компютъра еднов-

ременно. Ако изображенията се из-

пращат първо на външен уеб сървър,

видеото може да бъде наблюдавано

в реално време от неограничен брой

потребители на IP мрежата.

Гъвкавост и отлични
възможности за интеграция
Както и традиционните аналого-

ви системи за видеонаблюдение

(CCTV), IP системите предлагат че-

тири основни функционални възмож-

ности: заснемане на изображения,

предаване на изображения, съхране-

ние и управление на видеозаписите.

За разлика от CCTV камерите, оба-

че, мрежовите решения за видеонаб-

людение предоставят възможности

за дистанционен достъп и управле-

ние през Интернет мрежата. Освен

това, комуникацията е с високо ниво

на сигурност, благодарение на пред-

лаганите методи за криптиране и

идентификация. Плюс на цифровите

решения е и интегрирането на инте-

лект в камерите, което предполага

безброй възможности за анализ на

IP (Internet Protocol) камерите предоставят

възможност за наблюдение в реално време чрез

стандартен браузер от всяка точка на света.

Лесно се интегрират в сложни охранителни сис-

теми, но също могат да функционират и като са-

мостоятелни решения в системи за видеонаблю-

дение. Освен това, предлагат неограничени въз-

можности за клиентски настройки, което позво-

лява създаването на максимално адекватна за вся-

ко конкретно приложение система за сигурност.
Източник: Роберт Бош



ÑÒÐ. 312*2011

> ñèãóðíîñò

видеосъдържанието с цел открива-

не на определени лица, засичане и

броене на хора, прочитане на знаци,

регистрационни номера, следене на

обекти, регистриране на движение

и други.

Сред останалите предимства на

IP камерите са интегрираният запис

на звукови сигнали, което отменя

необходимостта от допълнително

окабеляване. За разлика от аналого-

вата камера, която е устройство за

генериране на изображения, предла-

гащо възможност единствено за ед-

нопосочно предаване на данни, при IP

камерите сигналът е двупосочен. Те

биха могли напълно да се интегрират

в наличните информационни систе-

ми, както и да комуникират еднов-

ременно с няколко приложения и т. н.

Мрежовите камери с интегриран уеб

сървър нямат нужда от директна

връзка с PC или друг хардуер и софту-

ер. Те работят като самостоятел-

ни устройства, необходима е само

връзка към мрежата.

Пренос на звукови и видеосигнали
Мрежовите камери поддържат

функционалност за пренос, освен на

видеосигнали, и на различни видове

данни - входно-изходна информация,

аудио, данни за управление на каме-

рата и т. н. Сигналът, улавян от

мрежовите видеокамери, представ-

лява светлинен сноп, формиран от

лъчи с различна дължина на вълната,

който се преобразува в цифров вид

и се изпраща по мрежата. Изображе-

нието е с високо качество и се виж-

да в реалните си цветове, благода-

рение на факта, че преди да достиг-

не лещата на IP камерата, образът

преминава през оптичен филтър. За-

дачата на филтъра е да поглъща ин-

фрачервените вълни и да настройва

картината. Получените цифрови

изображения могат да се съхраняват

или на харддиска на компютъра, или

на сървър за съхранение на данни в

мрежата. Повечето IP камери преда-

ват изображенията в MPEG4 (Moving

Picture Expert Group) формат, което

гарантира високо качество на кар-

тината, голяма гъвкавост при на-

стройките на разделителната спо-

собност, висока скорост на потока

данни, по-добро възпроизвеждане на

бързи движения и др.

Видове IP камери за
видеонаблюдение
В системите за видеонаблюдение

се използват мрежови камери с фик-

сиран ъгъл на изображението, купол-

ни PTZ камери и други. Камерите с

фиксиран ъгъл на изображението се

монтират на стената. Статичните

им ограничения могат да бъдат пре-

одолени с използването на PTZ (Pan,

Tilt and Zoom) камери за движещи се

обекти или превозни средства. Как-

то е видно от наименованието им, ка-

мерите могат да работят в режим

панорама, наклон и ръчно или автома-

тично приближаване. Движенията им

се ръководят от оператор, наблюда-

ващ видеоизображението от кон-

тролна зала.
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В мрежовото видеонаблюдение се

използват още куполни PTZ камери.

Във възможностите им е покриване-

то на обширна територия, благода-

рение на голямата гъвкавост при

работа в режими панорама, наклон и

приближаване. За разлика от други-

те PTZ камери, куполните PTZ каме-

ри позволяват 360 градуса панорама

и наклон от 180 градуса, като се

преместват автоматично между

предварително зададени позиции.

Този вид камери се монтират на

таван - при условия на закрито или

върху стълб, или ъгъл - при използва-

не на открито.

Разновидност на този вид камери

са моделите PTZ с електронно реа-

лизиране на движението, при които

операторът може да избира режим

панорама, наклон или приближаване,

без да е необходимо самата камера-

та да се движи. Незабавните движе-

ние и смяна на образа са предимство

в сравнение с механичните PTZ каме-

ри, при които преместването отне-

ма период от около една секунда.

Стандартизация на продуктите
за IP видеонаблюдение
Един от проблемите пред развити-

ето на пазара на продукти за мрежо-

во видеонаблюдение е тяхната съвме-

стимост. Въпреки че има голямо раз-

нообразие на IP видео мениджмънт

системи, които поддържат оборудва-

не от множество различни произво-

дители, все още се налага във всеки

отделен случай да се проверява дали

определена камера се поддържа от

определена видеомениджмънт систе-

ма (и то не само на ниво продукт, а

и на ниво версия на фърмуера). Разра-

ботчиците на видео мениджмънт

системи отделят значително време

и усилия, за да осигурят съвмести-

мост с най-новите версии на фърму-

ера на всеки отделен продукт. От

своя страна производителите на

хардуера постоянно трябва да осигу-

ряват на софтуерните компании най-

новите версии на фърмуера и непрекъ-

сната техническа поддръжка по всич-

ки въпроси, свързани с имплементи-

рането им.

Всички тези проблеми логично до-

ведоха до появата на две стандар-

тизиращи организации в областта

на мрежовото видеонаблюдение, а

именно Open Network Video Interface

Forum (ONVIF) и Physical Security Inter-

operability Alliance (PSIA). PSIA се за-

нимава общо със системите за си-

гурност с IP възможности (в т. ч.

мрежовото видеонаблюдение), дока-

то ONVIF за момента се фокусира из-

ключително в областта на мрежово-

то видеонаблюдение. ONVIF дефини-

ра общ език за мрежовите видеоус-

тройства, като по този начин оси-

гурява комуникацията между продук-

ти за мрежово видеонаблюдение на

различни производители, поддържа-

щи стандарта. За инсталаторите и

системните интегратори това оси-

гурява значително опростяване на

процесите на планиране и инстала-

ция, а за крайния потребител – по-

голяма гъвкавост и свобода при из-

бора на продукти.

Осигуряването на съвместимост между
различните продукти става все по-необходимо

Към момента пазарният дял на IP видеосистемите в България е значително по-малък

спрямо този на аналоговите видеопродукти, което обуславя по-слабото познаване на IP-

решенията и техните стандарти от българските потребители. С ONVIF са запознати

предимно водещи фирми-интегратори или тясно профилирани специалисти, които пред-

лагат IP-базирани видеорешения, като голяма част от тях знаят единствено за съще-

ствуването на такъв стандарт, без да го познават в детайли.

Поддържането на ONVIF осигурява възможност за избор на най-подходящите продук-

ти за всеки конкретен случай, като гарантира работоспособността на системите дори

когато продуктите са от различни производители. Без наличието на такъв стандарт,

системите се определят като „затворен“ тип - работят единствено с продукти на същия

производител, а в редица случаи даже и само с продукти от същата продуктова линия на

този производител.

Осигуряването на съвместимост между различните продукти и производители, днес,

при все по-разрастващото се използване на IP технологии и мрежова инфраструктура за

пренос на данни, както и все по-завишаващите се изисквания за изграждане на интегри-

рани и интелигентни системи, става все по-необходимо. ONVIF е един от тези стандар-

ти. Когато това не е в конфликт с техническите изисквания на клиентите, Телелинк се

стреми всички продукти, изграждащи системите, да покриват все повече стандартни

протоколи за комуникация и да осигуряват възможност за интеграция помежду си, в това

число и да поддържат ONVIF при IP видео продуктите.

От учредяването на ONVIF през 2008 г. до сега са издадени няколко версии и допъл-

нения на основната спецификация. Към момента актуална е версия 2.0 (ONVIF Core

Specification, version 2.0, Nov 2010), която може да се види по-детайлно на официалния

сайт на ONVIF.

Георги Лазаров, инженер в отдел Продажби ИСР, Телелинк

Стандартът предлага възможност
за създаване на иновативни решения

Повечето от българските потребители са запознати с ONVIF стандарта или поне са

чували за него. За съжаление, много малка част от тях знаят как могат да се възползват

от него.

Стандартът дава възможност на потребителите да създават иновативни решения,

базирани на продукти на различни производители и така максимално да задоволят нужди-

те на клиентите си. Основната спецификация, предлагана в момента, е версия 2.0. Като

един от основателите на стандарта, Bosch Security Systems се стреми да предлага на

своите клиенти възможно най-голяма гама от продукти, съответстващи на стандар-

та. Всички IP и новите HD продукти на компанията съответстват изцяло на ONVIF стан-

дарта.

Михаил Бончев, Продуктов мениджър системи за видеонаблюдение,
Роберт Бош
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„От 14 години фирмата работи в

областта на създаването на ком-

форт и на оптимални условия на жи-

вот и работа за хората“, разказва

д-р инж. Лина Кунчева, управител на

компанията. „Дългогодишният опит в

изграждането на ОВК инсталации

помогна за избора на съоръженията,

удовлетворяващи високите изисква-

ния, вложени от проектантите за

постигане на един модерен оздрави-

телен комплекс. Доставените

водоохладители и вентилаторни
конвектори
се характеризират със своята

ефективност и свръхмодерни произ-

водствени технологии, максимално

опазващи околната среда и отгова-

рящи на съвременните изисквания за

ниска енергоемкост, надеждност и

безопасност. Произведени от итали-

анската група  Ferroli, те притежа-

ват европейски сертификати за ка-

чество“, коментира реализацията на

проекта д-р инж. Кунчева.

По нейни думи, изискванията, за-

ложени в изграждането на админис-

тративно-образователен център

Лонгоз, както и детския оздравите-

лен лагер Радуга, са продиктувани от

желанието за осигуряване на цело-

годишен отдих, а също и на оздрави-

телна среда за предвидения целого-

дишен процес на обучение. „В тази

връзка предложените от КлиВенТо

водоохладители и вентилаторни кон-

вектори осигуряват максимален ком-

форт и висока ефективност в про-

цеса на работа през цялата година.

Избраните водоохладители са съоръ-

жения, проектирани за задоволяване

нуждите на глобалните пазари. Бо-

гатата гама от възможни конфигу-

рации са създадени с цел осигурява-

не на оптимални работни парамет-

ри за всяка отделна инсталация. Те

са съоръжения от последно поколе-

ние, в които проблемът за шум е

сведен до минимум, благодарение на

използването на спирални (Scroll)

компресори и на нискооборотни вен-

тилатори с хеликоидална форма с

възможност за работа и при ниски

температури. Работят с екологичен

охлаждащ фреон R 410 A“, допълва

управителят на КлиВенТо.

В отговор на въпроса какви тех-

нически решения са използвани при

реализацията на проекта и доколко

енергийно ефективни са те, д-р инж.

Кунчева коментира: „При избора на

конкретните съоръжения особено

внимание бе отделено на енергийна-

та ефективност, намаляването на

разходите и

осигуряване ниски нива на шум
Иновационният контрол с помощ-

та на микропроцесорен контролер при

избраните водоохладители позволява

регулирането, управлението и опти-

мизирането на всички функции в про-

цеса на експлоатация, като вграде-

ните модули за централна автомати-

зация осигуряват оптимално управле-

ние на всички машини от общ диспе-

черски пункт, съобразно показатели-

те на микроклимата и при минимален

разход на енергия. Сертифицирани от

Eurovent с клас А и коефициенти

EER > 3.1; ESEER > 4.4; COP > 3.2, съо-

ръженията осигуряват висока ефек-

тивност и понижен разход на елект-

рическа енергия.

Изборът на вентилаторните кон-

вектори за отопление и охлаждане е

едно отлично енергоспестяващо ре-

шение. Ниската температура на на-

гревателния елемент предпазва

въздуха от изсушаване и свежда до

минимум прахоизгарянето. Това пра-

ви конвекторите безопасни за здра-

вето. Същевременно се отличават

със своя компактен и елегантен ди-

зайн. Специално проектираният топ-

лообменник гарантира малки загуби

на налягане. Снабдени са с въздушен

филтър за улеснена подмяна и почи-

стване. Работата на съоръженията

е напълно автоматична и намалява

консумацията на енергия посред-

ством вградени трипътен вентил и

терморегулатор. Специален датчик

следи температурата на водата на

входа и контролира работата на

вентилатора“.

Източник на илюстративния материал: КлиВенТо

Високоефективни
отоплителни и климатични
инсталации в СОК Камчия

В продължение на материала за реализацията на Санатор-

но-оздравителен комплекс Камчия от миналия брой на спи-

сание ТД Инсталации, ви представяме съоръженията, вклю-

чени в изграждането на отоплителните и климатични ин-

сталации, основен доставчик на които е фирма КлиВенТо.
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Също така, циркулационна помпа

дава възможност за допълнително

регулиране на подаваната топлина.

Използване на циркулационна помпа е

необходимо и за поддържане на посто-

янна температура на водата, пред-

назначена за битово горещо водо-

снабдяване. Тъй като обикновено

тези помпи работят в непрекъсната

и продължителна експлоатация, необ-

ходимо е те да отговарят на опреде-

лени изисквания като висока експло-

атационна надеждност, ниски шумо-

ви нива при работа, икономичност и

ефективност. Обикновено, за да се

гарантира безпроблемната работа

на отоплителната инсталация, се

препоръчва предвиждането и на ре-

зервна помпа, която при големи ин-

сталации задължително е монтира-

на и свързана към мрежата. С израв-

няване на експлоатационното време

на резервната и работната помпа се

постига удължаване на периодите без

повреди.

Конструкция
В отоплителните инсталации се

използват основно две конструктив-

ни изпълнения - циркулационна пом-

па моноблок и тръбна помпа. При цен-

тробежните помпи моноблок работ-

ното колело на помпата е със само-

стоятелно лагеруване. Връзката

между помпата и електродвигателя

обикновено е чрез еластичен съеди-

нител. Смукателният фланец е ори-

ентиран по оста на вала, а нагнета-

телният – в равнина, перпендикуляр-

на на вала.

Тръбните циркулационни помпи, от

своя страна, са едни от най-широко

използваните в отоплителните ин-

сталации. Характерна тяхна особе-

ност е разполагането на една ос на

отворите за засмукване и нагнетя-

ване и монтирането им директно

върху тръбопроводите.

Циркулационните помпи могат да

бъдат с потопен двигател и с изоли-

ран двигател. При

помпите с потопен двигател
всички ротиращи части на помпа-

та и двигателя работят във вода.

Уплътняването обикновено е посред-

ством разделителна тръба от леги-

рана Cr-Ni-стомана. При този вид

центробежни помпи течността се

използва за смазване на лагерите на

вала и едновременно с това охлажда

мотора. По тази причина, при тези

помпи е необходимо да се гарантира

непрекъснатост на преминаващия

през тях поток течност. Това е

възможно преди всичко при хоризон-

тално положение на вала, поради ко-

ето поставянето на двигателя във

вертикално положение например,

можа да доведе до по-бързо повреж-

дане на помпата.

Материалът, използван за изра-

ботване на корпуса на помпата обик-

новено е чугун, валът на ротора че-

сто се изработва от керамичен ма-

териал, а лагерите - от керамика или

графит. Основни отличителни харак-

теристики на тези помпи са безшум-

ната им работа и фактът, че не се

нуждаят от поддръжка. Техен недо-

статък е сравнително ниският им

коефициент на полезно действие.

Помпи с изолиран
двигател
Използват се предимно при мощно-

сти над 2 kW. Обикновено, при избо-

ра на подобна помпа, се отдава пред-

почитание на помпите с керамични

уплътнители. Препоръчително е все

пак, при избора да се вземат предвид

вида на топлоносителя и неговата

температура. Производителите

предлагат подобни помпи с уплътне-

ния от графит, неръждаема стомана,

алуминиев оксид и др. При нормални

условия на работа експлоатационни-

ят срок на уплътнителите обикнове-

но е около 2 - 4 години. Те не се нуж-

даят от допълнително обслужване и

не зависят от направлението на

въртене на двигателя.

За повишаване надеждността на

инсталацията може да се използват

т. нар сдвоени помпи, представлява-

щи две помпи с общ корпус, които

могат да работят едновременно и

поотделно като работна и резервна

помпа. Обикновено се препоръчват за

отоплителни системи с повече цир-

кулационни кръгове.

Циркулационни помпи
за отоплителни инсталации
Конструктивни и експлоатационни особености на помпите

Циркулационните помпи се явяват основен елемент от съвре-

менните отоплителни системи. С тях се обезпечава безпроб-

лемната циркулация на топлоносителя в цялата инсталация

или в отделен неин клон, повишава се топлоотдаването и се

осигурява  по-добро оползотворяване на топлинната енерги-

ята, което се обуславя от факта, че отпада потребността

от загряване на топлоносителя до много висока температу-

ра, характерно за системите с естествена циркулация.
Източник: Grundfos
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Основни характеристики
на помпите
Една от основните качества на

помпата е нейната хидравлична ха-

рактеристика, даваща връзката меж-

ду налягането и дебита на помпата

при постоянна честота на въртене.

Обикновено тя се определя експери-

ментално и се дава от производите-

ля под формата на графика, а на-

клонът й зависи от работното коле-

ло на помпата. По вертикалната ос

на графиката обикновено се отчита

напорът, а по хоризонталната де-

битът. Максимален напор е възможен

при работа на помпата при затворен

вентил, т. е. при нулев дебит. При

постепенното отваряне на вентила

налягането намалява, а дебитът се

увеличава. Теоретично, тази низходя-

ща крива може да достигне хоризон-

талната ос, ако течността има енер-

гия на движение, а напор отсъства.

Тъй като в тръбопроводната систе-

ма винаги се поражда съпротивление,

поради триенето и наличието на

препятствия, реалната характерис-

тика на помпата завършва до преси-

чането и с мощността. Колкото по-

голям е обемът на изпомпваната

течност, толкова по-голяма е скоро-

стта на нейното предвижване, а

така също съпротивлението в мре-

жата. От тук следва, че да се осигу-

ри подаването е необходим висок

напор. Графичното представяне на

тази зависимост представлява пара-

бола, позната като характеристика

на тръбната мрежа. Пресечната

точка на характеристиките на пом-

пата и на тръбната мрежа опреде-

лят работния режим на помпата. В

тази точка напорът на помпата и

съпротивлението на тръбопровода се

намират в равновесие.

Регулиране на помпата
В отоплителните инсталации се

използват предимно центробежни

помпи с електрическо задвижване. Те

могат да бъдат със степенно или с

плавно регулиране на мощността.

Целта на регулирането на работата

на помпата е да се осигури подходящ

режим на работа, в съответствие с

моментните експлоатационни усло-

вия на инсталацията, при възможно

най-ниски разходи на електроенергия

и предотвратяване на появата на

недопустим шум при променящите се

условия. Обикновено циркулационните

помпи за отоплителните инсталации

се избират въз основата на нейното

максимално натоварване. По този

начин в по-голямата част от време-

то мощността на помпата превиша-

ва необходимата. Това води от една

страна до ненужно високо потребле-

ние на енергия, а от друга, ако зада-

дената температура се поддържа с

помощта на терморегулиращи венти-

ли, при намаляване на подаването от

нерегулираната помпа в нея възник-

ва прекомерен пад на налягането,

което предизвиква шум.

Използването на безстепенно ре-

гулиране позволява да се регулира

разликата в налягането ∆р на входа

и на изхода на помпата. Обикновено

се използват три варианта на без-

степенно регулиране: запазва се по-

стоянна стойност на налягането в

експлоатационния диапазон на помпа-

та, независимо от дебита на топло-

носителя; налягането се променя

линейно в границите от 50-100% от

изчислителната стойност на напора;

променя се изчислителната стой-

ност на напора Н според експлоата-

ционния режим на инсталацията,

идентифициран чрез температурата

на топлоносителя. Безстепенното

регулиране позволява да се реализи-

рат значителни икономии на елект-

роенергия и се предотвратяват ус-

ловията за повишаване на нивото на

шума при функциониране на регулира-

щите дебита органи – термостат-

ни радиаторни вентили, двупътни,

трипътни и четирипътни вентили.

Циркулационните помпи с плавно ре-

гулиране обикновено се използват

съвместно със система за автома-

тично управление. Като цяло, в пове-

чето случаи, за инсталации с по-мал-

ка отоплителна мощност се използ-

ват циркулационни помпи със степен-

но регулиране.

Избор на центробежна помпа
Изборът на центробежна помпа

обикновено се свежда до избора на

помпа, която напълно ще осигури

необходимите параметри на систе-

мата за отопление. При избора на

центробежна помпа за дадена ото-

плителна инсталация специалистите

съветват да се вземат предвид ня-

колко фактора като съответствие

на хидродинамичната характеристи-

ка на помпата с характеристиката

на инсталацията – дебит и загуба на

налягане при изчислителни условия;

понижаване на разхода на енергия при

работа на помпата в режимите на

намалена топлинна мощност през

топлите периоди и през нощта; пре-

дотвратяване на шума в инсталаци-

ята от движението на флуида в ре-

гулиращите вентили при качествено

регулиране на топлинната мощност.

Добре е да се има предвид, че само

при коректно избрана циркулационна

помпа, работеща без претоварване,

ще се осигури дълъг експлоатационен

срок на помпата и безпроблемна и

ефективна работа на система. В

случаите когато е необходимо с го-

ляма точност да се определят необ-

ходимите параметри на помпата, е

добре да се вземат предвид и факто-

ри като общата дължина на тръбоп-

роводната система, диаметърът на

тръбите, видът на тръбите, видът

на отоплителните уреди, броят на

отоплителните уреди и т. н.

Монтаж
Циркулационната помпа може да се

монтира на подаващия или връщащия

тръбопровод. Препоръчително е тя да

се постави в хоризонтално положе-

ние, за да се избегне събирането на

въздух. Специалистите съветват

също така да се осигури безпробле-

мен достъп до помпата, за да не се

затруднява нейното обслужване по

време на експлоатация.

Източник: Biral Източник: WiloИзточник: Lowara
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Основни предимства на
електрическите котли
EloBLOCK модел VE-2

• В България има достатъчно ресурси във всяко жилище за

осигуряване на необходимото количество електроенергия

за потребностите за отопление;

• Екологичност - практически липсват емисии от вредни

газове;

• Независимост - както от централната топлофикация, така

и от газоснабдяването;

• Модерен дизайн - в стила на стенните газови уреди;

• Иновативни - с микропроцерно управление;

• Лесен и ергономичен интерфейс за потребителя;

• Изходна мощност - 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24 и 28 kW;

• Моделите 6 и 9 kW могат да работят и с монофазно елек-

трозахранване;

• Пълна модулация на мощността - гарантира икономична

експлоатация и нисък разход на ток;

• Ниска минимална мощност - 1 kW - за моделите от 6, 9 и

12 kW; 2,3 kW - за останалите модели;

• Балансирано натоварване на нагревателните елементи -

гарантира дълъг живот на експлоатация;

• Лесен монтаж на външен серпентинен бойлер за производ-

ство на топла вода;

• Регулиране температурата на водата в серпентинния

бойлер чрез панела за управление на ел. котел;

• Подготвен за използване при подово отопление;

• Вградено управление по външен датчик за температура

(Vaillant art. N. 00693);

• Вградена защита от замръзване на електрическия котел и

серпентинния бойлер;

• Възможност за изключване на част или цялата мощност на

електрическия котел от работа чрез реле (контролер) за

управление на тока - ефективно при недостиг на ресурс на

електрозахранването на жилището;

• Електронно регулиране на мощността на електрическия

котел;

• Вградена 2-степенна циркулационна помпа с автоматично

превключване на скоростта;

• Възможност за задаване времето на работа на помпата

след изключване работата на котела за отопление;

• Мек старт - първите 100 секунди при пускане, електричес-

кият котел работи на минимална мощност;

• Вграден предпазен клапан, разширителен съд 10 л и механи-

чен манометър;

• Вградена защита от блокиране на помпата - на всеки 23

часа се включва профилактично (също и за трипътен вен-

тил, ако е включен външен серпантинен бойлер);

• Възможно каскадно включване - при моделите 24 и 28 kW.

От м. декември 2010 немският производител Vaillant предлага
на българския пазар най-новото поколение електрически котли

Най-новото поколение
електрически котли от Vaillant
са вече на българския пазар

Най-новото поколение
електрически котли от Vaillant
са вече на българския пазар

Серия EloBLOCK модел VE-2
6 и 9 kW - за трифазно електрозахранване и с възможност за
монофазно захранване
12 - 28 kW - само с трифазно захранване
 Електрическите котли са предназначени за отопление на жили-
ща (апартаменти или къщи), както и обществени сгради с площ
от 40 до 500 квадратни метра.
Те представляват един лесен, екологичен и икономичен начин на
отопление, лесни за инсталиране, с изключително висок клас на
защита - характерно за високонадеждните уреди за отопление
на немската фирма Vaillant.
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> Ïðîåêòè, ðåàëèçàöèè

„Уникалното при модела MRL En Ef

е съчетанието на икономично,  еколо-

гично, революционно и евтино реше-

ние в едно“, коментира внедрените

съоръжения в хотел Приморец г-н

Явор Златанов, управител на фирма

ИЗАМЕТ 1991. „Освен това, асансь-

орът е събран изцяло в шахтата.

Машината е разположена в горния й

край, непосредствено под тавана,

малогабаритна, абсолютно безшумна,

безредукторна и икономична. Малки-

ят диаметър на фрикционната шай-

ба – 160 мм, с ремък, позволява с

минимална консумация на енергия да

се повдигне максимален товар. Маши-

ната е произведена от немската

фирма Ziehl Abegg – лидер в тази

област“, разказва г-н Златанов.

Окачването при тези асансьори е

полиспастно, балансирано и по думи

на управителя на ИЗАМЕТ 1991, това

му дава предимство пред наподобява-

щи решения на пазара, които са не-

балансирани, с фрикционна шайба 400

мм, редукторни, с много търкалящи

се и триещи се елементи. „Вратите

и кабините са решени извънредно еле-

гантно, като вратата покрива цяло-

то пространство между стените, и

не са необходими допълнителни обли-

цовки или подмазвания. Освен това,

стълбата, буферите и осветленията

в шахтите са изпълнени комплексно с

асансьора“, допълва Явор Златанов.

Основни характеристики
на модела
„При направените изпитания на

асансьор за 6 пътника и скорост 1 м/

сек. асансьорите от този модел да-

ват изумителни резултати“, разказ-

ва той. „При празна кабина в посока

надолу консумацията е 1400 W, а

пълна в посока нагоре – 2300 W. При

три пътника в кабината консумаци-

ята е само 380 W.“

Според управителя на ИЗАМЕТ 1991,

сред основните характеристики на

MRL En Ef е съвкупността от високо

качество, голяма сигурност и отличен

комфорт по време на пътуване. Освен

това, традиционните въжета са из-

цяло изместени от най-новата и доб-

ра технология – полиуретанови ремъ-

ци. Като друга особеност той посоч-

ва факта, че сърцевината на ремъци-

те се състои от 6 броя стоманени

снопчета с диаметър 2,2 мм, като об-

вивката е от полиуретан. По негови

думи, тази технология е много по-си-

гурна, със значително по-дълъг живот,

тъй като ремъците са много по-ус-

тойчиви на корозия.

Задвижването посредством ремъ-

ци също се посочва като важен еле-

мент, тъй като осигурява комфорт по

време на експлоатация, тъй като тех-

нологията е напълно безшумна и лише-

на от всякакъв вид вибрации. Моделът

се отличава и с липсата на необходи-

мост от машинно помещение за асан-

сьора. „Друга основна характеристи-

ка на безредукторните машини Ziehl

Abegg – Германия, са най-висококаче-

ствените двигатели, които се произ-

веждат в света. Високотехнологични-

ят честотен регулатор на Schneider

Electric допринася както за комфорта,

така и за ниската консумация на ел.

енергия“, уверен е Явор Златанов.

Предимства на модела MRL En Ef
Като основни преимущества на

асансьорите MRL En Ef, управителят

на фирма ИЗАМЕТ 1991 посочва тихо-

то и комфортно возене, вече споме-

натото спестяване на машинно поме-

щение, точността на спиране до

+/- 3 мм, безредукторната машина,

както и над 3 пъти по-икономичното

поведение на модела в сравнение с

асансьори с машинно помещение и

възможността в малък размер шахта

да се постигне по-голяма площ на

кабината.

Хотел Приморец с енергийно
ефективни асансьори

В хотел Приморец, Бургас, са внедрени две различни като интериор
асансьорни кабини

Източник: ИЗАМЕТ 1991

Разположеният в морската градина на Бургас

само на 15 минути път от летището и в непос-

редствена близост до центъра Гранд хотел и СПА

Приморец е оборудван с енергийноефективни

асансьори от първата частна фабрика за произ-

водство на асансьори в България – ИЗАМЕТ 1991.

Хотелът е единственият петзвезден в града и

съчетава модерна архитектура, стилно обзавеж-

дане и високи изисквания по отношение на техно-

логиите, което е обяснение и за високите крите-

рии при избора на асансьорни кабини. Гранд хотел

и СПА Приморец разполага още с охраняем подзе-

мен и надземен паркинг и предлага всички допъл-

нителни услуги за петзвездна категоризация.



ÑÒÐ. 392*2011

Енергийно ефективни
ОВК системи

За термопомпите
Термопомпите са топлинни маши-

ни, които са подходящи за производ-

ство на топлина, за отопление или

битово горещо водоснабдяване, или

за производството на студ за охлаж-

дане. Като основен източник на енер-

гия те използват акумулираната в

околното пространство - въздух,

почва, земни недра и т. н., топлина.

Характерна особеност на тази топ-

лина е, че тя е със сравнително нисък

топлинен потенциал, поради което

не би могла да се използва директ-

но. С помощта на термопомпата

тази топлина се преобразува в топ-

лина с по-висок топлинен потенци-

ал. Този процес се осъществява по

известния от термодинамиката

обратен кръгов цикъл на Карно. При

този цикъл механичната работа

пренася топлина, като едновремен-

но с това повишава температурно-

то й ниво. Получената по-висока

температура е следствие на сгъстя-

ване на работното вещество (газо-

ве или пара) в компресор. За осъще-

ствяването на този процес, обаче,

в системата е необходимо да се

вложи допълнителна енергия.

Видове термопомпи
Термопомпите могат да бъдат

класифицирани по различни признаци.

Сред най-често използваните са аг-

регатно състояние на енергоносите-

ля, вид на топлоносителя, принцип на

действие. Класификацията, основава-

ща се на базата на агрегатното

състояние на енергоносителя, е в

зависимост от работното тяло, под-

веждащо топлина в изпарителя и

работното тяло, приемащо топлина

в кондензатора. Най-често срещани

са термопомпите въздух-въздух,

въздух-вода, вода-въздух, вода-вода,

земя-вода. В държавите със сравни-

телно мек климат в качеството на

източник на топлина често се изпол-

зва атмосферният въздух. За Бълга-

рия компресорните термопомпи

въздух-въздух също са сред най-чес-

то прилаганите. Според принципа на

действие термопомпите се класифи-

цират като компресорни, сорбцион-

ни, компресорно-сорбционни и др.

като за момента най-широко използ-

вани в практиката са компресорни-

те термопомпи.

Компресорните
термопомпи

са сред най-лесно приложимите, ико-

номични и широкодостъпни термо-

помпи. Те представляват готови за

монтаж съоръжения, включващи ком-

пресор със задвижване, кондензатор,

изпарител, тръбни връзки между тях,

пулт за управление, предпазни и кон-

тролно-регулиращи съоръжения.

Сред основните им предимства са

тяхната екологичност, универсал-

ност и висока ефективност. За раз-

лика от други източници на топлин-

на енергия, при термопомпите до

80% от необходимата енергия за

производство на топлина се извли-

ча от околната среда. Необходима-

та електроенергия за захранване на

компресора се определя в зависи-

мост от топлинното натоварване

> ÎÂÊ îáîðóäâàíå

Енергийно ефективни
ОВК системи
Приложна област на термопомпи и рекуператори

Изграждането на енергийно ефективни систе-

ми или повишаването на ефективността на

вече съществуващи системи за отопление, вен-

тилация и климатизация обикновено се свързва

с използването на термопомпени инсталации

или рекуператори на топлина. И двете систе-

ми имат своите предимства и недостатъци,

но като цяло позволяват да се постигнат зна-

чителни икономии на енергия, поради което и

срокът на възвръщаемост на подобна инвести-

ция в повечето случаи е относително кратък.
Фиг. 1. Принципна схема на компресорна термопомпа.
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на обекта. При наличието на подхо-

дящ нископотенциален източник на

топлина, произведеното количество

полезна топлинна енергия би могло

да превиши няколко пъти енергията,

изразходвана за захранване на комп-

ресора.

Ефективното използване
на възможностите

които предлагат термопомпените

инсталации е свързано с решаване

на комплекс от технически пробле-

ми. Те са свързани с добро познава-

не на спецификите, които характе-

ризират всеки вид термопомпена

инсталация. Изисква се и задълбо-

чен анализ на околната среда, вклю-

чително почвите, подземните води,

температурата на въздуха в конк-

ретното местоположение, за да

може да се избере оптималният ва-

риант. Добре е да се има предвид,

че ако се планира термопомпата да

работи в режим на отопление, е

необходимо да се предвиди допълни-

телен източник на енергия. Термо-

помпа с капацитет изцяло да задо-

волява потребностите от топлина,

е решение, което се среща сравни-

телно рядко в практиката. Обикно-

вено термопомпената инсталация

се комбинира с конвенционален топ-

линен източник, който да допълва

недостига на топлина. Целта е тер-

мопомпената инсталация да задово-

лява по-голямата част от топлин-

ните потребности, което да дове-

де до ограничаване на разходите за

първични енергийни източници.

Утилизация на топлина
с рекуператвини
топлообменници
Възможност за повишаване на

енергийната ефективност на систе-

мите за отопле-

ние, вентилация и

климатизация и

намаляване на

енергийните раз-

ходи, дават и

съоръженията за

утилизация на от-

падна топлина. В

зависимост от

избрания метод за

утилизация се из-

ползват различни видове топлооб-

менници. Едни от най-често използ-

ваните са рекуперативните топло-

обменници. Към тях се включват пла-

стинчатите топлообменници, топ-

линните тръби и системите с меж-

динен топлоносител. В практиката

най-широко разпространение са по-

лучили пластинчатите топлообмен-

ници.

Конструктивно те представля-

ват отделни успоредно монтирани

пластини, между които се формират

процепи за преминаване на въздух.

Основните им предимства са еле-

ментарното устройство и от-

съствието на движещи се части,

което определя лесната им под-

дръжка. Отдаването на топлина се

реализира, без да има пряк контакт

между двата потока. Основните

недостатъци на пластинчатите

топлообменници са свързани предим-

но с необходимостта от пресичане

на смукателния и нагнетателния

въздуховод и отсъствието на влаго-

обмен, както и опасността от зам-

ръзване през зимата в случай на от-

деляне на кондензат при ниски

външни температури. Тези топлооб-

менници могат да достигнат ефек-

тивност от 40 до 70% в зависимост

от конструкцията си.

Пластинчатите
топлообменници

се използват успешно в системите

за отопление, вентилация и климати-

зация, където спомагат за значител-

но намаляване на експлоатационни-

те разходи на системата. Доказано

е, че използването на метода би

могло да доведе до значителни ико-

номически ползи. Чрез утилизацията

значително се подобряват едновре-

менно енергийните и екологичните

показатели на системата, тъй като

се намалява температурата на из-

хвърляните в околната среда отпад-

ни газове. Прилагането на системи-

те за утилизация дава възможност

да се намалят необходимите за заг-

ряване и овлажняване на въздуха

мощности през зимата, както и мощ-

ностите за охлаждане и изсушаване

през лятото. Това създава предпос-

тавки за значително намаляване на

годишните разходи за отопление и

климатизация.

Фактори при избора
на топлообменник
Преди да се вземе решение за вне-

дряване на устройство за утилиза-

ция в системата, е необходимо да се

вземат предвид няколко определящи

за ефективността му фактора. Важ-

но е да се направи предварителна

оценка на ползите, реализирани чрез

изграждане на система за утилиза-

ция, които зависят от постигането

на добри икономически показатели,

свързани с коректно направена оцен-

ка на степента на възможна утили-

зация. Определящи фактори при из-

бора са, от една страна, парамет-

рите на отпадната топлина - тем-

пература, количество и химичен

състав, а от друга - изискванията

към енергоконсумиращата система.

Задължително условие за успешното

оползотворяване на топлината са

процесите на отдаване на топлина

и на използването й да не намаляват

надеждността на системата при ек-

сплоатация.

Всяка система за утилизация на

топлината се изгражда с цел пости-

гане на икономически ползи. Тъй като

при изграждането на всяка отделна

система за кондициониране на възду-

ха се вземат предвид конкретните

изисквания към климатизираните по-

мещения, то при избора на елемен-

тите за утилизация обикновено се

подхожда индивидуално. В зависи-

мост от конкретния случай се изби-

ра система, която да е съобразена

с изискванията на въздухообработ-

ващата централа и инсталацията за

кондициониране да са отчетени раз-

мерите на помещенията, както и

разположението им в пространство-

то.

Фиг. 2. Принципна схема на работа на система с рекуперация.
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Термопомпите вода-вода /отворен

тип/ отдавна са позната технология

и на българския пазар. Както е извес-

тно, при този тип машини се изпол-

зва подземна вода, която се изпомп-

ва от сондаж или кладенец, прекарва

се през изпарителя на термопомпа-

та, при което се охлажда с няколко

градуса и се отвежда отново към зе-

мята. Предимствата на отворения

тип са високата ефективност (СОР

от 4 до 6 единици), по-лесното изг-

раждане на земната част, като на-

личието на съществуващ сондаж на-

малява инвестиционните разходи.

Стойността на един киловатчас

топлинна енергия, подавана от тер-

мопомпа вода-вода, е три до четири

стотинки и е в пъти по-ниска от дру-

гите конвенционални начини на отоп-

ление.

За отворените системи с подзем-

на вода не са подходящи пластинча-

тите топлообменници поради опас-

ността от запушване и последващо

замръзване. За съжаление, такива

случаи има немалко, тъй като пове-

чето производители на термопомпи

използват този тип топлообменници.

И другия разпространен тип топло-

обменници - кожухотръбните, също

не решават проблема с опасността

от замръзване. Наличието на надеж-

на предпазна автоматика е от голя-

мо значение в тези случаи. Минимал-

ната допустима температура, до ко-

ято може да бъде охладена подземна-

та вода при гореописаните топлооб-

менници, е 6 °С.

Използването на устойчиви на

замръзване топлообменници е нов

етап в развитието на земносвързани-

те термопомпи. Освен че увеличават

значително надежността на термо-

помпите, те позволяват максимално-

то оползотворяване на топлинния по-

тенциал на подземната вода. Така ма-

шината може да работи в случай на

нужда с двойно по-нисък дебит подзем-

на вода. Дори да се достигне до цялос-

тно замръзване на топлообменника

той не се пука.

Ето един често срещащ се пример

в практиката:

Термопомпа с топлинна мощност

100 киловата се нуждае от 14 м3/ч под-

земна вода с входяща температура 12

°С. При охлаждане с 5 °С тази вода из-

лиза от топлообменника, съответно,

с температура 7 °С. При липса на не-

обходимия дебит стандартната тер-

мопомпа изключва работата на комп-

ресора. Докато термопомпата вода-

вода с устойчиви на замръзване топ-

лообменници продължава да работи и

с намален наполовина дебит от 7 м3/

ч и температура на охладената вода

2 °С.

Друго голямо предимство на нови-

те топлообменници е възможността

им да пропускат пясък и други твърди

частици. Благодарение на това отпа-

да нуждата от поставяне на циклонни

утаители и филтри - груб и фин.

От огромно значение за правилно-

то функциониране на една термопом-

па са и видът на компресорите. Без-

спорен първенец по надеждност и

ефективност са произведените в Ев-

ропа - Ирландия и Белгия - спирални

компресори на Копеланд. Те се монти-

рат в инсталациите на реномирани-

те европейски и в частност българ-

ски производители на земни термо-

помпи.

 Наличието на надеждна термо-

помпа далеч не е достатъчно условие

за ефективното й функциониране. Дру-

гото много важно условие е свързва-

нето към земята и сградата. Тук все-

ки случай е специфичен и се изискват

много добри теоретични и практичес-

ки познания, за да може да се постиг-

не с висок коефициент на трансфор-

мация - СОР и естествено висока на-

дежност.

инж. Васил Кольковски

представител на България в Евро-

пейската термопомпена асоциация -

www.ehpa.org

Устойчиви на замръзване топлообменници
за термопомпи вода-вода

Устойчиви на замръзване топлообменници
за термопомпи вода-вода
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Пестене на енергия - какво оз-

начава това? Концепцията може

да се разглежда като ограниче-

ние, тъй като обикновено тя е

предназначена за намаляване на

употребата на енергия. Но ис-

тинската цел е да се намалят за-

губите, като се поддържат съ-

щите нива на резултати, посред-

ством увеличаването на ефикас-

ността и функционалността.

Италианската компания SAER

ELETTROPOMPE S.p.A. се придър-

жа към тази философия от дълго

време. В неговия отдел "Развитие

и Проучване", всички продукти са

изследвани с оглед постигане на

подобрения в ефикасността, за

да се редуцира количеството не-

обходима енергия.

Лабораториите са оборудвани

със софтуер за изчислителна хид-

родинамика, който изчислява

крайните елементи. Това е най-

модерната технология, която

позволява на инженерите на

SAER да изучават най-добрата

хидравлична ефективност, която

може да доведе до пестене на

SAER Elettropompe: Най-добри
изследвания и резултати в
стремежа ни да пестим енергия

SAER Elettropompe: Най-добри
изследвания и резултати в
стремежа ни да пестим енергия

енергия, особено в случаите, ко-

гато помпите работят денонощ-

но.

Този софтуер помага при изра-

ботването на скицата на работ-

ното колело и направляващия апа-

рат за наземните и потопяеми-

те помпи, а също така и за пом-

пения корпус при наземните пом-

пи. Всички изпитвания на помпи-

те и двигателите се извършват

в две вътрешни модерни лабора-

тории за изпитвания, с възмож-

ност за тестове при стойности

над 4000m3/h, както и над 500 kW.

Всички многостъпални помпи на

SAER са разработени, за да се

създадат най-ефективните ма-

шини. Дори по серията от пото-

пяеми помпи на SAER вече са нап-

равени подобрения на хидравлич-

ните профили: дейността се кон-

центрира върху формата на ра-

ботното колело, която е разра-

ботена, за да се получат най-доб-

рите резултати при динамиката

на флуидите, както и по форма-

та на вала, за да се открие най-

доброто решение за избягване на

вибрациите.

Освен това, през април 2011 г.

ще приключи прегледът на всич-

ки електрически двигатели: то-

ва означава по-голяма ефектив-

ност съгласно европейското за-

конодателство, което влиза в си-

ла, считано от юни 2011 г.

Приложението на честотни

преобразуватели върху помпите

SAER дава възможност за регу-

лиране на скоростта на двига-

телите според нуждите: това

означава по-добри реакции при

върхови дебит и напор, и нама-

ляване на енергийните загуби в

периоди на оскъдна консумация

на вода.

Относно новите двойновтича-

щи помпи, самата структура на

модел SKD изисква ниски разхо-

ди за употреба и ниски разходи

по време на жизнения цикъл, бла-

годарение на нисковибрационния

дизайн, минималния осев натиск

върху вала и минималното износ-

ване на компонентите, което се

постига посредством селекция

на материалите.

Производството на SAER е из-

цяло базирано в Италия и в него

се използват най-качествените

материали: чугун EN-GJL-250,

въглеродна стомана G20Mn5,

бронз G-CuSn10, неръждаема

стомана AISI 316 (1.4408), различ-

ни видове дуплексна стомана и

супердуплексна стомана. Всички

тези материали имат не само ви-

сока механична устойчивост, но

и висока устойчивост на корозия.
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Принципно, предназначението на

канализационната система е съби-

ране и отвеждане на замърсените

отпадни води от сградите, като към

тях се включват и дъждовните води.

В тази връзка, обикновено система-

та за канализация се разделя на

вътрешна и външна. Канализационна-

та мрежа се предвижда като безна-

порна, гравитационна. По тази при-

чина във  всички хоризонтални уча-

стъци се предвижда определен на-

клон на тръбите по посока отвеж-

дане на водата. Наклонът обикнове-

но варира от 1 до 4%. Тръбите за

вътрешна канализация се явяват

един от основните елементи, от

които зависи ефективността и на-

деждността на цялата система.

Съвременни тръби за вътрешна
канализация
При изграждането на вътрешната

канализация днес предимно се изпол-

зват тръби от полимерни материа-

ли като поливинилхлорид и полипропи-

лен. Сред основните причини да се

избират предимно полимерни тръби

са многото им предимства пред стан-

дартно използваните тръби. Поли-

мерните тръби се характеризират с

малко тегло, издръжливост и дълъг

експлоатационен срок. В сравнение с

традиционно използваните метални

тръби, при полимерните тръби опас-

ността от корозия отпада, те имат

по-малко тегло и дълъг експлоатаци-

онен срок. Сред предимствата на

полимерните тръби са и техните

отлични шумоизолационни свойства,

устойчивостта на деформации и по-

гладката им повърхност в сравнение

с металните тръби. Преминаването

на отпадните води през полимерни-

те тръби се осъществява бързо,

безшумно и по стените им не се

отлагат замърсявания, поради което

опасността от запушване при тях е

значително по-малка. Използването

на полимерни тръби за изграждане на

вътрешните канализационни систе-

ми осигурява по-добра херметичност

на мрежата, поради което свободно

може да се избере мястото от къде-

то те да преминават.

Тръби от поливинилхлорид
Използваните в канализационните

системи тръби от поливинилхлорид

обикновено се изработват от непла-

стифициран поливинилхлорид. Те се

характеризират с ниска топлопро-

водност. Термоустойчиви са и при

разлики в температурата на преми-

наващата вода се отличават с ус-

тойчивост и малки деформации. В

същото време наличието на извест-

ни деформации в тръбата й дава

Тръби за вътрешна
канализация
Изграждане на системата с тръби от полимерни материали

Вътрешната канализационна система често се явява един

от най-честите източници на проблеми в сградата, свърза-

ни с неприятен шум, миризми или пробив в тръбите. За сни-

жаване вероятността от възникването на подобни пробле-

ми, важно значение имат използваните елементи за изграж-

дане на системата и естествено използваните тръби.
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гъвкавост, която я предпазва от

повреди. С тези тръби се осигурява

добра херметичност на съединения-

та между тръбата и присъединител-

ните елементи, и са възможни различ-

ни конструкции. Тръбите от поливи-

нилхлорид могат да се произвеждат

с големи диаметри поради тяхната

здравина. Устойчиви са на химическа

корозия, тъй като не си взаимодей-

стват с мазнини, солени разтвори,

органични и неорганични киселини и

т. н. Сред предимствата на тръби-

те от поливинилхлорид е, че те не

поддържат самогоренето, поради

наличието на атоми на хлора.

Термоустойчивостта на тръбите

от поливинилхлорид, обаче, се оказва

недостатъчна за високата темпера-

тура на изхвърляната вода от широ-

ко използваните днес в бита перални

и съдомиялни машини. Това налага

използването на тръби с по-добри

термоустойчиви и химически устой-

чиви материали, което определя на-

влизането и на тръбите от полипро-

пилен. Недостатък на тръбите от

поливинилхлорид е, и че при горене

отделят вредни за човека химически

вещества като диоксин и хлороводо-

род.

Тръби от полипропилен
Тръбите от полипропилен, използ-

вани за вътрешна канализация, са

устойчиви на температури до около

90 °С, докато тръбите от поливинил-

хлорид - до около 50 °С. Полипропиле-

новите канализационни тръби също

така не стареят под влиянието на

светлината, което позволява тяхно-

то съхраняване на открито в

продължение на дълъг период от вре-

ме, дори при минусови температури.

Канализационните системи, изграде-

ни от полипропиленови тръби, рабо-

тят безпроблемно и при големи раз-

лики в състава и температурата на

транспортираните отпадни води. В

сравнение с тръбите от поливинил-

хлорид, тези тръби имат по-добри

екологични, топлинни, механични, хи-

мични и експлоатационни качества.

Характеризират се с висока устой-

чивост на различни видове химичес-

ки агресивни отпадни води като на-

пример отпадни води от болници,

лаборатории и т. н. Имат много доб-

ри хидравлични свойства, което е от

особено значение при монтирането на

хоризонтален канализационен

тръбопровод. Тръбите от полипропи-

лен се характеризират още с голяма

здравина и устойчивост на удари

включително при ниски температури,

което оказва съществено влияние при

монтаж през зимните месеци. Ниски-

ят им коефициент на топлопровод-

ност в значителна степен намалява

проблема с появяването на конденз

върху елементите от системата.

Тръбите и фасонните елементи от

полипропилен са с гладка повърхност

не предразполагаща към отлагания и

последващо запушване на тръбите.

По време на експлоатация те запаз-

ват своята гладкост, което спома-

га за по-малкото генериране на непри-

ятен шум в процеса на експлоатация

на тръбите. Високата устойчивост

на износване на полипропилена дава

възможност за изработване на

тръбите с по-малка дебелина на

стените, без опасност това да до-

веде до намаляване на здравината на

канализационната система. Тъй като

тръбите от полипропилен имат по-

лоши характеристики по отношение

на възпламеняването в сравнение с

тръбите от поливинилхлорид, често

при тяхното производство се изпол-

зват специални добавки за подобря-

ване на тяхната устойчивост при

пожар.

Изграждане на канализационната
система
Изграждането на вътрешна кана-

лизационна система от тръби от

полимерни материали се характери-

зира със сравнително лесно изпълне-

ние. Изборът на диаметър и вид на

тръбата е в зависимост от услови-

ята на експлоатация на системата.

Присъединяването на тръбите обик-

новено е посредством присъедини-

телни елементи като муфи и фитин-

ги, които осигуряват добра хермети-

зация, осъществяване на преходи

между тръби с различни диаметри,

завъртане и разклоняване на тръбна-

та мрежа. За присъединяването на

полимерни тръби с метални такива

се използват фитинги със специална

конструкция, осигуряваща качество

и надеждност на монтажа. При раз-

клонена канализационна мрежа се

използват и специални присъедини-

телни елементи като тройници, ко-

лена и т. н.

Отпадните води се отвеждат по

закрити гравитационни тръбопрово-

ди. Канализационните тръбопроводи

се прокарват праволинейно, не се

допуска изменение на наклона в уча-

стъците с хоризонтални тръбопро-

води. Направлението на тръбопрово-

да се променя само с помощта на

фасонни елементи. За прокарване на

вътрешната канализация обикновено

се използват два метода – открито

в технически и помощни помещения,

коридори и т. н. и закрито в строи-

телната конструкция, в пода, в сте-

ни, във вертикални шахти и т. н. След

изграждането на цялата система, тя

се подлага на изпитване за херметич-

ност.
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Разходите за подгряване на вода

заемат 25%, а осветлението поглъща

около 4% от общата енергия в жилищ-

ния сектор, докато в сектора на

услугите, където най-често среща-

ните осветителни тела са флуорес-

центни лампи, разходите по освет-

ление са 14% от консумацията на

енергия в сектора. Климатизацията

също е бързо нарастващ фактор в

енергийната консумация на жилищния

сектор. Общото потребление на

енергия при употребата на климатич-

ни системи е 0,7% от крайното енер-

гийно потребление общо в двата

сектора, като се очаква то да нарас-

не двойно до 2020 г.

Подобряването на енергийното

потребление в сградите крие значи-

телен потенциал. Изчислено е, че

общата консумирана енергия в нови

сгради е равна на 60% от количество-

то, използвано в сгради, построени

през 70-те години. Снижаването на

този разход може да бъде постигна-

то чрез правилно енергийно управле-

ние на сградите. По-ефективното

използване на енергията се основава

на детайлното познаване на нейната

консумация. По тази причина в много

от съвременните сгради се инстали-

рат системи за енергиен мониторинг,

които непрекъснато наблюдават,

анализират, проверяват и регистри-

рат разхода на енергия. Наблюдение-

то над енергийното потребление

обикновено обхваща всички използва-

ни форми на енергия -електричество,

горива, централно отопление и дру-

ги.

Системите за енергиен монито-

ринг автоматично извършват дис-

танционен отчет и анализ на данни-

те от сградните тарифни уреди –

електромери, водомери, топломери и

газомери. Могат да бъдат част от

системите за енергиен мениджмънт

на сградите (EMS - Еnergy Manage-

ment Systems) или да се използват

само за отчет и таксуване на енер-

гопотреблението. В първия случай,

целта им е оптимизация на енергий-

ните разходи чрез оперативно следе-

не на енергийните параметри в ре-

ално време, събиране на аналитични

данни и регистриране на отклонения

като например разкриване на неефек-

тивен разход на енергия за определе-

ни части от сградата или периоди от

време, загуба на капацитети и дру-

ги. Наличната база данни предоста-

вя средства за съпоставяне на пока-

зателите, разкриване на тенденции-

те в потреблението и набелязване на

мерки за по-ефективното му управле-

ние.

За целта обикновено се използва

аналитичен софтуер, който извършва

сравнителните изчисления и визуали-

зира тенденциите. Това допълнител-

но подобрява възможностите за от-

криване на области за икономии на

енергия и оценка на резултатите от

мерките. Визуализацията на данните

може да се осъществява в реално

време през Интернет портал, чрез

интерактивни дисплеи, монтирани в

сградата или в отдалечен диспечер-

ски център. Информацията би могла

да се използва от обитателите на

сградите, енергийните дружества,

както и от специализираните орга-

ни, провеждащи енергийни обследва-

ния на сградите.

Основен принцип при изграждане-

то на този тип системи е възмож-

ността за едновременно следене и

отчитане на енергийните показате-

ли на голям брой независими мрежи,

както и възможността за лесно над-

граждане на съществуващата мрежа.

Видове системи за отчитане
на енергопотреблението
Системите за отчитане на енер-

гопотреблението могат да се из-

граждат на базата на жично или

безжично предаване на данните. Не-

зависимо от избрания подход, систе-

мите се разделят на три основни вида

в зависимост от предназначението

и начина на отчитане: системи за

директно отчитане, системи за ло-

кално отчитане и системи за цент-

рализирано дистанционно отчитане.

Системите за директно отчита-

не се предлагат основно за водоме-

ри. Типично за тях е, че всички водо-

мери в сградата са свързани посред-

ством кабел с общо табло, в което

са монтирани импулсни броячи, показ-

ващи количеството вода, преминало

през водомерите. Тези системи ня-

мат възможност за комуникация с

други устройства и съответно не

могат да се надграждат.

Системите за локално отчитане

са изградени на базата на протоколи

Системи за енергиен
мониторинг на сгради

Жилищният и обслужващият сектор са отговорни за почти 40%

от крайното енергийно потребление в ЕС и този процент се

покачва постоянно, гласи европейска статистика за потребле-

нието на енергия в сградите. Домакинствата консумират две

трети от енергията в сградите, като разходът за отопление е

най-голям - 57% от потреблението на домакинствата и 52% от

потреблението в нежилищни сгради, се посочва в доклада.
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като m-bus или радиосистема за дистанционно отчита-

не. При тях устройствата се отчитат от инкасатор чрез

локален дисплей или чрез мобилно устройство, снемащо

данните от уредите. При тях съществува възможност,

чрез добавянето на комуникационен модул, отчитането

да става централизирано. Приложими са за отчитане на

водомери, топломери, електромери, газразходомери и т.

н. в жилищни, офисни и други сгради. Вместо локален

дисплей или мобилно отчитащо устройство, системата

може да се свърже и към компютър, където с подходящ

софтуер се правят автоматични справки за потребле-

нието на различните типове консумативи. Анализ на

данните може да се извършва и от отдалечено място през

Internet/Ethernet.

Системите за централизирано дистанционно отчи-

тане дават възможност за напълно автоматизирано ди-

станционно отчитане на уредите в системата от до-

ставчика на услугата, като се запазва и възможност-

та за локалното отчитане от инкасатор. Данните за

консумацията се изпращат към централна база данни

през телефонна линия, GPRS, LAN/Internet мрежа и др. Този

тип системи са неограничено разширяеми, възможно е

свързването на различен тип уреди в една мрежа (водо-

мери, електромери, топломери и т. н.), както и незави-

симото им отчитане от различните доставчици на

услугите. Справките за потребление на всеки от кли-

ентите могат да се изготвят автоматично, може да

се изготвят статистики за потреблението, като в

реално време може да се засичат потенциални кражби

или загуби на съответния консуматив. Доставчикът на

услугите може да изгради web-портал, чрез който кли-

ентите му да следят потреблението и текущата си

сметка в реално време, като напълно може да отпадне

изискването за издаване на хартиена фактура. При тези

системи е възможно с една система да се свържат

различни видове тарифни уреди (за вода, електроенер-

гия, топлоенергия, газ и т. н.), като информацията от

тях може да се чете независимо от доставчиците на

съответния вид услуга. Така например, електроразпре-

делителните дружества имат достъп само до инфор-

мацията за електромерите, ВиК дружествата имат

Система PowerLogic ION Enterprise
Предлаганата от Шнайдер Електрик България система за енергиен мониторинг

и мениджмънт на енергийните ресурси PowerLogic ION Enterprise е предназначена за

производителите, доставчиците и консуматорите на енергия. Системата позво-

лява на инженерния персонал и персонала по поддръжката да разполагат с необхо-

димата информация за разпределението на енергийните потоци, което им дава

възможност да оптимизират разходите, свързани с цената на енергията и изпол-

зването на оборудването, както и да избегнат нежеланите разходи за престой.

Гъвкавият web-portal позволява достъп до данните в съответствие с различните

нива на достъп на множество потребители 24 часа на ден, 7 дни в седмицата.

Системата дава възможност за лесно добавяне на нови устройства и надгражда-

не до хиляди точки на измерване. Притежава възможност за интегриране с други

системи за автоматизация и споделяне на данни със SCADA и BMS системи, по-

средством OPC, и с ERP системи, посредством ODBC, XML и PQDIF. Отчетите са

достъпни през Internet/Intranet посредством web-browser, като достъпът до тях се

осъществява в съответствие с потребителските права. Справките се изготвят ръчно, по график или в следствие на настъпило събитие.

Системата предлага и възможност за „абонамент“ - регулярно разпращане на отчети по e-mail към потребители, заявили услугата.

Видът на отчетите е предварително конфигуриран или допълнително дефиниран от потребителя като например справки за разход

по периоди, отнесени към предходен период, тенденции в потреблението, възникнали събития и аларми, цена в съответствие с тарифен

план, качество на ЕЕ в съответствие с EN50160 и др. PowerLogic ION Enterprise предлага и възможност за отчитане на разходите на

флуиди и други неелектрически величини.
Източник текст и снимка: Шнайдер Електрик България
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достъп само до информацията за во-

домерите и т. н. Тези системи на-

мират приложение за отчитането на

произволно количество и тип бито-

ви консумативи основно в жилищни

сгради, също така и за отчитане на

различни консумативи от една или

няколко сгради, търговски центрове,

бизнеспаркове и други.

Системи с радиоотчитане
Системите с радиоотчитане

имат същите възможности, както и

жичните системи (с изключение на

възможността за събиране на данни

за уредите на повече от един достав-

чик), като им отстъпват само по два

параметъра. Първият е по-ниската

надеждност, поради което не нами-

рат приложение в зашумена индуст-

риална среда или в офисни сгради;

вторият е по-високата цена.

Друг недостатък на системите с

радиоотчитане е необходимостта

от подмяна на уредите за отчитане

след изтичане на периода на годност

на батериите му (обикновено 10 го-

дини). Системите за радиоотчитане

имат приложение основно за отчита-

не на данни за водомери и топлинни

разпределители в стари жилищни

M-bus система на фирма Gineers
Системата за дистанционно отчитане, предлагана от фирма Gineers, се базира на стан-

дарта за сградни инсталации m-bus. Това е сравнително нов протокол, проектиран специ-

ално за мрежи за дистанционно отчитане. Всички подчинени устройства (тарифни уреди

или преобразуватели) се свързват по един двужилен кабел без значение от полярността,

като разклоненията на кабела могат да са произволни. Системата се състои от физическа

среда (двупроводен кабел), m-bus захранващо устройство (или конвертор) и подчинени ус-

тройства. Конверторът служи както за захранване на подчинените устройства, така и

за осигуряване на комуникацията им с устройството за събиране на данни. Устройство-

то за събиране на данни (компютър, GPRS/Internet-модем, лаптоп, PDA и т. н.) може или да

е постоянно свързано към захранващото устройство, или да се свързва към него само в

моментите на отчитане.

Основният параметър, по който се изгражда m-bus мрежата, е броят на тарифните

уреди, които трябва да се отчитат. Също така, важни параметри са разстоянията между

уредите, видът на уредите и видът на комуникационния им интерфейс. Най-лесно би било използването на тарифни уреди с вграден m-

bus интерфейс, предлагани като опция от всеки по-голям производител на тарифни уреди (Iskra-emeco, Minol, Kamstrup и др.). Въпреки

това, на българския пазар за момента са се наложили уредите с импулсен изход – по изискване на наредба No4/2005 на МРРБ (чл. 30, ал.

2), както и заради ниската си цена. Тези уреди се свързват към m-bus мрежата посредством т. нар. „m-bus импулсни броячи“. Импул-

сните броячи имат повече от един вход, което позволява свързването на няколко тарифни уреда към мрежата. След определяне на броя

и типа на интерфейса на уредите и свързването им към мрежата се избира подходящ за нея конвертор. Това е устройството, което

едновременно захранва всички свързани в мрежата устройства (тарифни уреди, импулсни броячи, протокол-конвертори и др.) и оси-

гурява канал за комуникация между всеки от уредите и устройството за събиране на данни. Ако разстоянията са прекалено големи (над

700 m) или консумацията е прекалено голяма, мрежата може да се раздели на неограничен брой сегменти, всеки от които се захранва

от т. нар. m-bus повторител (m-bus repeater) - електронно устройство, което служи за разширяване на съществуваща мрежа.

Основен компонент на системата е и комуникационният възел (или устройство за събиране на данни – централно или междинно), което

се свързва към конвертора на мрежата и посредством него комуникира с всяко свързано към мрежата подчинено устройство.

Източник текст и снимка: Gineers

сгради, където полагането на кабе-

ли е трудно. Тяхно предимство е лес-

ното им изграждане (не е нужно по-

лагането на каквито и да било кабе-

ли, освен захранващи за главния кон-

центратор).

Популярен стандарт за изгражда-

не на системи с безжична връзка е

вариантът на KNX за безжично пре-

даване на данни, администриран от

Konnex Association, а напоследък на-

влиза и безжичен m-bus. Протоколът

KNX е еволюция на няколко предишни

стандарта за сградна автоматиза-

ция, част от които се използват и

за дистанционно отчитане. Съще-

ствуват няколко начина на отчита-

не на такива системи. Единият е

локално отчитане от инкасатор,

като всички отчитани уреди тряб-

ва да имат възможност за пряка

радиовръзка с мобилното отчитащо

устройство, като самото отчита-

не става извън рамките на имота.

Обикновено това се практикува при

отчитането на топлинни разпреде-

лители. При изграждането на систе-

ма за централизирано дистанцион-

но отчитане е необходимо използва-

нето на концентратори (устрой-

ства, събиращи и запаметяващи ин-

формацията от няколко тарифни

уреда). Тъй като един концентратор

има възможност за връзка само с

няколко тарифни уреда (ограничена

от разстояние, вид на преградите,

радиозашуменост), необходимо е из-

ползването на повече концентрато-

ри за свързването на всички тариф-

ни уреди. Освен за свързване на та-

рифните уреди и запаметяване на

данните от техните измервания,

концентраторите служат и за пре-

даване на данни един на друг, като

всички данни от една мрежа се пре-

дават към един концентратор, кой-

то има възможност за комуникация

със средство на доставчика на ус-

луги. Данните се предават в посока

от най-отдалечения концентратор

към основния концентратор.

Енергийният мониторинг, в това

число и дистанционното отчитане на

битови тарифни уреди (водомери,

топломери, електромери и т. н.),

навлиза масово в българското жилищ-

но и офисно строителство. На паза-

ра вече се предлага огромно разнооб-

разие от подходящи за целта систе-

ми. Като пример може да разгледате

системите на фирма Gineers и Шнай-

дер Електрик България.



ÑÒÐ. 48 2*2011

Индекс на рекламите в броя

Ако не сте работещ специалист или вземащ решения за покупка в областта на сградната автоматизация,
можете да се абонирате за списание ТД Инсталации, като заплатите сумата от 24 лева с включен ДДС.

Талон за личен платен абонамент

дата:            /           /                     (дд / мм / гггг)

име:                                                         фамилия:

компания:                                                   отдел:                                         длъжност:

Област на дейност:

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

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

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

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

Организация:                                                        МОЛ:

EИН:                                             ЕИН по ЗДДС:

Седалище: _____________________________________________________________________________________ град:
За да станете абонат на сп. ТД ИНСТАЛАЦИИ попълнете талона или формите на www.tech-dom.com
За личен платен абонамент заплатете сумата от 24 лв. с ДДС по някой от следните начини:
банков превод: Ти Ел Ел Медиа ООД, ОББ – клон Цар Борис III, BIC CODE: UBBS BGSF, IBAN: BG04 UBBS 78271013893307
Пощенски запис: София 1612, бул. "Акад. Ив. Гешов" 104, офис 9, Ти Ел Ел Медиа ООД
Пратете талона и копие от платежния документ по пощата, на факс: 02/ 818 38 00 или на ludmil@tech-dom.com

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

АМАРА ЛАЙТИНГ ...................................... 20

БМС ИНЖЕНЕРИНГ .................................. 15

БОРА .......................................................... 43

БРОНЛАЙТ ........................................... К. I, 4

ВАГО КОНТАКТТЕХНИК ............................ 5

ГАЗКОМФОРТ ........................................... 37

ГЕОСОЛАР В-63 ....................................... 41

ГРУНДФОС БЪЛГАРИЯ .......................... К. II

ЕЛЕКТРА ПОМП ........................................ 42

ЕЛНЕТ ......................................................... 21

ЕХНАТОН КО. ......................................... К. III

ИНДУСТРИАЛНА АВТОМАТИКА ............. 46

ИНТЕРКОМПЛЕКС ...................................... 1

КАБЕЛКОМЕРС .................................. 12, 13

КАД ПОЙНТ ............................................... 33

МАГИС ИНЖЕНЕРИНГ ................................ 7

ОМЕГА ЛАЙТ ............................................. 22

ПИРОНОВА ................................................ 28

РОБЕРТ БОШ, НАПРАВЛЕНИЕ

ТЕРМОТЕХНИКА ......................................... 9

РОБЕРТ БОШ, НАПРАВЛЕНИЕ

ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИ ......................... 17

СОЛАР ЛЕД ПАУЪР .................................. 23

УНИСЕК-СИСТЕМИ

ЗА СИГУРНОСТ ........................................ 31

ФЛАМТЕХ .................................................. 29

ХЕРЦ АРМАТУРА .................................. К. IV

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL

EUROPE ....................................................... 3

Абонирайте се за






