www.tech-dom.com

#058
БРОЙ 3, ЮНИ 2012, ЦЕНА 4 лв.

ексклузивно

СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ
ПРОДУКТИ И ПРОМОЦИИ
СЪВРЕМЕННО УЛИЧНО
ОСВЕТЛЕНИЕ
елементна база, енергийни
характеристики, влияние върху
околната среда

ЕНЕРГИЙНОЕФЕКТИВНО
САНИРАНЕ
НА СГРАДИ
критерии за ефективна
топлоизолация

МИНИАТЮРНИ
АВТОМАТИЧНИ
ПРЕКЪСВАЧИ
класификация и избор

ЕСКАЛАТОРИ
видове и сфери
на приложение

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ПРОБОДНИ ТРИОНИ
особености и параметри
при избор

референтен обект:
Kempinski Hotel Grand Arena
гр. Банско

www.tangra.bg

> Ñúäúðæàíèå

ISSN 1314 - 3492
®

Технологичен дом е запазена марка на Ти Ел Ел Медиа ООД. Всички права запазени. Никаква част от текстовете и илюстрациите в това списание не
може да бъде препечатвана или копирана под каквато и да е форма без писменото разрешение от страна на издателя. Авторските права на графичното оформление, статиите и илюстрациите принадлежат на издателя. Издателят не носи отговорност за съдържанието на публикуваните реклами,
рекламни карета, рекламни публикации, платени статии. Правата на всички споменати търговски марки, регистрирани търговски марки, запазени
марки и т.н., както и използваните илюстрации от производители и доставчици, принадлежат на съответните им собственици.

ИЗДАТЕЛИ
Теодора Иванова
(02) 818 3818
dora@tech-dom.com
Любен Георгиев
(02) 818 3808
lubo@tech-dom.com
ФИНАНСИ И АДМИНСТРАЦИЯ
Таня Терзиева
(02) 818 3858 0888 335 881
tanya@tech-dom.com

ÑÒÐ. 2

3*2012

3
5

Новини.

6

Система за сградна автоматизация в офис сградата на Алфа
Банк.

8
11
12

BMS система в Полиграфия Офис Център.

15

Системи за сигурност: ексклузивно представяне на найновите продукти, технологии и продуктови промоции на
водещи фирми, предлагащи системи за сигурност на българския пазар.

21
24

Ескалатори - същност, видове и сфери на приложение.

28

Енергийноефективно саниране на сгради. Критерии за постигане на ефективна топлоизолация.

31

Електрически прободни триони. Особености и параметри при
избор.

34

Енергийно ефективни решения за ОВК системи. Коментари от
компании, работещи в областта на отоплението, вентилацията и климатизацията.

Проведе се изложението Light+Building 2012. Тазгодишното
издание регистрира ръст на посетителите от цял свят.

Проведоха се семинари на Autodesk.
Миниатюрни автоматични прекъсвачи - класификация и
избор.

Съвременно улично осветление. Елементна база, енергийни
характеристики, влияние върху околната среда.

ГОДИНА VII, #058

Списание "ТD ИНСТАЛАЦИИ" се издава от Ти Ел Ел Медиа ООД
1612 София, бул. "Акад. Иван Гешов" 104, офис 9
®
централа: (02) 818 3838, факс: (02) 818 3800
www.tech-dom.com
www.tllmedia.bg
РЕДАКТОРИ
editors@tech-dom.com
Петя Накова
(02) 818 3828 0889 919 256
Стоянка Стоянова
(02) 818 3822 0885 816 541
Дарена Мартинова
(02) 818 3842 0888 335 882
ДИЗАЙН
(02) 818 3830 prepress@tllmedia.bg
Иванка Янева
Теодора Бахарова
Камелия Кирилова

Графика: Мария Цветкова
Фотография: Николай Илиев
Действителните собственици на Ти Ел Ел Медиа ООД са
Теодора Стоянова Иванова и Любен Георгиев Георгиев.
Печат: Балканкар Реклама АД, София, бул. "Тотлебен" 34

РЕКЛАМА
reklama@tech-dom.com
Петя Найденова
(02) 818 3810 0888 414 831
Мариета Кръстева
(02) 818 3820 0888 956 150
Анна Николова
(02) 818 3811 0887 306 841

Галина Петкова
(02) 818 3815 0889 919 253
Милица Атанасова
(02) 818 3833 0884 921 633
Мария Павлова
(02) 818 3813 0882 927 916

МАРКЕТИНГ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
abonament@tech-dom.com
Мирена Русева
m.russeva@tllmedia.bg
(02) 818 3812 0889 717 562
Петър Пенчев
(02) 818 3848 0889 395 928

Емилия Христова
(02) 818 3848 0887 662 547
Николай Илиев
(02) 818 3841 0887 543 464

> íîâèíè
Bosch удължава гаранцията на СОТ-детекторите

Гаранцията на СОТ-детекторите от сериите Blue Line и професионалната серия вече е
5 години, като цената на детекторите остава непроменена, съобщиха от Bosch Системи
за сигурност.

"Покривайки стандартите по целия свят,
професионалната и Blue Line серията СОТ-детектори са подходящи за жилищни сгради,
търговски центрове и други приложения. Те са
лесни за инсталация, като осигуряват отлични резултати при засичане на нарушения и
същевременно притежават имунитет срещу
фалшиви аларми. Благодарение на възможността за анализ на достоверността на събитията, детекторите от серията Blue Line могат
веднага да реагират, разпознавайки движение
на човек, и по този начин да минимизират
фалшиви аларми, провокирани от случайни причинители (вятър, домашни животни, насекоми и др.)", заявиха от компанията.

Професионалната серия детектори разполага с интелигентна система за задействане, базирана на интегриране и проследяване на
данни от 5 различни сензора. "Тази модерна
технология използва усъвършенстван микроконтролер, който непрекъснато настройва и
балансира чувствителността на всеки детектор, като по този начин осигурява найголяма точност.
И двете серии са сертифицирани по стандарта EN50131 втора степен, като моделът
на професионалната серия с функцията антимаскиране притежава и трета степен по
EN50131", допълниха от Bosch Системи за
сигурност.

Siemens представи онлайн инструмент за ОВК и секюрити специалисти

Siemens направление Сградни технологии представи специално
създадената онлайн програма за избор на продукти и системи за
отопление, вентилация и климатизация (ОВК) и пожарна безопасност
– HIT. „Онлайн програмата (HVAC Integrated Tool - HIT) представлява
единна база данни, която съдържа цялата продуктова документация
(технически проспекти, инсталационни инструкции и декларация за
съответствие), както и всички приложения на едно място“, коментират от Siemens.

„HIT улеснява избора на продукти и аксесоари за пожарна безопасност под формата на интерактивен каталог и прилежащо техническо описание за избраните продукти. Създадена е да улесни работата
на специалистите в бранша: консултанти и проектанти, специфициращи продукти за проекти; инсталатори и партньори, работещи с
контролери със стандартни готови програмирани приложения и полево оборудване; клиенти на дистрибутори или на фирми, предлагащи
продуктите на Siemens Сградни технологии“, поясниха от компанията.
Програмата предлага различни модули, с помощта на които потребителят има възможност да избере продукти и типове ОВК инсталации, които да конфигурира, да управлява ОВК проекти и т. н.
“Модулът за избор на продукти за ОВК предоставя възможността
за избор на продуктова група, подгрупа или конкретен продукт, както
и съответните аксесоари към тях. Модулът Избор на тип инсталация работи чрез предварително зададени групи от приложения (отопление, климатична камера, охлаждане, индивидуален стаен контрол и
др.), посредством задаване на параметри. Предварително конфигурираните приложения в системата помагат за правилен избор на продукт към конкретната инсталация (напр. контролер) или избор на
съвместими помежду си устройства (разширителни модули, дисплей,
инвертори, сензори, вентили и задвижващи механизми).
След избора на инсталация, програмата дава възможност тя да
бъде конфигурирана чрез т.нар. Модул за конфигурация“, допълниха те.

Daikin представи новата гама водоохлаждащи агрегати
Daikin Europe NV
представи новата
гама EWAQ ~~ E-/F
водоохлаждащи агрегати с няколко спирални компресора, предназначена за абсолютна енергийна ефективност, включително версии клас A, според
Eurovent. „Новата гама е с много ниски нива
на шум, лесен монтаж и заема малко място
на пода“, информираха от компанията. „Тя е

съвместима с най-разпространените BMS
протоколи и има най-големия единичен хладилен кръг в момента на пазара на водоохлаждащи агрегати с няколко спирални компресора, което я прави идеалното решение за
широк кръг от комфортни и технологични
приложения.
Гамата водоохлаждащи агрегати с няколко спирални компресора е разработена с
възможно най-високата енергийна ефективност. Особено важно за нейната производи-

телност е високо ефективния кондензатор,
изпарителните топлообменници, както и
превъзходното логическо управление, което
позволява да се оптимизира работата на
компресора, скоростта на вентилатора и
електронният терморегулиращ вентил. Налични са две версии на ефективност - стандартна и висока, като високата версия е с
клас А на енергийна ефективност според енергийната класификация Eurovent (EERs по-големи от 3,1 във всички ситуации“, допълниха те.
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ТАНГРА организира Дни на Nederman

Фирма Hoermann с промоция на
избрани продукти

На 18, 19 и 20 юни т.
г. в офиса на фирма
ТАНГРА се проведоха
"Дни на Nederman",
съобщиха за сп. ТД Инсталации от офиса на
компанията. Българската фирма от 8 години е оторизиран представител на един от
най-големите концерни
в областта на локалната екстракция.
В продължение на три дни бяха представени продуктите на шведския производител, разпределени по продуктови групи. Сред основните теми беше „Отвеждане на изгорели газове в автосервизи, гаражи
и пожарни служби“. Друг акцент в програмата бяха темите „Улавяне
от място“ и „Настолни системи за локална екстракция, улавяне на
маслени мъгли“. Специално внимание бе обърнато на „Прахоулавяне и
филтриране - улавяне на заваръчни димове, работа във взривоопасна
среда“, както и на „Вакуумни системи, системи за песъковане и прахоулавяне“.
„Необходимостта от инсталиране на такива системи за специфични дейности, производства и помещения е безспорна, а резултатите им водят до подобряване на работната среда и повишаване на
ефективността“, коментираха от ТАНГРА.

Фирма Hoermann обяви промоция на избрани свои продукти, съобщиха за сп. ТД Инсталации от компанията. „Обект на намаленията са
гаражна и външна врата в шест висококачествени повърхности“,
информираха от Hoermann. „Гаражната секционна врата RenoMatic
разполага със задвижване ProMatic, конструктивно идентична е на
двустенно изолираните гаражни секционни врати EPU в промоционалните размери. RenoMatic се предлагат с устойчивата на UV лъчи
повърхност Decograin, която осигурява естествена дървесна визия,
както и добра шумо- и топлоизолация“, допълниха те.
От компанията уточняват, че към момента предлагат специални
оферти и за индустриални врати и товаро-разтоварна техника. Сред
тях са ролетната врата SB Decotherm S, индустриалната секционна
врата SPU 40, както и товаро-разтоварната рампа със сгъваема част
HLS и буфери DB 15.

Hoval проведе серия от семинари пред КИИП в страната

В началото на юни т. г. фирма Ховал, един
от водещите производители на отоплителна и климатична техника в Европа, проведе
редица семинари пред проектантите в
България, съобщиха за сп. ТД Инсталации от

компанията.
„Съвместно с Камарата на инженерите
в инвестиционното проектиране (КИИП),
секция ОВКХТТГ, Ховал презентира актуални
теми, сред които: енергийна ефективност
и отговорност за околната среда от Ховал;
климатизация на големи еднообемни сгради
и използване на топлината на изхвърления
въздух и котелни централи със средни и големи водогрейни котли (над 100 kW) и прилагането на кондензната технология в тях“,
информираха организаторите. „Във всички
по-големи градове като София, Пловдив,
Бургас, Варна, Велико Търново, Плевен, фирмата показа своите системни решения в
отоплителната и климатична техника и

спомена конкретни обекти и примери от
реализирани такива на територията на
България и Европа. Проектантите в част
ОВК успяха да се сдобият с актуална информация за фирмата, както и да обменят опит
по конкретни теми“, допълниха те.
От офиса на компанията припомнят, че
Ховал вече 1 година осъществява дейност в
България, предлагайки основните си продукти в областта на отопление, климатизация
и рекуперация. Фирмата е с над 80 години история и многобройни патенти и е реализирала значими обекти като: Ватикана, Замъка Уиндзор, Бъкингам, операта в Прага, Катедралата в Милано, стадионите Арсенал и
Уембли в Англия и други.

Проведе се конференция Енергийна ефективност и отговорна архитектура

На 21 юни т. г. в рамките на Европейската
седмица за устойчива енергия и на българския
ÑÒÐ. 4
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Ден за енергийна ефективност в Централния
дом на архитекта в София се проведе конференция „Енергийна ефективност и отговорна
архитектура“. Организатори са Обединение
Сдружени софийски архитекти и ВБ Студио
съвместно със Съюза на архитектите в България и Камара на архитектите в България.
Форумът бе открит от президента Росен
Плeвнелиев и министъра на икономиката и
енергетиката Делян Добрев. Сред дискутира-

ните теми бяха тенденциите в енергийната
ефективност и устойчива архитектура,
съвременни практики за саниране на сградния
фонд. Във финалната трета част на конференцията бяха представени съвременни строителни продукти и системи, които гарантират енергийна ефективност на сградите в
съответствие с актуалните изисквания на
Европейския съюз, проектантите и потребителите.
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Проведе се изложението
Light+Building 2012
Тазгодишното издание регистрира ръст на посетителите от цял свят
Милица Атанасова, Франкфурт
Около 196 000 души (183 111 човека през 2010 г.) посетиха тазгодишното издание на Light+Building - найголямото световно търговско изложение за осветление и технологии за
сградни инсталации, което се проведе от 15 до 20 април т. г. във Франкфурт, Германия. Това е повишение с
около 7% в сравнение с последното издание, проведено преди 2 години. В
изцяло ангажирания панаирен и изложбен център на Франкфурт, 2352 производители (2154 през 2010-та) от 50
страни представиха своите най-нови
продукти и тенденции в сферата на
осветлението, електротехниката,
сградната автоматизация и строителството, както и софтуер за
строителната индустрия. Увеличението в броя на местните и чуждестранни посетители е равен. Съотношението на международните посетители отново се е повишило и вече е
44%, което на практика означава, че
всеки втори посетител е бил чужденец.
„Light+Building е

най-голямото търговско
изложение за енергийна
ефективност
Сградите консумират най-много
енергия, като техният дял от общата консумация на енергия се равнява
на 40% и поради тази причина играят
важна роля за интелигентните мрежи и децентрализираното подаване
на енергия. Много добрите резултати показват повишаване в световен
мащаб на търсенето на екологосъобразни решения за осветление и строителство, а Light+Building е основното място за среща на производителите и хората, които вземат решения за това. Както разбрахме от
многото разговори по време на изложението, резултатите надвишават
очакванията на бранша“, каза Волф-

ганг Марзин, президент и главен изпълнителен директор на Messe
Frankfurt.
По данни на организаторите, икономическите перспективи пред сектора са доста положителни.

91% от посетителите и 83%
от изложителите са доволни
от икономическата ситуация
След Германия, десетте водещи
страни посетителки на Light+Building
2012 бяха Холандия, Италия, Франция,
Австрия, Китай, Великобритания,
Швейцария, Белгия, Швеция и Русия.
Наблюдава се сериозно повишаване на
цифрите на посетители от Северна
и Южна Америка и азиатските страни като Индия, Южна Корея и Япония.
Структурата на посетителите е
приблизително същата, като основните групи посетители са от монтажния бранш, от промишлеността
и търговията, както и архитекти,
проектанти на осветление и инженери.
„Интересът на посетителите
беше равномерно разпределен между

технологиите за осветление
и технологиите за сградни
инсталации
коментират организаторите на изложението. „98% от тях са доволни от
гамата продукти и услуги, които бяха
представени на изложението. Средното време, което посетителите са
прекарали на изложението е било 2 дни.
Анкетата сред изложителите също
даде добър резултат: 86% от тях
казаха, че са постигнали целите си за
изложението“, допълниха те.
Гамата от продукти и услуги, представени на Light+Building, беше допълнено от специалното шоу „Сградите като производители на енергия в
интелигентните мрежи“ и конгресът
„Продуктивност на сградите“.
„Вечерите, след края на работното време на изложението, посетите-

лите и гражданите на Франкфурт
имаха възможността да се насладят
на друга атракция - Luminale – грандиозни серии от илюминации, които
превърнаха различни места във Франкфурт и региона в изключителни светове на светлината“, разказват от
Messe Frankfurt. Организаторите
съобщават, че следващото изложение
Light+Building ще се проведе от 30 март
до 4 април 2014 г.
Източник на илюстративния материал: Light+Building
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Система за сградна
автоматизация в офис
сградата на Алфа Банк
Новата офис сграда на Алфа Банк е с РЗП от 10 000 кв. м.
Сградата се състои от 10 надземни и 2 подземни етажа, а
нейните ползватели, освен офиси, имат на разположение
център за обучение на персонала и зали за събития.
„ Фирма Ню Систем беше избрана
от главния изпълнител и одобрена от
инвеститора да изгради системата
за автоматизация и контрол на сградата или т. нар. BMS“, информират
от компанията.
По отношение на критериите, с
които е било необходимо да се съобразят при внедряването на системата, Мария Накова, мениджър продажби Сградна автоматизация, коментира, че определено инвеститорът е
имал сериозни изисквания. „В началото подготвихме детайлно техническо решение с конкретно избрано оборудване, което изпратихме да се
съгласува. Всяка една промяна и допълнение беше необходимо да бъдат
съгласувани и одобрени. Конкретните изисквания бяха заложени в про-
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ект, който ни беше предоставен като
задание и на база на него ние разработихме една работеща BMS“, споделя тя.
По думи на Мария Накова, изборът
на внедреното оборудване се дължи
на партньорството на компанията с
фирми като Шнайдер, Siemens, Хъниуел, Джонсън Контролс. „От тази
гледна точка бихме могли да предложим решение не само на една марка.
Изборът беше направен от инвеститора съвместно с главния изпълнител. Той беше продиктуван от качествата и възможностите, които
дава марката Siemens“, заявява тя.

Характеристики на оборудването
„Внедреното BMS оборудване с
марка Desigo на Siemens направление
Сградни технологии в сградата на
Алфа Банк намира
широко приложение както в административни и
офис сгради като
тази, така и в
търговски центрове, заводи и други“, информират
от Siemens. „Основното предназначение на системата за сградна
автоматизация е
управление и визуализация на всички
ОВК системи, както и на всички ос-

танали инсталации и устройства,
които я изграждат. BMS системата
Desigo предлага възможност за реализиране на значителна енергийна
ефективност чрез управление на консумираната енергия в сградата и
последващо намаляване на разходите. Осигурява максимален комфорт
и възвръщаемост на инвестициите
в краткосрочен план. Други предимства на системата са централизиран мониторинг, който оптимизира
необходимостта от персонал за наблюдение, особено при големи сгради, както и възможност за мониторинг от разстояние и в реално време (с помощта на WEB функции за
отдалечен достъп, известяване чрез
SMS или електронно съобщение и т.
н.)“, допълват от компанията.
От Siemens споделят, че системата е напълно съвместима с платформите на Microsoft и отговаря на международните стандарти за комуникация (по BACnet - ЕN ISO 16484-5, ANSI,
ASHRAE, B.I.G.-EU) и енергийна ефективност (EN 15232). Функционалността на системата позволява проследяване, архивиране и оптимизиране на
консумираната енергия в сградата.
„Desigo BMS дава възможност за
свързване и с други устройства по
протоколите KNX, LonWorks, M-Bus,
ModBus RTU и OPC.
Siemens предлага също така и специализиран софтуер за програмиране
на ниво автоматика - Desigo XWorks.
Софтуерът се характеризира с изключителна гъвкавост и всеобхватна
библиотека от готови приложения,
специално разработени за да подпомогнат специалистите, работещи с
него“, заявяват в заключение те.

Предимства на системата
Според Мария Накова, основно предимство на системата е осигурява-

> Ïðîåêòè, ðåàëèçàöèè

нето на комфорт на ниска цена.
„Ползвателите могат да определят
климата на сградата като цяло,
както и по помещения, посредством
монтираните стайни термостати.
Също така BMS позволява едно централизирано управление и/или наблюдение състоянието на системите,
които са включени в нея. Системата включва управление дистрибуцията на топлопроизводство, управление производството и дистрибуцията на студ, управление на 4 броя
климатични инсталации, на вентила-

цията на гаражите, наблюдение системата
за питейно-битови нужди, наблюдение на канализационната
система, наблюдение на
три трансформатора, наблюдение на два
броя UPS, наблюдение на система за пожарогасене, наблюдение захранването
на етажните електротабла, следене нивото на нафтовия резервоар.
Интегрирани са 4 броя чилъри по JBus, интеграция на 6 броя мултимери по ModBus, интеграция на два дизелгенератора по ModBus“, разказва
тя.
Освен със Siemens, в процеса на
реализация на обекта Ню Систем си
партнира с няколко основни компании. „Имахме сключен договор с главния изпълнител Главболгарстрой и
съгласувахме всичките си действия

с него. Партнирахме си с проектантско бюро Филарх, с ОВиК фирма Албос, с фирма Айс Гард и т. н.“, коментират от Ню Систем и допълват детайли за сроковете и стойността
на реализацията: „Реалното изпълнение на обекта за нас започна през август 2010 г. с уточнения и изчистване на проекта и приключи през месец май 2011 г. Приблизително стойността на системата възлиза на
около 300 хил. лева.“

Енергийната ефективност
на сградата
г-жа Накова определя така: „Смятам,
че по отношение на системата за
автоматизация сградата е от висок
клас енергийна ефективност. Това е
така, тъй като системата дава
възможност за управление, контрол
и наблюдение на най-важните системи, както и на най-сериозните консуматори на електрическа енергия.
Инвестицията в тази система е
възвръщаема и периодът зависи от
коректното й и продължително във
времето използване от страна на
обучен оператор.“
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BMS система в Полиграфия
Офис Център
Полиграфия Офис Център е модерен бизнес комплекс,
изграден изцяло според международните стандарти за
сгради клас А. Сградата представлява неразделна част
от една от архитектурните забележителности на София – Полиграфическия комбинат Димитър Благоев.
„ Нашата компания беше избрана
от инвеститора BLD Офис Парк - компания, джойнт венчър на Bulgarian Land
Development и Northrige Capital, за проектант и впоследствие за изпълнител на ключови технологични системи на офис центъра: системата за
сградна автоматизация (BMS);
структурна кабелна система и информационна инфраструктура; система
за видеонаблюдение; система за озвучаване и аварийно оповестяване“,
разказва инж. Никодим Никодимов,
управител на Актив Сълушънс.

„ Проектирането на инсталациите
беше извършено през 2008-2009 г.
Актив Сълушънс представи технически проекти, които отразяваха напълно
поставените изисквания в техническото задание. Модерните и иновативни решения и технологии, пълна интеграция на слаботоковите инсталации в BMS, единна информационна
инфраструктура, както и сериозният
практически опит на нашата фирма
бяха част от нещата, които според
мен спечелиха доверието на инвеститора“, допълва той.

Специфичните изисквания
по проекта
са зададени от Bulgarian Land
Development. „Това е фирма, която
отдавна работи в областта на инвестициите в обществено и жилищно
строителство, разполага с екип от
експерти в тази област. С тяхна
помощ, както и в много тясно сътрудничество с целия проектантски екип,
ръководен от арх. Николинка Лозанова, ние успяхме да уточним и допълним техническите параметри по
отношение управлението на сградните инсталации“, разсъждава инж.
Никодимов.
Конкретните изисквания на възложителя се обуславят от типа на
сградата, а именно офис сграда клас
А от отворен тип. Системата за
сградна автоматизация трябва да
обхваща максимално управление и
мониторинг на основните технологични системи – ОВиК, ВиК и Електросистема, като същевременно да е
ÑÒÐ. 8
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инж. Никодим Никодимов

достатъчно гъвкава, да позволява
лесно надграждане и да бъде интегрирана със системите за сигурност
на сградата, като: пожароизвестяване, видеонаблюдение, контрол на
достъп и СОТ. Също така основно
изискване на инвеститора е системата за сградна автоматизация да
извършва енергиен мениджмънт на
сградата: отчитане на топло/студо
потребление и електропотреблението на офисните и общите части,
както и генериране на детайлни
отчети за енергопотреблението за
всеки отделен наемател.
„ Друга основна функция, която
трябваше да изпълнява BMS, беше да
осигури гъвкаво управление на микроклимата както в общите части на
сградата, така и за всеки отделен
офис“, споделя управителят на Актив
Сълушънс. „Тази функционалност
постигнахме, използвайки контролери на Siemens, базирани на един от
най-съвременните протоколи за комуникация KNX.
В процеса на разработване на проекта, съвместно с инвеститора,
взехме решение, че до голяма степен
за общата енергийна ефективност на
сградата ще има значение управле-
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нието на осветлението. Актив
Сълушънс предложи и по-късно реализира една от най-модерните технологии за това: управление на осветлението по протокол DALI чрез димиране от 0 до 100% и в зависимост от
човешко присъствие.
Тъй като желанието на инвеститора беше да има възможност от
едно място да има максимален контрол върху технологичните системи
беше реализирана и интеграция по
протокол M-bus и Modbus с трите водоохлаждащи агрегата и дизелагрегата на сградата. Така от операторската станция на BMS могат да се
наблюдават всички важни технически показатели на тези агрегати.
Реализирахме и много други функционалности като: управление на
вентилацията в закрития паркинг по
CO, управление на противодимна вентилация, мониторинг на състоянията
на противопожарните клапи и др.“,
допълва той.

Изборът на внедреното решение
за управление на сградните
инсталации (BMS)
е продиктувано от няколко фактора:
n конкретните изисквания и специфика на инсталацията – водещ фактор при подбора на техническо решение и оборудване е обхвата и
типа на технологичните системи
подлежащи на автоматизация и
управление.
n гъвкавост на системата и възможност за лесно бъдещо надгражда-

не – една от най-силните страни
на нашите инсталации е да не се
ограничаваме с възможностите за
автоматизация, които предлага
определен производител, а да
търсим интеграцията на различни решения и технологии с цел да
постигнем максимална функционалност, гъвкавост и лесно бъдещо доработване на системата.
- висока надеждност на внедреното
оборудване – основен фактор за
качествената и безпроблемна работа на една BMS инсталация е тя
да бъде изградена с качествено
оборудване и материали. Поради
тази причина ние залагаме оборудване на световно признати производители като: Siemens, Wago,
Cisco, Schneider Electric, Moeller,
Scharck Technik и др.
n една от най-важните характеристики на нашите BMS инсталации
е разработената от Актив
Сълушънс SCADA система (Active
Building). Софтуерът е разработен
с отворената архитектура, което
позволяват на компанията да изгражда изключително гъвкави и
пригодени за целите на отделния
клиент решения, базирани както на
настолни компютри, така и на
PDA, мобилни телефони и други
терминални устройства. Също
така системата ни позволява лесна интеграция по протокол с технологични инсталации със собствена автоматизация, като водоохлаждащи агрегати, дизелгене-

ратори и абонатни станции, отчитане на енергопотреблението и
енергиен мениджмънтът, интеграцията със системите за контрол
на достъп и СОТ, видеонаблюдение
и пожароизвестяване“, дава детайли относно внедрените технологии Никодим Никодимов.

Партньори по реализацията
на обекта
По негови думи, в процеса на реализация на обекта Актив Сълушънс си
партнира с Bulgarian Land Development,
които изпълняват функциите на инвеститорски контрол. Инж. Никодимов признава, че в тяхно лице са
срещнали абсолютно професионално
отношение, пълно сътрудническо и
помощ в процеса на проектиране и
изграждане на инсталациите.
„ През целия етап на реализация
изградихме много добри партньорски
взаимоотношения с арх. Николинка
Лозанова и колегите от фирма НикиЛоз“, допълва той и продължава: „Главен изпълнител на строителството
беше фирма Главболгарстрой, която
е доказал се професионалист при
изграждането на големи строителни
обекти. Успешно партнирахме и с
останалите фирми подизпълнители на
обекта: Бизнес Група Екотоп – подизпълнител по част ОВиК; Електра Тим
– подизпълнител по част електро и
др.
Естествено, не на последно място, трябва да спомена нашите партньори в изграждането на Системи за
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лежа за този проект е, че арх. Лозанова заедно с инвеститора бяха взели
решение техническите проекти за
слаботокови инсталации и BMS да
бъдат изработени едновременно с
останалите проекти на сградата. По
този начин се елиминираха както проблемите, които възникват в резултат
от несъгласуваност между отделните проектанти, така и допълнителните преработки по време на строителството.
Цялостното строителството протече в периода 2009-та до края на 2010
г., като самото изграждане на системите отне около 7 месеца в този
период. През 2011 г. бяха извършени редица преработки и надграждане на
инсталациите, свързани с конкретните изисквания на отделните наематели. Крайната стойност на Системата за сградна автоматизация, заедно с извършените доработки, възлиза
на около 450 000 евро. Възвръщаемостта на тази инвестиция за офис
сгради от този клас е между 4 и 5
години.“
В заключение инж. Никодим Никодимов заявява, че

цялостната енергийна
ефективност на една сграда
се явява съвкупност от много
показатели

сградна автоматизация: Siemens
Building Technologies - Siemens, WAGO
Kontakttechnik и Cisco Systems.“
По мнение на управителя на Актив
Сълушънс,

предимствата, които носи
внедрената BMS система
на ползвателите, могат да бъдат разгледани в няколко аспекта. Централизираното автоматизирано управление
на сградните инсталации води до
повишаване на енергийна ефективност на офис центъра, което гарантира по-ниски разходи за енергия. Тази
предпоставка е от огромно значение
както за инвеститора, така и за всеки конкретен наемател на офисното
пространство. Косвен ефект от автоматизираната поддръжка на добър
климат се явява и повишаването на
производителността на персонала,
който целогодишно работи в точно определени температурни граници в зоÑÒÐ. 10
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ната на комфорта.
От друга страна BMS намалява
нуждата от специализиран персонал
необходим за поддръжка, настройка и
следене на сградните инсталации.
Също така, в конкретния случай, за
това допринася и внедрената в BMS
на система за енергиен мениджмънт
посредством своите инструменти за
дистанционно отчитане на енергия.
Системата за сградна автоматизация допринася и за повишаване на
експлоатационната безопасност не
само посредством вградените функции за защита на оборудването, но и
чрез минимизиране на човешкия фактор - намаляване на възможността
от предизвикването на човешки грешки при управлението.
По отношение на сроковете на
реализация, инж. Никодимов коментира: „Проектирането на инсталациите
отне около пет месеца в периода 20082009 г. Това, което трябва да отбе-

Освен технологичните инсталации
и системи като ОВиК, ВиК, Електро
и BMS значение също така имат:
стени, фасади, изолация, дограма,
слънцезащитна и много други.
„Един от основните показатели,
които определят една сграда като
енергоефективна са режимите на
експлоатация, параметрите на
вътрешния микроклимат и енергийните разходи. Именно тук BMS чрез управление на енергоефективни агрегати, като рекуператори и рециркулация; поддържане на постоянна температура на подавания свеж въздух;
стартирането на определени системи по присъствие; индивидуален стаен контрол на климата и същевременно централно регулиране по графици,
управление на осветлението, управление на гаражната вентилация по
съдържание на въглероден окис и много други се явява основен фактор да
можем да наречем офис център Полиграфия "зелена" сграда", допълва
той.

> ñúáèòèÿ

Проведоха се семинари на Autodesk
На 28 и 29 май т. г. в хотел Шератон София Хотел Балкан се състояха серия от специализирани семинари, посветени на новите решения за
проектиране на Autodesk.
Първият семинар бе на тема Новите решения 2013 от Autodesk за
архитектурно, конструктивно и ВиК,
ОВК, електропроектиране. Мероприятието бе организирано от Autodesk,
дистрибутора Би Ем Джи и неговите
партньори КадПойнт, Каниско и Мапекс. Семинарът бе посетен основно от архитекти, конструктори,
инженери ВиК, ОВК, електро, както
и преподаватели и студенти от водещите висши учебни заведения у нас.
Програмата на семинара на 28 май
започна с представяне на тенденциите в архитектурното, конструктивно и инженерно проектиране, комплексния подход и решенията на Autodesk.
Присъстващите имаха възможността да се запознаят със съвременното архитектурно проектиране със
софтуерния пакет Autodesk Building

Design Suite 2013, както и с конкретни примери на неговото приложение.
Представени бяха и новостите в проектирането на конструкции с
Autodesk Building Design Suite Ultimate
2013. Напрвени бяха демонстрации с
Revit Architecture, Revit Structure, Revit
MEP, както и с Robot Professional. Другите теми, заложени в програмата,
бяха Управление и контрол на проекти с Navisworks Simulate, Navisworks
Manage и Остойностяване с Quantity
Takeoff за целите на проектанти и
строители.
Специализираният семинар Нови
решения 2013 от Autodesk за инфраструктурно проектиране и управление на данни се състоя на 29 май.
Мероприятието бе организирано от
Autodesk, БиЕмДжи, Каниско и Мапекс.
Програмата представи водещите
трендове в инфраструктурното проектиране и управление на данни, като
бяха показани новите версии на пакетите и програмите за 2012 на
Autodesk.

Присъстващите имаха възможността да се запознаят с новия пакет
Infrastructure Design Suite 2013 за устройствено планиране от Autodesk.
Бяха направени демонстрации на найсъвременно инфраструктурно моделиране и реалистично визулизиране.
Бе показано актуалното пътно проектиране с единния модел на
Infrastructure Design Suite Premium 2013.
Към края на програмата бяха демонстрирани възможностите на пакета
Infrastructure Design Suite 2013 в областта на жп проектирането.
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Миниатюрни автоматични
прекъсвачи
По дефиниция прекъсвачите са електрически превключватели с
автоматичен режим на работа, предназначени да защитават електрическите вериги от повреди, причинени от претоварвания и
къси съединения. Освен че предпазват кабела, проводниците и
крайните потребители, прекъсвачите изпълняват и регулиращи
тока функции. За разлика от стопяемите предпазители, които сработват еднократно, след което се налага да бъдат заменени с
нови, прекъсвачите поддържат цикличен режим на работа.
След като сработят, ръчно или
автоматично, се връщат в изходно
положение, с което се подновява
нормалната им работа. Предлагат
се в широк диапазон от типоразмери – от малки устройства (0,1 А),
предназначени за защита на отделни електрически уреди, до мощна комутационна апаратура с индустриално приложение. Друг основен признак за класификация на прекъсвачите е работното им напрежение. На
основата на този признак се разделят на три категории – за ниско,
средно и високо напрежение. Комутационната апаратура, предназначена да защитава електрическите
вериги ниско напрежение (до 1000 V)
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от повреди и къси съединения, е позната с наименованието автоматичен прекъсвач. Защитната комутационна апаратура в мрежи за средно и високо напрежение се нарича
само прекъсвач. Освен за различни
токове и напрежения, автоматичните прекъсвачи биват еднополюсни
и многополюсни. Многополюсните
прекъсвачи се използват за едновременно разединяване на фазите в
една електрическа верига. Обект на
статията са автоматичните
прекъсвачи за ниско напрежение, които се използват за захранване на
нисковолтови маломощни електродвигатели (0,4 кV) и други електрически прибори.

Класификация на миниатюрните
автоматични прекъсвачи (МАП)
Съществува формално разделение
на видовете миниатюрни автоматични прекъсвачи:
n миниатюрни автоматични прекъсвачи (Miniature Circuit Breaker),
комутиращи токове до 100 ÷ 125
А. Прекъсвачите от тази група
обикновено не предлагат регулиране.
n миниатюрни автоматични прекъсвачи в лят корпус (Moulded Case
Circuit Breaker). Широко използвана
група в голяма част от нисковолтовите мрежи с номинален ток
1000 ч 1600 А. Имат възможност
за регулиране на комутационната
характеристика.
n миниатюрни автоматични прекъсвачи в изолиран корпус (Insulated
Case Circuit Breaker). Използват се
за нисковолтови мрежи с повишено значение на напрежението и
тока.
В зависимост от времето на сработване (tc) прекъсвачите се разделят на нормални (tc = 0,02 ÷ 0,1 s),
селективни (tc се регулира до 1 s) и
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бързодействащи, притежаващи токоограничаващ ефект (tc не повече от
0,05 s). Спрямо вида на комутируемия
ток, МАП биват за постоянен ток; за
променлив ток; за постоянен и променлив ток. Номиналните токове на
главната верига за комутация се
определят при работа в среда с околна температура 40 °С. Избират се от
реда: 6,3; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160;
250; 400; 630; 1000; 1200; 1500 А.
Според числото на полюсите в
главната комутируема верига, биват
еднополюсни, двуполюсни, триполюсни и четириполюсни. Видът на силовата верига за разкъсване на тока
разделя прекъсвачите в три групи - с
разкъсване на максималния ток; с
независимо разкъсване и с минимално или нулево разкъсване на напрежението. В зависимост от времезадръжката при разкъсване на максимален
ток биват: без задръжка по време; със
задръжка по време, независимо от
тока; със задръжка по време, обратно зависимо от тока; със съчетани
характеристики. Също така
прекъсвачите могат да бъдат със

задно, предно или комбинирано присъединяване.

Принципи на действие
Автоматичните прекъсвачи оперират на базата на два
основни принципа - електромагнитен и термичен. При
първия в конструкцията на
прекъсвача е вградена индукционна бобина (електромагнит). Вследствие нарастването на тока във веригата се
индуцира магнитна сила, при
Фиг. 1.
увеличаването на която се
създават предпоставки за
прекъсване на веригата. По принцип
автоматичните прекъсвачи са нормално затворени, т. е. когато големината на тока във веригата е близка до номиналната, контактите им
са в затворено състояние. С увеличаването на тока във веригата, индуцираната магнитна сила също се
повишава. В процеса на увеличаване
на магнитната сила се достига до
момент, в който големината й е достатъчна да преодолее съпротивле-

нието на механизма, чрез който контактите на автоматичния прекъсвач
се държат затворени. С отварянето
на контактите на автоматичния
прекъсвач веригата се прекъсва.
Схема на автоматичен прекъсвач с
електромагнитен принцип на действие е показана на фиг. 1. Изобразеният изпълнителен механизъм Р се
състои от електромагнит 1, чиято
намотка 2 се свързва последователно в защитаваната верига без токо-
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ви трансформатори. Положението на
котвата 3 се фиксира от пружината
4 в показаната на схемата посока.
Когато през намотката 2 премине
ток, по-голям от тока на заработване на релето, котвата 3 се привлича
от електромагнита, лостът 5 се
задвижва и освобождава зъбеца 6 на
прекъсвача П. Посредством пружината 7 прекъсвачът изключва. Токът на
заработване може да се регулира в
известни граници чрез натягане на
пружината F4.
Термичният принцип на работа на
автоматичните прекъсвачи включва
използването на биметална пластина. Същността му се базира на повишаването на температурата в биметалната пластина в резултат от
увеличаването на големината на
тока в електрическата верига.
Вследствие от повишаването на
температурата й биметалната пластина се деформира и изключва веригата. Преимуществено се използват
автоматични прекъсвачи, в които са
вградени и двете описани техники за
разединяване на електрическите вериги. Използването на подобни автоматични прекъсвачи с комбинирано
действие разкрива значителни
възможности за оптималния им избор
съобразно изискванията на приложението. Счита се, че автоматичните
прекъсвачи, конструирани на базата
на индукционна бобина, са по-подходящи при кратковременни, но много
големи пикове на тока във веригата,
т. е. в случай на възникване на къси
съединения. За разлика от тях, автоматичните прекъсвачи с биметална
пластина се характеризират с подобра реакция на по-малки като големина, но отличаващи се с по-голяма
продължителност свръхтокове във
веригата, т. е. в условия на претоварване.

Избор на автоматични
прекъсвачи
При избора на миниатюрен автоматичен прекъсвач за конкретно приложение трябва да се вземат под внимание следните параметри:
n номиналната стойност на тока
Iном, протичащ в електрическата
верига - определя се от разчета за
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натоварване на веригата;
n номиналната стойност на напре-

жението, при което ще работи
прекъсвачът;
n максимална изключваща възможност на прекъсвача Icu (A)
n работна изключваща възможност
Ics – колкото по-висока е стойността на Ics, толкова по дълго време ще работи избраният прекъсвач;
Сред важните характеристики е и
категорията на автоматичния
прекъсвач, която се илюстрира с т.
нар. крива на изключване:
n крива А – прекъсвачът изключва
при достигане на ток 2 ÷ 3 Iном.
Такива МАП се използват за защита на електрически мрежи с голяма дължина;
n крива В – тези прекъсвачи са разчетени да изключват при достигане на ток 3 ÷ 5 Iном. Използват се
за защита в жилищни сгради с
малки токове на къси съединения;
n крива С - прекъсвачът се задейства при ток 5 ÷ 10 Iном. Използва
се за защита на захранващи кабели;
n крива D - прекъсвачът се задейства при ток 10 ÷ 20 Iном. Използва се за защита на промишлени
консуматори с голям пусков ток
(електродвигатели).
Взема се под внимание и токът на
термична устойчивост – Icw (A). По
отношение на автоматичните
прекъсвачи от категория В е важно
да се обърне внимание на периода, за
който е зададен токът на термична
устойчивост;
Освен тези характеристики, от
търговската спецификацията на всеки автоматичен прекъсвач може да
се получи допълнителна информация
и за номиналното работно напрежение; изключвателна възможност; работна изключваща възможност; изолационно напрежение; електрическа
и механическа износоустойчивост
(брой цикли); клас на токоограничение; степен на защита IР; крива на
изключване; вид присъединителна
клема; диелектрична якост на корпуса; устойчивост на нагряване и пожар
на външните части; допустими работни параметри и други. Като пра-

вило големите производители на миниатюрни автоматични прекъсвачи
винаги ги допълват с различни аксесоари и спомагателни устройства,
като например допълнителни контакти, минимално напреженови изключватели, дистанционен стоп, моторни приводи и др. Тези устройства
позволяват да се осъществи дистанционно изключване и сигнализация за
състоянието на МАП.

Прекъсвачи с ротоактивно
изключване
Освен традиционно използваните
конструкции автоматични прекъсвачи, чиито принцип на работа вече бе
описан, през последните години се
наложи и друга техника на прекъсване на електрическата верига, позната като ротоактивно изключване
или ротационна контактна система.
За разлика от класическите конструкции автоматични прекъсвачи, в
които електрическата верига се
прекъсва на едно място, при ротоактивните веригата се прекъсва на
две места. Принципът им на работа
се базира на възникването на електродинамична сила на отблъскване
между неподвижните и подвижния
контакт. В резултат на това подвижният контакт се завърта, разкъсвайки електрическата верига на
две места. Предимството на ротоактивните прекъсвачи е тяхното
бързодействие – т. е. времето за
завъртане на подвижния контакт,
разкъсвайки веригата, е от порядъка на милисекунди. В местата на
прекъсване на веригите се запалват
две дъги. Това води до многократно
увеличение на общото съпротивление във веригата на тока на к. с.
Като резултат се получава голямо
понижение на големината на тока на
к. с. Използваният принцип ограничава този ток да достигне ударни
стойности и следователно запазва
проводниците и консуматорите в
електрическите инсталации. Миниатюрните автоматични прекъсвачи,
работещи на принципа на ротоактивното изключване, се характеризират със силно токоограничаващо
действие и с добри възможности за
селективност.
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ексклузивно

Системи за сигурност:
НОВИ ПРОДУКТИ И ПРОМОЦИИ

Уважаеми читатели,
Представяме ви най-новата инициатива на сп.
ТД Инсталации – ексклузивно представяне на найновите продукти, технологии и продуктови промоции на водещи фирми, предлагащи системи за
сигурност на българския пазар. Продуктовите
модули, освен рекламната информация, която
осигуряват на клиентите, имат и значение на
моментна снимка на предлагането на пазара –
новости в продуктов и технологичен аспект. В
известен смисъл очертават тенденции и демонстрират иновативността на производители и
техни търговски партньори.

В секция Системи за сигурност: НОВИ ПРОДУКТИ И ПРОМОЦИИ, която публикуваме в броя, ще
откриете продуктови и технологични представяния на едни от най-изявените фирми в бранша
на системите за сигурност - АЛФА ЛАЙТ, АНДИ,
БИСАЙД, ГРИКОМ ХОЛДИНГ, ИНТЕР СИСТЕМС,
КАНБРОК, КВЕЛ, КЪНЕКШЪН ГРУП, СЕКТРОН,
ФЛАМТЕХ.
Тъй като новата инициатива още със старта
си отчете добър прием, очаквайте в някой от следващите броеве на българското списание за сградни
системи ТД Инсталации отново да ви представим най-интерсните към момента нови продукти
и промоции в областта на системите за сигурност.
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Боларди на фирма RISE
Всяка автоматика за врати или бариера може да бъде
повредена, вратата да бъде
отворена и дори скъпата
кола в двора / гаража ви да
смени собственика си. Това
няма да се случи, ако монтираме отпред болард (потъващ в земята антитерористичен цилиндър) на RISE –
фирма от BENINCA HOLDING
– Италия. През болард на
RISE не може да мине дори камион.
У нас болардите се срещат сравнително рядко, но в останалите страни на
ЕС те са незаменим защитник на частните имоти, както и основен регулатор на градската среда. В Швейцария витрините на бижутерските магазини
нямат решетки, но пред тях има боларди. Болардите, производство на RISE
са здрави, тихи и по бързодействие конкурират много бариери.
Няколко думи за надеждността:
- стоманен цилиндър с дебелина 8 мм и диаметър 200 мм, излизащ на половин метър над земята.
- спира кола с тегло 1.5 тона и скорост 50 км/час и продължава да работи.
- непрекъсната работа – двигателят е 24 V dc и не загрява.
- възможност за резервно захранване и работа с батерии.
На въпроса: "Не е ли скъпо?", Айнщайн би казал "Всичко е относително".
Цената с монтаж и 2 години гаранция е под 7000 лв с ДДС. Такава цена за
качествен болард няма да намерите другаде.
Макар на някого да изглежда скъп, болардът RISE вече е по джоба на много
българи. Подходящ е за служебни и за лични обекти и чувството за сигурност, което дава е безценно. Болардите на RISE може да видите във фирма
Бисайд ООД – българският филиал на BENINCA – Италия. При нас ще намерите и всякаква друга автоматика с високо качество и на изненадващо
приемливи цени.

www.beside.bg
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Електрически табла
от АНДИ
Електрическите табла,
асемблирани в модерно
оборудвания цех на АНДИ,
отговарят на все по-завишените изисквания на
клиентите за качество и
на европейските стандарти, включително и
БДС EN 60439-1 I Т.У. Таблата могат да бъдат с
различно предназначение:
за жилищни и офисни сгради, хотелски комплекси, разпределителни табла и табла за управление и автоматизация на
промишлени предприятия, за трафопостове и комплектни
компенсационни уредби (ККУ).
Интересна опция е инсталирането на аерозолен пожарогасител Fire Pro в таблото. Това ще осигури един изключително сигурен, надежден и бюджетен метод за гасене на пожар,
който може да възникне в таблото, като по този начин се
спира разпространението му и се ограничават щетите.
Всички табла, произведени от АНДИ, излизат със сертификат за качество и гаранция до 5 години.

www.andy.bg
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Wireless Control - следващо MAXPRO VMS поколение мониторинг и
иновативни CCTV решения
контрол на евакуационни
осветители
На пазара днес вече се предлагат
евакуационни осветители, чиито мониторинг и контрол се осъществяват
по безжичен път. Това става възможно със системата за безжичен контрол - Wireless Control на фирма RP Technik
- Германия. С нея следенето на състоянието на аварийното и евакуационно
осветление става лесна задача. Осветителите се нуждаят единствено от 220V
захранване и оттук нататък системата започва да се грижи сама за себе си.
Комуникацията се осъществява по безжична мрежа тип ad-hoc, на честота
868 MHz, одобрена от Европейските норми. Всяко осветително тяло от системата Wireless Control, комуникира не само с устройството за управление, но
и с останалите осветители, като по този начин се увеличава обхватът и може
да се изгради голяма и сложна система. Максималното разстояние между два
осветителя трябва да е до 30 m. Комуникацията в този обхват се осъществява безпроблемно, като дори подсилените бетонни стени не са бариера за връзка
между елементите от системата. Инсталацията може да съдържа до 200
осветители за едно устройство за управление.
Софтуерът за визуализация, инсталиран на устройството за управление,
позволява да се въведе план на сградата, където всеки осветител се поставя
на точното място и показва текущото си състояние. Също така, има възможност за избор на няколко езика.
Много от безжично управляемите осветители могат да бъдат превключвани по радиоканал. По график, запаметен в устройството за управление, могат
да се изключват неизползвани аварийни осветители, например през неработни
дни от седмицата, като по този начин се
пести електроенергия и въпреки това сигурността е гарантирана.

www.alfalightbg.com

MAXPRO е най-новата фамилия продукти за видеонаблюдение на Honeywell. Серията включва софтуер за визуализация и управление MAXPRO-VMS
и мрежови записващи устройства MAXPRO-NVR.
Като наследник на MAX-1000, системата запазва
пълна съвместимост с широк набор аналогови
матрици и записващи устройства. В MAXPRO-VMS
е добавена поддръжка на IP базирани решения, цифрови рекордери серия Fusion, HRDP на Honeywell
както и съвместимост с решения на Bosch,
Dallmeier, Pelco, Milestone, Axis и мн. др.
MAXPRO-VMS позволява изграждане на видеостени с неограничен брой дисплеи, гъвкавото им
управление от един или множество оператори, система за съобщения, включително споделяне на екрани и видеостриймове.
Предлага мощни инструменти за видеоанализ, с възможност за допълнителна
автоматизация и оптимизация на работния процес. Пакетът включва широк
набор алгоритми за контрол на трафика, преброяване и проследяване на хора
и обекти, реализиране на периметрова охрана и мн.др.
MAXPRO-NVR е мрежово записващо устройство за работа с IP камери и видео
енкодери. Освен с продукти на Honeywell MAXPRO-NVR може да работи с всички камери поддържащи стандарт ONVIF, както и камери на други производители поддържащи RTSP протокол.
Отличителна черта на системата MAXPRO е пълната интеграция със софтуерни пакети за мониторинг и управление като Winmag и Pro-Watch.
Големият брой дисплеи, скриптовият език за конфигуриране и управление,
възможнността за интегриране с други системи прави продукта изключително
подходящ за критични приложения като атомни централи, военни обекти и
институции за изтърпяване на наказания, а също така и за търговски комплекси, офис сгради, индустриални обекти, приложения за мониторинг и управление на трафика и други.

www.intersystems.bg

Интуитивни системи за сигурност PARADOX
Съвременните системи за
сигурност са навсякъде около нас и се грижат за безопасността и защитата на
нашето имущество: алармени системи в дома, системи за контрол на достъпа и отчитане на работното време в офиса, видеонаблюдение в магазина, пожароизвестителни системи, алармиращи при
опасност от пожар, пожарогасителни инсталации, потушаващи
възникналите пожари в сървърните помещения, системи за периметрова охрана на вилата и много други.
Алармените системи PARADOX са доказали качествата и функционалността си през последните 20 години на нашия пазар. Канадската компания излиза от рамките на традиционния дизайн на устройствата за управление на алармените системи, като предлага иновативни чувствителни на допир клавиатури, контрол през приложение на мобилния телефон или браузъра на компютъра.
Последният флагман в семейството на PARADOX е интерактивната клавиатура TM50 Touch. Тя продължава линията чувствителни
на допир клавиатури ТМ40. TM50 Touch се предлага в разнообразие
от цветове, съобразени с модернистичния дух на съвременния дом.
Порасналият, спрямо ТМ40, 5 инчов (12,5 см) тъч скрийн екран е с
подобрена чувствителност и по-висока разделителна способност.
По-добрата чувствителност на екрана и интуитивният потребителски интерфейс с икони правят TM50 Touch толкова лесна за работа, че не е необходимо ръководство за употреба.
В допълнение, 5 инчовият екран на TМ50 Touch може да визуализира
вашите любими снимки като дигитална фоторамка, да показва в ре-
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ално време карта на обекта с точното местоположение на възникналата аларма и да осигурява бърз преглед на състоянието на всички зони. Красивият дизайн, форми и цветове в унисон с всеки декор,
правят TM50 Touch подходящият аксесоар към алармената система PARADOX за вашия дом или офис.
Всички продукти PARADOX може да намерите в офисите на Сектрон ООД в цялата страна или на www.sectron.com
TM50 Touch Интерактивна чувствителна на допир клавиатура
* 5-инчов (12.7cm) дисплей с ярки цветове
* Резолюция 480 x 272 pixels
* Тънък, елегантен дизайн
* Интуитивен базиран на икони потребителски интерфейс. Не е необходимо ръководство за употреба
* Поддръжка на до 32 етажни плана, осигурявайки графично потвърждение на местоположението на активираната зона чрез
етажни планове или фотографии
* Слот за SD карта - за качване на потребителски фотографии или
за лесно обновяване на системния фърмуер
* 1 зонов/температурен вход за свързване на детекторно устройство или външен температурен сензор (TEMP07)
* Контролира до 8 PGM изхода
” Предлага се в следните цветове: черно, бяло, червено, зелено, синьо, виолетово
* Съвместима с контролни панели от сериите SP/MG и ЕVO192

www.sectron.com
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Проектиране, доставка,
изграждане, монтаж
и поддръжка на радарни
системи от КВЕЛ
Фирма КВЕЛ ООД проектира и
изгражда системи за видео наблюдение и контрол на достъпа,
както и системи за сигурност
и охрана. Компанията разчита
както на собствена продукция,
така и на внос от реномирани
световни фирми. Фирма КВЕЛ е
утвърдена като една от водещите в областта на проектирането и изграждането на системи за контрол на достъпа във
всички негови разновидности.
КВЕЛ ООД специализира усилено, за да може да откликне на
предстоящото търсене в България на фирми за проектиране,
доставка, изграждане, монтаж и поддръжка на радарни системи. Тяхната основна цел е ранното предизвестяване за ята прелетни птици за ветрогенератор.

www.kvel-bg.com

EBL512 G3: Аналогова,
адресируема пожароизвестителна система
EBL512 G3 е аналогова адресируема пожароизвестителна система, но може да бъде използвана с конвенционални или адресируеми детектори и адресируеми входове и изходи. Системата отговаря на стандарти:
EN54 част 2 (Оборудване за контрол и индикация) и EN54 част 4
(Токозахранване). Всеки контролен панел (CIE) може да комуникира с до 1020 детектора, входни и изходни устройства. До 512
от тези устройства могат да
бъдат алармени точки.
Всичко контролно устройство има четири вериги за свързване на детектори, ръчни бутони и общи входове и изходи за свободно програмируеми специфични потребителски функции. Всяко
устройство по веригата използва един адрес. Всяко EBL512 G3 устройство може
да работи както самостоятелно така и в TLON (Echelon) мрежа с до 30 устройства, като всяко едно контролно устройство има достъп до цялата информация
от другите устройства в мрежата. Общият брой детектори и/или входни устройства в една цялостна система може да достигне 30 600.
EBL512 G3 е трето поколение пожароизвестителна система. С уникалната
си функционалност и способност за адаптиране към заобикалящата среда, самодиагностика и откриване на проблемни точки позволяват инсталирането на
системата във всякакви помещения при почти всякакви условия.
Наборът от функции на системата EBL512 G3 отговаря и на най-строгите
изисквания що се отнася до детекцията на пожарни събития, ясна индикация,
локализация на сработили датчици и самодиагностика.
EBL512 G3 - уникална концепция за ранно предупреждение без нежелани аларми.

www.canbroc-bg.com
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Фламтех предлага
интелигентно решение
за вашата сигурност и
защита
Фирма Фламтех е лидер на
българския пазар в предлагането
на газови пожарогасителни системи от ново поколение с чисти
агенти NAF S 125 и NAF S 227, безопасни за хората и околната среда. Този тип пожарогасителни
агенти не нарушават озоновия
слой и осигуряват пълно спазване
на противопожарните технически изисквания, екологичните параметри по
изискванията на EPA и екологичните стандарти във връзка с човешката безопасност. Проектирането на системите се извършва със специализиран лицензиран софтуер на водещите световни производители на системите.
Фламтех е специализирана в областта на пожарната безопасност, чрез
услугите: проектиране, доставка, монтаж и абонаментно обслужване на
всички видове пожароизвестителни и пожарогасителни системи, изработване на част: Пожарна безопасност към инвестиционните проекти по Наредба Iз-1971 за строително-техническите правила и норми за осигуряване
на безопасност при пожар. Фирмата притежава разрешение по Наредба №
Iз -2815, издадено от ГДПБЗН - МВР.
Компанията предлага противопожарно оборудване и пожарозащитни покрития, извършва сервиз на пожарогасители, обследване на обекти, консултации, изработва схеми за евакуация. Стремим се към
непрекъснато усъвършенстване, за да може да предложим високачествени продукти и услуги на нашите клиенти, съобразно техните специфични потребности, изисквания и финансови възможности.
ФЛАМТЕХ ЕООД е изключителен представител на
SAFETY HI-TECH S.r.l., Италия, за проектиране и доставка на пожарогасителни инсталации с новите пожарогасителни агенти NAF S 125® и NAF S 227®.

www.flametech-bg.com
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Ескалатори
Същност, видове и сфери на приложение

По своята същност ескалаторът е транспортно съоръжение, чието предназначение е вертикалното придвижване на хора. То представлява стълба с подвижни,
свързани във верига, стъпала, задвижвани с мотор.
Стъпалата са с приблизително
триъгълна форма и с колела във всеки ъгъл. Горните колела са прикачени
към веригата, а долните се движат
независимо. Стъпалата на ескалаторите в повечето случаи се предлагат
в три възможни ширини – приблизително 610, 812 или 1016 мм. Дълбочината на всяко стъпало в посоката на
движение на съоръжението не бива да
бъде по-малко от 400 мм, а разстоянието между две последователни би
следвало да бъде не повече от 220 мм.
Повечето съвременни стъпала се произвеждат от отлят алуминий, който
се счита за достатъчно здрав и едновременно с това лек в сравнение с
другите възможности. Комфортът и
надеждността са неизменно свързани с качеството на компонентите и
професионализма при монтирането
им. Повечето производители извършват строг контрол на всяко

стъпало, което е измерено и въведено в експлоатация след пълен контрол на качеството. В общия случай
наклонът на повечето съвременни
ескалатори е около 30 градуса.
Ескалаторите спадат в една група заедно с асансьорите, подвижните платформи и други. Преимуществата им пред асансьорите обаче
са в непрекъснатия режим на работа
и големия пътникопоток, който би
могъл да бъде придвижен. По тази
причина ескалаторите се използват
основно в търговски центрове и други големи магазини, в транспортни
съоръжения като метростанции или
летища, в големи обществени сгради.

Видове ескалатори
В зависимост от сферата на приложение ескалаторите се разделят
на три вида: компактни, полукомпак-

тни и такива с приложение в натоварени зони.
Първите са сравнително леки
съоръжения, които осигуряват сравнително невисоко придвижване и обслужват предимно търговски центрове. Задвижващият мотор е много
компактен и инсталиран в самата
подвижна лента с цел да се спести
място. Достъпът до него е през
стъпалата и поради това сервизирането и обслужването следва да се
извършват в ненатоварени часове.
Срокът на експлоатация на този вид
съоръжения е около 15 – 20 години.
Полукомпактните ескалатори са
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асансьорите на места, където потокът е непрекъснат. С оглед на
факта, че всяко стъпало би могло да
бъде заето от двама пътници, на
теория е възможно придвижването на
около 200 пътника в минута. Проучвания показват обаче, че това на
практика е неприложимо. Те дават основание да се счита, че оптималната цифра за превозени пътници в минута варира в диапазона 120 – 140
човека. Но дори и в период на максимално натоварване, с оглед сигурността на пътниците в края на съоръжението, следва да има свободно пространство, за да могат хората да се
изтеглят от ескалатора безопасно.

Ескалаторите като елемент
от дизайна

по-тежки и издръжливи на натоварване, подходящи са за приложение в
среднонатоварени гари и метростанции. Благодарение на факта, че са поздрави, съоръженията са подходящи
за вертикално придвижване до 15 м.
Задвижването е твърде обемно и
поради тази причина е разположено в
горната част на съоръжението, но
все още вътре в ескалатора. Сроковете на експлоатация са по-дълги до
20 – 25 години.
Третият вид съоръжения са подходящи за непрекъснат и натоварен
трафик от хора, позволяват вертикалното придвижване на височина до
30 м. В тези случаи теглото на ескалатора е възможно да достигне до 25
т. Разбираемо, при този тип съоръжения, наличието на машинно помещение е задължително. Продължителността на експлоатация е значително по-голяма и достига 40 години, а в
някои отделни случаи дори 60.
В зависимост от мястото на приложение ескалаторите могат да се
делят и на такива за търговски сгради и комплекси и ескалатори за обществени сгради и съоръжения. Ескалатор, който е проектиран да работи
в търговски сгради и комплекси, следва да удовлетворява съответните
изисквания и критерии. Той трябва да
е икономичен, безшумен и комфортен,
за да може да бъде монтиран да е
подходящ за търговски сгради, шопинг
центрове, хотели и офис сгради.
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Съвременните модели на световните производители предлагат най-висока степен на безопасност за потребителя в ежедневната си експлоатация и отговарят на най-високите
международни изисквания за сигурност. Здравината и устойчивостта на
стъпалата при тях се обезпечава от
излято монолитно алуминиево стъпало, а съществена роля играе луфтът
между стъпалото и страничните елементи. С цел да се подобри гъвкавостта на дизайна са предвидени различни ъгли на наклон и съответно различни широчини на стъпалата.
Ескалаторите, предназначени за
експлоатация на обществени места
с интензивен трафик, са приложими
на места като например в инфраструктурата на обществения транспорт и аерогари. Тук повишените
изисквания са насочени предимно към
осигуряването на достатъчна якост,
тъй като този тип съоръжения трябва да са в състояние да поемат голям по обем и непрекъснат пътникопоток. Затова и в своите решения
производителите залагат на повишени стандарти по отношение на здравина, надеждност, експлоатационна
сигурност и издръжливост.
В обществени сгради се препоръчва монтирането на повече от едно
съоръжение, за да се гарантира безпроблемното придвижване на пътниците дори и при възникнала авария.
Предимството на ескалаторите пред

Почти всички съвременни решения
в областта на ескалаторите отговарят на високите изисквания на
инвеститорите на сградите и наред
с технологичните предимства, осигуряват редица естетични плюсове.
Съвременните производители придават индивидуалност на моделите си
с цел те да се вписват по най-добрия
начин в конкретния проект:
n възможности за лакирано покритие
на парапетите, които могат да
бъдат избрани в различни цветове;
n перила с прозрачни стъкла, които
могат да бъдат решени в различи
цветови нюанси;
n изпълнение на екстериорните части на шасито в широк спектър
материали като огледала,
неръждаема стомана и мрамор;
n възможности за постоянно осветление и осветяване между стъпалата, както и за осветяване в точките на качване и слизане.

Енергийна ефективност
С оглед на световната тенденция
към снижаване на разходите на енергия в сградите, световните производители работят усилено в посока
разработването на предложения, които осигуряват спестяване на енергия. Сред тях са: опция за стартиране на съоръжението посредством
фотоклетка в сгради със слаб пътникопоток, автоматично спиране на
ескалатора след предварително зададено време в покой, използване на LED
осветление и други.
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Ескалаторите OTIS гарантират
комфорт и надеждност
От аерогари до търговски центрове и транзитни системи, OTIS
предлага широк спектър от продукти и възможности, както за обществен транспорт, така и за търговски обекти. Ескалаторите и
подвижните пътеки на OTIS предлагат сигурност, надеждност и ефективност в търговските и обществени области на приложение.

Спестяване на пространство
Новите конструкции заемат по-малко място от предишните системи и позволяват различни приложения със същия вид, без необходимост от скъп индивидуален проект.

Модулен дизайн
Модулният подход позволява всеки монтаж да отговаря на специфични архитектурни изисквания. Перилата и екстериорните облицовки, вариращи от конвенционално боядисан метал до неръждаема стомана и стъкло, могат да бъдат напълно приспособени да
допълват дизайна на всяка сграда. Опциите за осветлението може
допълнително да подобрят общия вид на съоръжението. Крайният
резултат е оптимална конфигурация, която лесно може да се впише в проектната схема на сградата.

Качество на пътуване
Новите задвижващи системи целят да предоставят съществено усъвършенстване в качеството на пътуване по отношение
както на вибрациите, така и на шума. Съотношението на скоростта
на перилата към скоростта на стъпалата е прецизно калибровано
с цел да подобри още повече качеството на пътуване. Шумът и нивото на вибрации се следят много внимателно чрез тестове на обкръжаващата среда, за да осигурят възможно най-комфортно и безшумно придвижване. При определени приложения, които изискват особено безшумна среда, се използват усъвършенствани приспособления за понижено ниво на шума.

рове, хотели и офис сгради. OTIS
NCE предлага най-висока степен
на безопасност за потребителя в
ежедневната си експлоатация и
отговаря на най-високите международни изисквания за сигурност.
Здравината и устойчивостта на
стъпалата при него се обезпечава от излято монолитно алуминиево стъпало, а съществена роля
играе луфтът между стъпалото
и страничните елементи - той не
само е константна величина, но
е по-малък от изисквания съгласно стандарт ЕN 115. Действително по отношение на безопасността OTIS 506 NCE не само че
отговаря на изискванията на ЕN
115, но по повечето параметри ги надминава. С цел да се подобри
гъвкавостта на дизайна са предвидени различни ъгли на наклон (от
30 до 35 градуса) и съответно различни широчини на стъпалата (600
мм, 800 мм, 1000 мм). Комфортът и надеждността са неизменно свързани с качеството на компонентите и професионализма при монтирането им. При OTIS 506 NCE всяко стъпало е измерено и е въведено
в експлоатация след пълен контрол на качеството.
Има известен брой опции на дизайна, които придават особена индивидуалност на OTIS 506 NCE. По същество това позволява моделът без
съществени усилия да бъде пригоден към съответния интериор на сградата. Успешното съчетание между естетическия вид и функционалните характеристики демонстрира начин на мислене, който е заложен при
проектирането на OTIS 560 NCE.

Ескалатори OTIS 513 NРE
Ескалатори OTIS 506 NCE
Ескалатор, който е проектиран да работи в търговски сгради
и комплекси, трябва да може да удовлетворява съответните изисквания и критерии. Той трябва да е икономичен, безшумен и комфортен. OTIS 506 NCE е пример за такъв ескалатор. Той може да
бъде монтиран в и е подходящ за търговски сгради, шопинг цент-

Това е ескалатор, който е предназначен за експлоатация на обществени места с интензивен трафик като например в инфраструктурата на обществения транспорт и аерогари. Той поставя нови стандарти по отношение на здравина, надеждност, експлоатационна сигурност и издържливост. OTIS 513 NРE предлага най-доброто ниво на
сигурност за пътниците в ежедневната си работа.
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Съвременно улично
осветление
Уличното осветление е публична светлинна система с голямо
обществено значение. Приема се като свързано с безопасността на хората и движението и в този смисъл се реализира
в съчетание с цялостната инфраструктура на селищата.
Осветлението
като енергиен фактор
По резултати от представителна оценка на водещите специалисти
в областта на светлинната техника в България относителният дял на
разхода на електрическа енергия за
осветление в България от общото
национално електропотребление (без
износа) е 14,03%. В рамките на общия
национален разход на електрическа
енергия за осветление се формират
следните относителни дялове на
външното осветление:
n улично осветление - 11,57%;
n архитектурно-художествено осветление - 1,9%.
Конкретно уличното осветление
ангажира 0,62% от общото електропотребление на страната. Средногодишната консумация на електричес-
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ка енергия за улично осветление на
глава от населението е 31,72 kWh.
Уличното осветление е "видим"
разход на електрическа енергия. Като
такъв осветлението е винаги от
първите мерки за намаляване на публичното електропотребление. В
същото време има много публични
енергийни разходи, в т. ч. за отопление, охлаждане, вентилация, вътрешно осветление, за производствени и
други дейности на публични дружества и институции, които са значителни и практически не се контролират и ограничават до адекватните
норми за електропотребление. Следва да се отбележи, че в понятието
икономия на електрическа енергия за
осветление не се включват временните национални, регионални, общински и корпоративни мерки за ограни-

чаване и даже пълно изключване на
осветлението. Още повече, че предвид неголемия относителен дял на
уличното осветление в националния
баланс на електрическата енергия,
това не е обосновано.
Интерес представлява тегловната оценка (на относителното тегло
в %), дадена от водещите експерти
на ефективността на препоръчителните мерки за икономия на електрическа енергия за осветление (вж.
диаграмата). Категорично се приема
с тегло 49% необходимостта от
повишаването на цената на електрическата енергия. Независимо от
обществената неприемливост и на
пръв поглед нелогичност, ниската
цена на енергията не стимулира рационалното й използване.

Всяка улица със собствен
светлинен облик
Уличното осветление е сериозна
инвестиция, която изисква извършването на значителни експлоатационни разходи (както за електрическа
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Тегловна експертна оценка на препоръчителните мерки за икономия на електрическа
енергия за улично осветление
1. Повишаване на енергийната култура на населението чрез адекватна информационна
кампания (18 %);
2. Прекратяване на производството, вноса и търговията с конкретни светлинни източници (14 %)
3. Решаване на въпроса от свободния пазар (11 %)
4. Прекратяване на производството, вноса и търговията със светлинни източници с
конкретна мощност (8 %)
5. Повишаване на цената на електрическата енергия (49 %).

енергия, така и за ремонт и поддържане). Това предполага адекватно проектиране, реализация и експлоатация.
В актуалния БДС EN 13201 са формулирани общи характерни изисквания към уличните осветителни уредби, в т. ч. улици, пешеходни зони,
аварийни пътища и ленти, велосипедни пътеки, алеи, места за събиране
на хора, паркинги, училищни дворове
и други подобни обекти. Тези изисквания се състоят в: контрол на заслепяването; цветопредаване; ориентация на пешеходците; идентифициране на хора или обекти; специфични
изисквания за безопасност (в т. ч.
конфликтна зона, трудност на навигационната задача, наличие на парки-

ране; необходимост от разпознаване
на лица; наличие на криминален риск);
използване през нощта (напр. изключване на осветлението през част от
нощта за икономия на енергия); зрително поле (каква зона трябва да се
осветява).
Процедурата за избор на светлинна ситуация се базира на зададени:
тип участник в движението според
допустимостта и приоритета; вид
участник в движението (моторизиран
трафик, бавнодвижещи се превозни
средства, в т. ч. с животинска тяга,
велосипедисти, пешеходци); скорост
на движение на участниците в движението. Класът на осветление при
съответната светлинна ситуация се

избира по: зона (геометрия - пътни
платна, честота на кръстовищата,
наличие на конфликтни зони); трафик
(поток от превозни средства в денонощие, трудност на навигационната
задача, наличие на паркиране, наличие
на пешеходци, криминална опасност,
необходимост от разпознаване на
лица); влияние на околната среда и на
външните условия (сложност на зрителното поле, яркост на околността,
характерни метеорологични условия).
По отношение на светлинното
замърсяване БДС EN 13201-2 предвижда минимизиране на излъчената
светлина в посоки, където не е необходимо и желателно. Изисква се регулиране на светлината, излъчена над
хоризонталата, чрез намаляване на
излъчената светлина нагоре към небосвода. За първи път в стандарта
се поставя изискване за ограничаване на т. нар. нахлуваща, вмъкваща се
светлина (Obstructive Light). Тази
светлина е в най-общ смисъл попадаща върху частна собственост - например навлизаща не по предназначение през прозорците на домовете,
работните места и в др. сгради,
навлизаща в открити пространства,
отклоняваща вниманието и т. н.
Окончателното оформление на
селищната светлинна среда следва
да стане на базата на цитираната
многофакторна оценка чрез изграждане на рационална светлинна йерархична градация и диференциация от
местните към централните части на
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Таблица 1. Структура на прилаганите светлинни източници за улично осветление

селищата и особено на големите
градове.
Художествено-архитектурното
осветление на характерни обекти
(фасади и покриви на сгради; паметници, пластики, скулптури; храмове;
знамена, гербове и емблеми; инженерни конструкции; декоративни водни
съоръжения; градини, паркове) се реализира по специализирани актове и
препоръки с добри практики.
Самата светлина въздейства на
хората емоционално и естетически.
В контекста на това се търси цялостно светлинно художествено решение на средата за задоволяване на
зрителни и естетически потребности. Естетическо въздействие на
светлотехническите и конструктивните елементи на осветителните уредби следва да се оценява в пасивно (изключено) и в активно (включено) състояние на осветлението.
Визуалната култура се възпитава
при реализация на адекватна светлинната среда, в т. ч. тази, създавана от уличното осветление.

Елементна база
на уличното осветление
В табл. 1 е представен експертно
оцененият относителен дял на различните светлинни източници, прилагани за улично осветление в страната. Вижда се, че преобладават натриевите лампи с високо налягане, които имат сравнително висок светлинен добив (светлоотдаваемост) и
това определя тяхната позиция към
момента.
Среднопретеглената мощност на
една лампа за улично осветление е
86,36 W, като се оценява, че 42,3 %
от уличните осветителни тела са
с неадекватно светлоразпределение.
Много характерен пример за това са
намерилите широко приложение по-
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ради ниската си цена млечни, матирани и даже прозрачни кълбовидни осветители, които са практически без
светлоразпределение. Изправните
улични осветителни тела се оценяват експертно на 86,8 % от общия
брой инсталирани такива. Това обаче не отговаря на действително
включените осветителни тела, защото е известно, че масово се изключва уличното осветление през
часове от тъмната част на денонощието и понякога през определени
периоди от годината поради
невъзможност за плащане на енергията от общините.
От своя страна осветителните
уредби се разглеждат като система,
съдържаща взаимосвързани и взаимодействащи си подсистемни елементи: осветители; светлинни източници; пусково-регулиращи апарати; устройства за закрепване и позициониране; електроинсталационни системи; устройства за управление; електрическа мрежа и други. Осветителите следва да отговарят на изискванията на БДС EN 60598 и да имат
маркировка СЕ. Светлотехническите
изделия трябва да отговарят на изискванията на актуалните европейски
директиви и регламенти.

Светодиодите - нова страница
в осветлението
В момента се извършва малка революция в светлинната техника,
като бурно навлизат полупроводниковите светлинни източници - светодиодите. Преди всичко следва да се
отбележи, че светодиодите имат
голям експлоатационен срок (100000
h), а светлотехническите, енергийните и експлоатационните им характеристики стават съпоставими, и в
определени случаи по-добри, от тези
на конвенционалните светлинни из-

точници. От февруари 2011 г. започна българско производство на светодиоди, с което се затвори националната светлинна конфигурация: производство на базови елементи; производство на драйвери и осветителни
тела; инвестиционно проектиране;
монтажно-инсталационни дейности;
експлоатационни дейности; научно
обслужване; образование. В момента
отношението към светодиодното
осветление варира в широк спектър
– от резервираност до безусловно
възприемане. Съгласно експертната
оценка се счита, че след около 4 години ще започне масова замяна на
конвенционалните източници и осветители със светодиодни такива, но
вече се чувства засилена активност
на този процес. Препоръчително е
замяната да се извършва при доказана икономическа логика, мотивирана
с адекватен SWOT анализ по стандартните оценъчни фактори.
Добрите европейски и световни
практики предполагат реализацията
на следните примерни варианти:
n монтиране на светодиодни модули (светодиодни панели и драйвери) в налични осветители с конвенционални лампи;
n приложение на специално конструирани светодиодни осветители в
замяна на конвенционалните;
n след време - замяна на съществуващи светодиодни модули с посъвършени такива;
n замяна на изгорели светодиоди
(ремонт).
Светодиодните улични осветители е целесъобразно да реализират
следните препоръчителни базови
режими на работа:
n нормален (осигуряващ стандартната яркост);
n икономичен (осигуряващ 30-50% от
стандартната яркост);
n форсиран – за извънредни ситуации.

Фактори на осветителните
уредби, които замърсяват или
увреждат околната среда
Характерни фактори, които замърсяват или увреждат околната среда, са:
n отпадъци от излезли от употреба
лампи (живак, луминофори, други);
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разпиляна светлина (светлинно
замърсяване);
n радиоактивни отпадъци.
В лампите, които се експлоатират
в България, общото количество живак е около 1,785 t (тон), като конкретно в лампите за улично осветление възлиза на около 0,055 t. Изисква
се специализирана безопасна обработка (безопасно депониране на отпадъците; обезвреждане на отпадъците; изваждане на живака и другите опасни вещества за повторна
употреба и др.).
Относителният дял на светлинния
поток на инсталираните улични осветителни тела в Р България, който
се излъчва към небосвода през тъмната част от денонощието (т. е. предизвиква светлинно замърсяване) се
оценява експертно на значителните
25,64%. Разпиляната светлина е и
разпиляна енергия.
Радиоактивни материали се влагат само в специални лампи за професионални приложения, като радиоактивното облъчване е под 1% от
естествения радиационен фон. При

уличното осветление практически
няма опасност от: вредни изпарения
(основно от фенол); електромагнитно облъчване (основно от електронните високочестотни баласти); ултравиолетово облъчване.

Обществените поръчки
за уличното осветление
Уличното осветление като публична структура попада под действието на системата за обществените
поръчки. Реконструкцията на уличните осветителни уредби трябва се
разглежда като процес, съдържащ
следните примерни етапи: енергийноикономическа и експлоатационна
оценка на съществуващото положение; формулиране на енергоспестяващи мерки; разработка на задание за
проектиране; разработка на проекта;
изграждане; доказване изпълнението
на проектните показатели чрез фотометриране; експлоатация.
При обществените поръчки трябва да се формулират минимални технически изисквания, чието изпълнение
да се оценява по съответствието на

количествените и качествените
показатели на уличните осветителни уредби с изискванията на националните законови и подзаконови нормативни актове и на стандарти, директиви и регламенти. Следва да се
стимулират иновативни и високоефективни проектни решения, реализиращи висока норма на енергоспестяване при условие, че се постигат
тези показатели.
Целесъобразно е към офертите да
се прилага оценка на елементите на
годишните експлоатационни разходи:
материални разходи (в т. ч. за електрическа енергия по действащите
цени, за лампи и др. елементи); основна и допълнителна заплата и начисления за експлоатационния персонал;
амортизационни отчисления; лихви по
кредити; застраховки; разходи за профилактични изпитвания и контрол;
режийни разноски). Така по-добре
може да се оцени ефективността на
инвестицията.
маг. инж.-дизайнер Теодор Кючуков,
РУ Ангел Кънчев
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Енергийноефективно
саниране на сгради
Част 2. Критерии за постигане на ефективна топлоизолация
В предишния брой 2/2012 г. на списание ТД Инсталации стартирахме темата за възможностите за постигане на по-добър
комфорт и повишаване на енергийната ефективност на сградите чрез тяхното саниране, включващо както полагането на
изолация, така и цялостен ремонт и възстановяване.
Акцентът бе върху ползите, които биха могли да се постигнат с
полагането на външна изолация, сред
които подобряване на шумоизолацията, намаляване на енергийните разходи, подобряване на комфорта и т.
н. Бяха разгледани основните топлотехнически свойства на материалите и на ограждащите елементи, които е необходимо да се вземат предвид при проектирането на топлозащитата на сградата. Съответно бе
обърнато внимание на способността
на телата да поглъщат и да предават топлина, да я пропускат и да я
акумулират, както и да я провеждат
през себе си. В настоящия брой
продължаваме темата с представяне на изискванията към използваните топлоизолационни материали и
начините за постигане на ефективна топлоизолация.

Топлоизолационни материали
Често това са материали с ниска
топлопроводност, сравнително малка дебелина и успяващи да поддържат
във времето определена температурна разлика от двете си срещуположни страни. Сред изискванията, на
които трябва да отговарят, са механична якост, биологична и химическа устойчивост, малка хигроскопичност. От гледна точка на пожарната безопасност е необходимо материалите да са негорими или трудногорими.
Основен критерий за топлоизолационните свойства на материалите
се явява коефициентът на топлопроводност. Спрямо неговата стойност
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те обикновено се подразделят на две
групи - ефективни и неефективни.
Като ефективни се определят материалите с λ < 0,18 W/mK. Съответно, за неефективни се считат материалите със стойности на коефициента на топлопредаване по-висок от
0,18. Използването на подобен материал не е изключено, но това рефлектира върху дебелината на изолацията, която в случая е по-голяма.
В зависимост от коефициента на
топлопредаване, топлоизолационните материали се делят още на слаботоплопроводни със стойности на
λ = 0,06 W/mK, среднотоплопроводни
с коефициент на топлопредаване в
границите от 0,06 до 0,12 и силнотоплопроводни при λ = 0,12 - 0,18 W/mK.
Материалите, които се използват,
също така могат да бъдат органични (пенопласти на полимери, дървесни влакна, корк и др.) и неорганични,
предимно материали на базата на
минерална и стъклена вата.
Като предимства на неорганичните материали обикновено се посочват тяхната по-добра якост и температурна устойчивост в сравнение
с органичните.
Предлагат се и комбинирани топлоизолационни материали, съдържащи
както органични, така и неорганични компоненти.
Топлоизолационните материали
могат да бъдат квалифицирани и в
зависимост от тяхната деформируемост и обемна плътност. В зависимост от настъпилите деформации,
вследствие от натоварване, материалите често биват категоризирани

като твърди, полутвърди и меки. В
зависимост от обемната плътност
те се определят като леки, среднотежки и тежки.

Ефективна топлоизолация
Според специалисти, за постигането на висока ефективност от топлоизолирането е необходимо преди
всичко ограждащите елементи да са
с многослойна конструкция, при което един от слоевете е с изолационни свойства и се характеризира с
малък коефициент на топлопроводност. По този начин се постига повишаване на стойността на съпротивлението на топлопреминаване.
При поставяне на изолацията от
външната страна на стената се
повишава акумулационната й способност. Помещението изстива по-бавно, но в същото време и по-бавно се
загрява.
Като основни предимства на
външното топлоизолиране обикновено се посочват: фактът, че топлоизолацията изцяло опакова сградата и
премахва всички възможни температурни мостове; повишаването на
повърхностната температура от
вътрешната страна на стените,
което води до по-висок комфорт на
обитаване; предпазването на зидовете и конструкцията от външните
климатични въздействия; фактът, че
стените са поставени в условие на
постоянен температурно-влажностен режим, защото точката на замръзване е в зоната на топлоизолацията; приложимостта й върху всякакъв
вид основа (бетон, тухла, газобетон,
мазилка и др.) както при ново строителство, така и при реконструкция
и ремонт на стари сгради. Като недостатъци могат да се посочат немалката инвестиция, необходимостта от по-дълго загряване на помещения, които се използват рядко и други.
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По-малко вибрации при пълна мощност:

Перфораторът GBH 8-45 DV
Professional на Bosch
Новият перфоратор GBH 8-45 DV осигурява:
•Висока ефективност: 1 500W мотор, 12.5 J енергия
на удара;
•Намалени вибрации за по-дълга работа;
•Turbo Power функция при къртене.

При работа с перфоратор най-важното е производителността. С 8-килограмовия перфоратор GBH 8-45 DV Professional Bosch
предлага изключително мощен и същевременно с намалени вибрации електроинструмент. Перфораторът се задвижва от 1.500 W
мотор, който осигурява енергия на удара от 12,5 J. Тези параметри позволяват бързо пробиване дори и на проходни отвори.
За подобрена производителност при къртене е предвидена фунцията Тurbo Power: тя използва енергията, която при пробиване
осигурява въртенето на свредлото и по този начин ефективността при къртене се увеличава. Така например изкъртването на
канали за кабели или плочки става още по-бързо.

По-добър комфорт при работа
Трикомпонентното гасене на вибрациите позволява използването на GBH 8-45 DV Professional от един човек да бъде повече
от 3 часа на ден, без да се надвишават максимално допустимите норми за натоварване. Системата за гасене на вибрации се
състои от интегриран в алуминиевия корпус на машината инерционен демпфер, виброулавяща ръкохватка както и оптимиран
ударник. Това изпълнение гарантира вибрации до 7 m/s2 при къртене и до 8 m/s2 при пробиване.
Перфораторът GBH 8-45 DV Professional е изграден от солидни метални компоненти, които са в основата на дългия живот
на машината. Интегриран съединител предпазва от претоварване както инструмента, така и работника. Допълнително са
на разположение плавен старт, регулиране на оборотите, както и спиране на въртенето при къртене.
Bosch предлага и подходящ консуматив в своята програма:

за къртене с GBH 8-45 DV Professional се препоръчват SDS-max
секачите RTec Sharp и шилата RTec Speed. Те са самозаточващи
се и не се нуждаят от заточване през целия си живот, като осигуряват постоянно качество на работа. За пробиване в бетон
свредлата SpeedX гарантират висока скорост при дълъг живот.
Перфораторът GBH 8-45 DV Professional е наличен при специализираните търговци на Bosch електроинструменти от април.
Окомплектовката включва и куфар, в който има и достатъчно място за консуматив.

Технически характеристики на GBH 8-45 DV Professional
• Номинална мощност 1 500 W;
• Енергия на удара 12,5 J;
• Ниво на вибрации
(пробиване/къртене) 8/7 m/s2;
• Тегло 8,9 kg.
През 1932 г. Bosch започва първи в света серийното производство на перфоратори. Напълно ангажиран с нуждите на специалистите, първият в света перфоратор има функиции и за къртене
и за пробиване, като по този начин дава възможност за много побърза работа от тогава използваните ръчни инструменти. Неговият дебют на световната сцена преди 80 години на търговския
панаир в Лайпциг е крайъгълен камък в строителната индустрия.
От 1932 Bosch постоянно развива ударно-пробивната техника и
приема ролята на технологичен лидер. Много нововъведения са били приети като световен стандарт на пазара. Такъв пример е въведеният през 1975г. захват за консуматива SDS-Plus, позволяващ
бърза смяна на консуматива без допълнителен инструмент. Той е
последван и от SDS-Max-версия за по-големи свредла и длета въведен през 1990г. Други постижения включват първия в света двукилограмов перфоратор (1981), първия в света акумулаторен перфоратор (1984), първия в света акумулаторен перфоратор с литиево-йонна технология (2005) и първия в света SDS-Plus перфоратор с активно гасене на вибрациите (2011).

bg.bosch-pt.com
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Електрически прободни
триони
Електрическите прободни триони са широко използвани инструменти при рязането на дърво, стомана, алуминий. При правилна
работа се осигурява лесно, бързо и точно рязане по права или
крива линия, а също така и в кръг. Стабилното водене на триона
се осигурява чрез поставяне на основата му върху обработваната плоскост, при което рязането е перпендикулярно на
повърхността й. Повечето прободни триони позволяват и рязане под ъгъл, като това се прави чрез завъртане на основата в
две посоки на ъгъл до 45 градуса (а някои дори и до 90 градуса).
Задвижването на триона обикновено е с помощта на компактен
електродвигател, който чрез колянно-мотовилков механизъм задвижва режещия нож. Обикновено
захранването е от електрическата мрежа, но има и модели с акумулатори. Самият нож може да бъде
с различна форма на зъбите и от
различен материал в зависимост
от предназначението му. При много от съвременните прободни триони закрепването на ножа е без
необходимостта от използването
на каквито и да е инструменти.

Към всеки трион се предлагат ножове за различни материали –
дърво, пластмаса, керамика, алуминий, различни стомани. Не са малко моделите, в чието тяло е предвидено специално място за съхраняване на резервни ножове.

Начини на рязане
При най-простия начин за рязане ножът се движи нагоре-надолу
перпендикулярно на повърхността.
В голяма част от съвременните
прободни триони обаче за ускоряване на рязането ножът може да

има и допълнително махаловидно
движение напред-назад в посока на
придвижването на триона. Някои
производители го наричат орбитално движение на ножа, а други –
осцилиращо. Чрез специален превключвател се избира нормално или
махаловидно движение (с няколко
степени на амплитудата) в зависимост от твърдостта на рязания
материал, желаната скорост и
прецизност. При това по-бързото
рязане обикновено означава и по-неточно. Общият принцип е по-мек
материал – по-голяма амплитуда на
махаловидното движение.
При немалко триони за улесняване
на равния, перпендикулярен на
повърхността срез е предвидено приспособление за прецизно водене на
ножа. Действието му се изразява в
допълнително притискане на ножа от
двете страни.
Рязането на ламинирани плоскости често е съпроводено от нежелано отчупване на малки парченца от
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ламината до мястото на среза. Това може сериозно да
загрози плоскостта и да наложи допълнителна работа
за прикриване на ръбовете й. Някои прободни триони
имат приспособление, което се поставя отпред на основата им и през него преминава ножът. То се притиска плътно до повърхността и не позволява отчупване
от нея.
Около мястото на преминаване на ножа често се
натрупват стърготини. Те са особено много при обра-

ботката на дърво. В този случай е добре да се използват
триони с възможност за подаване на струя въздух към
мястото на рязане. Пластмасови ограничители не позволяват прахът да отива встрани, а го насочват напред.
Друга принадлежност с подобно предназначение, предлагана към повечето триони, е накрайник за свързване към
прахосмукачка. Така рязаният материал остава чист,
стърготините не се разпиляват из помещението и работещият не ги вдишва.
За изрязването на кръгъл отвор в плоскост в центъра
на бъдещия отвор се пробива малка дупка, в която се
закрепва острието на специално приспособление, а в края
му – трионът. Самото изрязване напомня чертаенето на
окръжност с пергел.
За рязане до точно определен размер към прободния
трион се закрепва поредното приспособление, което се
плъзга с единия си край по гладката страна на материала, водейки триона, което гарантира равномерно отрязване и еднаква широчина.
Някои модели имат вграден миниатюрен лазер, който
прожектира тънък лъч върху начертаната линия и съвпадането му с нея помага за точното рязане.

Параметри при избора
Основен параметър при избора е максималната дебелина на материала, който може да бъде отрязан. Тя
е най-голяма за дърво (между 65 и 135 милиметра), помалка за пластмаси (от 19 до 35 милиметра), още помалка за алуминий (10-20 милиметра) и, естествено, наймалка при рязане на стомана (обикновено листова и мека)
– от 4 до 10 милиметра. Дължината на хода на ножа е
между 18 и 26 милиметра и пряко влияе върху бързината
на рязане. По-дългият ход при еднакви други параметри
означава по-бързо рязане.
Добре е да се обърне сериозно внимание и на скоро-
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стта на ножа, измервана с броя на
движенията му в минута. Обикновено броят им е между 500 и 3000 в
минута. Общото правило за избор
на подходяща скорост е колкото потвърд е рязаният материал,толкова по-бавно да се движи ножът.
Някои прободни триони имат
възможност за плавно регулиране на
скоростта, започвайки от много
малки стойности, което улеснява
започването на рязането от точно
определено място и завършването
му. Не трябва да се забравя, че
скоростта при рязане обикновено
намалява пропорционално на натиска на ножа върху обработваната
повърхност. Има и триони с електронно поддържане на оборотите на
двигателя, при които установената скорост на движение на ножа не
се променя.
Мощността на електродвигателя
на триона също влияе пряко върху скоростта – по-мощният двигател е
предпоставка за по-бързо рязане.
Мощността обикновено е в границите от 450 до 800 вата и в някои каталози е отбелязана като изходна
мощност на триона. Не би трябвало
да се бърка с около 30% по-голямата
входна мощност, консумирана от
електрическата мрежа. Разликата
между двете е необходима за работата на вградената електроника и
за нежеланото, но неизбежно нагряване на триона.

Добре е да се обърне внимание на
вибрациите на триона и шумът,
отделян при работа. Препоръчително е да се избере трион с шум не
повече от 85 децибела.
Удобството при работа също не
е за пренебрегване. Твърде често
мястото на рязане е слабо осветено
и воденето на ножа по начертаната
върху дъската линия се затруднява.
Затова има триони с вграден светодиод, осветяващ мястото непосредствено пред ножа.
Не без значение е и теглото на
триона. То обикновено е в границите
между 1,5 и 3,5 килограма.
При работа с прободните триони
се препоръчва те да се включват,
преди да се опрат до материала, да
се изчака ножът да достигне нормалната си скорост и едва тогава да се
започне рязането. Добре е да се има
предвид, че по време на работа от
електрическия двигател се получават искри, поради което прободните триони не могат да се използват
в помещения със запалителни течности или газове. Също така намокрянето на триона при излагането му
на дъжд или сняг, както и във влажна среда, може да влоши електрическата му изолация, което да доведе
до нараняване на работещия.
Специфично за прободните триони е отделянето на фин прах. Това
налага използването на очила, плътно
прилепващи към лицето, за предпаз-

ване на очите при използването на
триони без принудително изсмукване
на прахта.
Добре е да се има предвид, че прекомерният натиск върху отрязваната плоскост може да блокира ножа,
трионът да отскочи и повлече ръката на работещия. Преди рязането
дъските трябва внимателно да се
проверят и всички пирони, винтове и
други метални предмети в тях да
бъдат извадени. След завършване на
рязането трябва да се изчака движението на ножа да спре и едва тогава
той да се извади от дъската.
За изрязване на отвори с произволна форма може да се постъпи по два
начина. Първият е да се пробие дупка
с диаметър не по-малък от 12 милиметра, в която се поставя ножът за
започване на изрязването. При втория начин основата на триона се опира под ъгъл в материала така, че
върхът на ножа да го докосва. Трионът се включва и с лек натиск ножът
се вкарва в материала, докато го
пробие. След това трионът се завърта в нормалното за работа положение и рязането продължава.
Рязането на тънка ламарина може
да се улесни по два начина – като
листът се постави върху дървена
плоскост и двете се режат заедно.
Съвсем тънки ламарини е по-добре да
се притиснат между две плоскости.
Така неприятните вибрации на практика се избягват.
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Енергийно ефективни
решения за ОВК системи
Системите за отопление, вентилация и климатизация са едни
от най-сериозните консуматори на енергия в сградите. Съответно се предлагат и немалко решения, позволяващи повишаване на тяхната ефективност и намаляване на консумираната енергия. Не са малко и инвестициите, насочени към разработването на съоръжения за отопление, вентилация и климатизация с висок коефициент на полезно действие. В желанието си да представим най-новите тенденции в посока повишаване на енергийната ефективност на ОВК системите и
предлаганите решения, сп. ТД Инсталации потърси мнението на компаниите, работещи в областта на отоплението,
вентилацията и климатизацията. В настоящия брой представяме получените коментари, подредени по азбучен ред.

Тенденциите са към използване на ВЕИ и съоръжения
с висок КПД

охладено през нощта. Все по-често се
използват и системите, използващи
слънчевата енергия за производство
на топла вода за БГВ.

Най-новите тенденции в ОВК системите са насочени към използването на възобновяеми енергийни източници и съоръжения с висок коефициент на полезно действие. Подобни
решения са: термопомпи с висока
ефективност, с коефициент на
трансформация СОР от 4 до 6, които могат да се използват само за
отопление, за отопление и охлаждане или за отопление, охлаждане и
производство на БГВ; котлите на
биомаса (пелети); кондензационни
котли на газ с много висок КПД; енерговъзстановяващи блокове с ефективност от 60% до и над 70%, с
възможност за „free cooling“ - нощна
вентилация. Нощната вентилация е
възможност за охлаждане през нощта от 24 до 6 часа сутринта. Това
позволява намаляване на необходимата за охлаждането на помещението
енергия, тъй като то вече е било

Енергийната ефективност започва с изолацията
Енергийната ефективност започва с добрата и правилна топлоизолация на сградата. След като това е
решено, тогава се преминава към
избора на система за отопление,
климатизация и вентилация. Сред найпредпочитаните решения е високоефективна термопомпа в комбинация
с различни видове отоплителни тела
– подови серпентини, вентилаторни
конвектори или радиатори. Съответно топлоносителят е нискотемпературен – вода с температура 40/35 °С;
45/40 °С и 60/50 °С. Топла вода за БГВ
се осигурява с бивалентни бойлери,
като се използват термопомпата или
слънчеви колектори. Имаме няколко
сгради където отоплението се подпомага от високо енергийни слънчеви колектори. При наличие на геотер-
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мален извор е възможно индиректно
използване на минералната вода за
отопление на сградата.
Относно вентилацията и климатизацията се стремим на първо място
системите да са автономни по отношение на експлоатацията им, а
вентилационните блокове да са с
възможност за утилизация на отработения въздух.
И не на последно място бих посочила необходимостта от
правилно оразмеряване на генератора на топлина
Много често ОВК системите се
преоразмеряват, което означава , че
при експлоатация на сградата винаги се стига до преразход. Трябва да
се има в предвид коефициента на
едновременност при експлоатация на
сградата. При определяне на необходимата мощност за генератора на
топлина не може да се залага на 100%
използваемост на сградата и системите. Винаги има коефициент на
едновременност поне 0.8, т. е. ако
балансът за отопление на сградата
е 100 kW, следва да се избере котел
80 kW. Разбира се, това не трябва да
се приема еднозначно, всеки обект си
има своя специфика и крайното решение е на проектанта.
Ангелина Вукашинова, проектант ОВКИ,
проектантско бюро АРК Дизайн

Термопомпените системи
и рекуператорите са от
изключителна важност за
подобряване ефективността на ОВК инсталациите
В днешно време ОВК инсталациите се явяват като един от най-големите консуматори на енергия въоб-
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ще (електрическа и топлинна). Не
случайно върховите товари в консумацията на ел. енергия се получават
през зимата при много ниска температура и през лятото, когато температурите са изключително високи
- тенденция, която през последните
години се затвърждава поради глобалното затопляне и повишаване на
външните температури.
Борбата за намаляване на тези
енергийни разходи е в две посоки – от
една страна оптимизиране топлоизолациите на сградите – стремеж към
„нулеви“,“зелени“ и т. н., а от друга
страна към оптимизиране на системите за ОВК, които са консуматорите на тази енергия. Всички фирми,
занимаващи се с производството на
въздухоохлаждащи агрегати за отопление, вентилация и климатизация,
работят в посока подобряване на
енергийната ефективност на своите
съоръжения чрез използване на термопомпи във всички варианти –
въздух-въздух, вода-въздух, вода-вода.
През последните години термопомпите се усъвършенстваха. На пазара се
появиха инверторните системи, които значително подобриха коефициента на оползотворяване на енергия
(СОР). Масово навлязоха и VRV/VRF
системите, които са с още по-добри
показатели.
Във вентилационната и климатична техника повечето от инсталациите, които обработват външен
въздух, са с рекуператори, които в
зависимост от вида възстановяват

от 50 до 80% от топлината на изхвърляния
въздух. По този начин
се постига значително
намаляване на енергопотреблението, тъй
като навсякъде, където има хора, има нужда от пресен (външен)
въздух за осигуряване
на достатъчно кислород.
Рекуперацията се
прилага не само във
вентилационните системи, а и във водоохлаждащите агрегати,
които през лятото освен че произвеждат
студена вода за охлаждане на помещенията
(например в хотелите и др.), произвеждат и топла вода за санитарни
възли, кухни, басейни и др. Така че
тези две решения - термопомпи и рекуператори, са от изключителна важност за подобряване на ефективността на ОВК инсталациите.
Климатична камера VEDA MAX.E,
включваща рекуператор и термопомпа
Нашата фирма като производител
на вентилационни и климатични инсталации не прави изключение от
тенденциите на развитие на тази
техника. Нещо повече, ние сме едни
от пионерите не само в страната, но
и в Европа като производители на

Източник: Дамвент

едно ново съоръжение, наричано VEDA
MAX.E, което не е проста климатична камера, а е едно концептуално
решение, което вгражда в себе си не
само рекуператор като елемент за
оползотворяване топлината на изхвърляния въздух, а включва и термопомпата, характерна за една хладилна машина.
Внедрените от нас преди 6 години
разработки непрекъснато биват усъвършенствани, разширявайки възможностите на инсталациите. Коефициентът на оползотворяване на енергията (СОР) на системата като цяло
достига стойности 10 и над 10 при
външна температура -20 °С. Това
означава, че през зимата при подоб-
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ни ниски температури, от 1 kW консумирана ел. енергия се получава 10
и повече киловата топлина.
Няма друга такава система, в т.
ч. и VRV/VRF, които да достигат
подобни стойности на COP.
Това е не само наша гордост за
постигнати резултати, а и нашият
принос в намаляване на енергопотреблението и въглеродните емисии в
атмосферата като цяло.
Велчо Дамянов,
управител на Дамвент

Ефективно централно
отопление
EVN се утвърди като технологично дружество с активна енергийноефективна политика. Следвайки своята дългосрочна инвестиционна програма, EVN продължава политиката
си на енергийна ефективност по отношение на оперираната от дружеството топлофикационна централа
и топлопреносна мрежа в Пловдив.
Целта на инвестиционната програма на ЕВН България Топлофикация е
да се повиши сигурността на снабдяването и да се подобри качеството на подаваната топлинна енергия.
Част от тези мерки са изграждане
на промишлен газопровод към отоплителна централа, подмяна на съоръжения, профилактика на ТЕЦ Север,
автоматизация на водно-химичния
режим, ремонт на парен котел, върхов
бойлер, помпи и др. Извършва се и
подмяна на тръбопроводи и монтаж
на нови компенсатори, както и рехабилитация на работещи абонатни
станции, обслужващи битови клиенти, което отново да допринесе за
повишаване на енергийната ефективност и намаляване на загубите на
топлинна енергия. Дружеството инвестира и в модерна когенерационна
централа.
Абонатни станции с монтирани
датчици за външна температура
Полагането на нова мрежа и обновяването на абонатните станции са
продиктувани не само от инвестиционните намерения на дружеството и
нуждите на пловдивските потребители, а са и отговор на изискванията за намаляване на енергийния интензитет при експлоатация на бито-
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ви и обществени сгради и ползване на
екологично чисто централно отопление. Всички абонатни станции на
дружеството имат монтирани датчици за външна температура, които
автоматично преустановяват топлоподаването, когато температурата се повиши над нормативно приетите температури. Съответно при
понижение на външната температура, топлоподаването за всяка една
абонатна станция се възстановява
автоматично с цел осигуряване на
максимален комфорт на клиентите.
Системата е особено ефективна в
преходните сезони, когато често в
рамките на един ден има големи
температурни разлики и е необходимо да се осигури гъвкавост на топлоснабдяването.
Енергиен доклад – подробна информация за потреблението на
електроенергия
По отношение на своите бизнес
клиенти ЕВН България също предлага редица услуги, свързани с повишаване на енергийната ефективност.
Такава услуга е Енергийният доклад,
с която ЕВН България предоставя
мониторинг, анализ и оценка на енергийното потребление на клиенти с
голям брой обекти и съоръжения като
общински администрации и частни
фирми. Енергийният доклад осигурява подробна информация и анализ на
общото потребление на електроенергия на даден клиент, както и на
всички обособени обекти, за различни периоди от време (по месеци или

годишно). Услугата дава възможност
за контрол на разходите, бюджетно
планиране и мониторинг върху финансовите потоци, като по този начин
е възможно да се предприемат ефективни коригиращи мерки за разумно
използване на енергията. Чрез данните, получени от Енергиен доклад,
клиентите на дружеството могат
директно да участват в проекти по
програми за енергийна ефективност
и веднага да отчетат ефективността на вложените инвестиции. Близо 70% от общините, обслужвани от
ЕВН България, вече са се възползвали
от услугата и от консултациите на
експертите на дружеството. Това са
общо 60 общини, сред които са Бургас, Стара Загора, Хасково, Ямбол,
Смолян и Пловдив.
Йорг Золфелнер,
председател на УС, ЕВН България

Уредите за дялово разпределение намаляват разходите за отопление
Днес в България се наблюдава близо 40% намаление на потреблението
на топлинна енергия, съпоставено с
потреблението през 1995 г. Това
означава, че благодарение на навлизането на дяловото разпределение и
възможността всеки клиент сам да
регулира консумацията на топлинна
енергия в жилището си или на работното място, енергийната ефективност в сегмента „централно топлоснабдяване“ се е повишила с 40%, со-
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чат експертните данни.
С уредите за дялово разпределение
и благодарение на възможността за
индивидуален контрол на потреблението днес българите пестим по 2 млн.
MWh годишно. Същевременно страната ни е и сред лидерите в Европа
по монтирани уреди за дялово разпределение и термостатни вентили в
жилищата – 96% покритие.
Като част от политиката за повишаване на енергийната ефективност и стремежа на иста България
за опазване на околната среда, дружеството разработва все повече
системата за дистанционно отчитане на уредите за дялово разпределение.
Термостати с индивидуално регулиране на стайната температура
С термостатните вентили разходите за отопление могат да бъдат
намалени с до 8%. Причината е, че
докато старите модели пропускат
еднакво количество топлина в жилището, независимо от потребностите, съвременните термостати дават възможност за индивидуално
регулиране на стайната температура. В зависимост от цената на съответните модели, разходите по закупуването на нови вентили се компенсират от спестената енергия за
период от една до три години.
Уреди за дялово разпределение с
дистанционно отчитане

Новите радиоуреди за дялово разпределение на иста България предлагат редица предимства: отчет без
влизане в имота; без преработка на
сметки заради неточни потребители; без начисляване на максимална
мощност; реални месечни отчети за
отопление и топла вода – без прогнозни дялове; разкриване на кражба на
топлинна енергия и други.
Необходима е добра изолация
Зле уплътнените стени и прозорци на жилищни и офис сгради могат
значително да понижат температурата в помещенията и да повишат
разходите за отопление. При затопляне на навлизащия отвън студен
въздух могат да възникнат въздушни
течения. Зле уплътнените прозорци
могат да повишат сметките за отопление. Двойното остъкляване и
съответните мерки за топлинна изолация допринасят още повече за намаляване на разходите. При наличие
на единично остъкляване помага допълнителното поставяне на прозрачно
изолационно фолио по рамките на
прозореца – по този начин можете да
спестите до десет процента от
разходите за отопление.
Интелигентното разпределение
на топлината спестява енергия и
пари
Стайната температура от 21-23
градуса е приятна, но не е задължителна за всички стаи. В помещения
като например стаята за гости или

коридора не е необходимо да се поддържа същата температура като в
останалата част от дома. иста
България препоръчва следните стойности на температура за различните помещения: всекидневна: 21 - 22
градуса; стая за гости, която не се
обитава: 15 градуса; баня: 23 градуса; коридор: 15 - 16 градуса; детска
стая: 20 - 21 градуса; спалня: 18 - 19
градуса; кухня: 18 градуса; трапезария: 20 - 21 градуса.
Един градус по-малко намалява с 6%
разходите за отопление.
Ася Ангелова,
управител на иста България
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Термопомпата слънце/
въздух – вода съчетава
предимствата на класическите слънчеви панели и
термопомпите въздух/
въздух и въздух/вода
Тенденциите за повишаване на
енергийната ефективност на ОВК
системите са насочени предимно към
използването на възобновяеми енергийни източници. Предлаганите от
Мариан и Синове - М.Петров системи за отопление, климатизация и
производство на топла вода са базирани на термопомпи, слънчеви колектори и съоръжения за изгаряне на
биомаса.
Термопомпите са съоръжения, използващи енергията на въздуха, водата или земята за отопление и климатизация на сградите и за производство на битова гореща вода (БГВ). Те
се приемат за един от най-ефективните в енергийно отношение и с найниски разходи. Внедряването им е
начин за понижаване на вредните
въглеводородни емисии (CO2) и опазване на околната среда. Могат да се
комбинират с алтернативни възобновяеми енергийни източници като
слънчеви панели за подпомагане на
отоплението и производството на
битова гореща вода.
Термопомпените инсталации
съчетават три вида инсталации
- отоплителна, охладителна и производство на БГВ. Първоначалната
инвестиция е висока, но предимствата са много. Инсталациите са с ниски експлоатационни разходи - отдадената енергия в жилището е от 3
до 5 пъти по-висока от тази, която
термопомпата изразходва за своята
работа, т. е. ако тя консумира 1 kWh,
отдава 5 kWh. Съответно цената на
добитата енергия е 0,046 лв./kWh.
Инсталацията е напълно автоматизирана с възможност за дистанционно управление. За всяко едно от помещенията в сградата може да бъде
задавана и автоматично да се поддържа различна температура в зависимост от предпочитанията. Има
възможност за часово, дневно, седмично и месечно програмиране.
Термопомпите вода/вода черпят
енергия от подпочвената вода, след
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което я предават във вътрешната част на сградата, използвайки електроенергия за работата на
компресора. Подходящи са за самостоятелни жилищни сгради.
Освен посочените по-горе предимства, тези термопомпи осигуряват винаги едно и също количество топлина или студ независимо дали външната температура е
-25 °C или +45 °C, тъй като подпочвената вода целогодишно е с
температура от 10 до 14 °C.
Могат да се използват за многофамилни сгради, като на всеки
етаж се монтира „топло-студомер“, за точно определяне на изразходваната от термопомпената система електроенергия.
Инсталирането на термопомпа
земя/вода изисква изграждането на
сложна външна инсталация. Необходима е и голяма свободна площ, която не бива да се засажда с дървета,
или да се застроява.
Термопомпа слънце/въздух – вода
Системата представлява термопомпа от нов тип слънце/въздухвода. Тя съчетава предимствата на
класическите слънчеви панели (директно усвояващи слънчева енергия)
и термопомпите въздух/въздух или
въздух/вода (усвояващи акумулираната във въздуха слънчева енергия).
При наличие на слънце възвръща до
8,25 kW топлинна енергия за всеки
вложен киловат електроенергия.
Това е показател, който не може за
момента да бъде достигнат по друг
начин.
Термопомпата работи и с енергия
от въздуха в облачно, мъгливо и снежно време, както и през нощта, ако
няма достатъчно акумулирана топлинна енергия. Комбинирана с подходящ термоакумулатор, системата
дава възможност средните разходи за
отопление да намалеят около 4 пъти,
сравнени с разходите за отопление с
електроенергия.
Слънчевите термални решения са
сред най-рентабилните източници на
топлинна енергия за битова гореща
вода и подпомагане на отоплението.
В същото време са интелигентен
начин за спестяване на разходи и
опазване на околната среда.
За климатичните условия в България при оползотворяване на слънче-
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ва енергия са гарантирани минимум
30% снижаване разходите за отопление и минимум 80% снижаване разходите за производство на битова гореща вода.
Отопление с биомаса
Пелетите са екологично чисто
гориво, неутрални по отношение на
въглеродния диоксид (СО 2) и при горене не отделят черен дим. Системите за отопление с пелети и за
подгряване на битова гореща вода са
подходящи за еднофамилни къщи,
апартаменти, вили, офиси, цели жилищни сгради или големи работни помещения. Този вид отопление е поевтино в сравнение с отоплението
с електроенергия, природен газ и
дизелово гориво. Котлите са с висока ефективност, лесно обслужване ,
елементарна поддръжка и защита от
аварии. Горивният процес е напълно
автоматизиран чрез вградени регулатори за температура и време и инсталацията може да работи за дълъг
период от време без допълнителна
човешка намеса. Възможно е и дистанционно управление чрез GSM.
Котелът може да бъде комбиниран
и със слънчева инсталация.
Този вид отопление набира все поголяма популярност в страните от
Западна Европа и подлежи на субсидии в голяма част от страните членки на ЕС
Сред предлаганите от Мариан и
Синове - М.Петров решения са и фотоволтаични системи, рекуперативни вентилационни системи, хидрофорни инверторни инсталации.
Марян Петров,
управител на Мариан и Синове М. Петров
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По-ниски разходи за отопление с електрически инфрачервени отоплителни панели
Сградният сектор е отговорен за около 40% от общото енергийно потребление, а най-голяма част от това
потребление е за поддържането на подходящ вътрешен
климат чрез отопление, охлаждане и вентилация. Изчислено е, че около една трета от това енергийно потребление може да бъде елиминирано чрез ползването на вече
съществуващи иновативни технологии с бързо възвръщане на вложените средства. Този потенциал за спестяване може да бъде постигнат с интегрирано оптимизиране на сградната архитектура, топлинна изолация и различни ефективни ОВК системи – енергоефективни отоплителни и охладителни инсталации; рекуперативни вентилационни системи; системи, позволяващи интегрирането на ВЕИ в сградите; термостати за контрол на температурата в помещението; интелигентни системи за
следене ползването на електроенергия и др.
Внедряването на енергоефективни решения е необходимост
Все повече специалисти се ориентират към възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) като евтин и природосъобразен начин за производството на енергия. Същевременно, изключително важно е и използването на тази
енергия, без тя да се губи. За тази цел трябва да се оптимизират изолационните показатели на сградите, както и да се търсят начини за оползотворяване на отпадната топлина.
Пестим енергия твърдо заявява позицията си за необходимостта от внедряването на енергоефективни решения. Нашата компания предлага широка гама продукти и
услуги в зависимост от конкретния случай. Застъпваме
използването на слънчевата енергия, термопомпите,
оползотворяване на биомаса (напр. пелетни камини),
вентилационните системи с оползотворяване на отпадната топлина и др. Предлагаме икономични инфрачервени ел. радиатори, нанофолиа (подово или стенно инфрачервено ел. отопление), както и термобои.

Отразяващите фолиа за стъкла и тапети, които започваме да предлагаме, със своя енергоспестяващ ефект
също допринасят за намаляване на топлинните загуби.
Елица Нанева,
управител на Пестим енергия

Отоплителни панели InfraHEAT
Един от най-новите продукти са инфрачервените
отоплителни панели InfraHEAT. Този продукт предлага
множество предимства: изключително нисък разход на
електроенергия, здравословен ефект върху човешкото
тяло, красив дизайн (панел-картина), дебелина само 2 см,
лесно монтиране на таван или стена, ниска цена. Това,
което е особено полезно за крайния потребител е, че при
инфрачервеното отопление, лъчите са равномерни, здравословни и екологично чисти. Инфрачервените лъчисти
системи работят на принципа на слънцето - равномерно
и във всички посоки, като използват инфрачервения
спектър, в чийто диапазон излъчва и огромният естествен
енергиен източник. Едно лесно решение за подобряване
на изолацията е боядиването с термобоя СуперШилд от
вътрешна страна на помещенията. Термобоите (т. нар.
термокерамични покрития) позволяват 3-4 градуса по-висока контактна температура на обработената
повърхност, ограничаваща риска от конденз и мухъл, както и от 8 до 10% намаление на разходите за отопление.
3*2012
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Със системите за сградна
автоматизация се постига по-добър комфорт и се
повишава енергийната
ефективност на системите в сградата
Системите за сградна автоматизация вече могат не само да подобряват и повишават с минимални разходи комфорта в една сграда, но и да контролират цялостното й потребление.
Финото им настройване може да доведе до 50% намаление на потреблението - по този начин BMS системите въздействат пряко върху енергийната ефективност на сградата.
Siemens непрекъснато поставя нови
стандарти в световен мащаб за изграждане на енергийната ефективност с интелигентни и интегрирани
технологии. Нашите решения, системи, продукти и услуги, постигат оптимален баланс на икономия, комфорт
и устойчивост, за да се постигне
максимална ефективност.
Комуникативни стайни термостати
Siemens направление Сградни технологии предлага ново поколение комуникативни стайни термостати. Продуктовите линии RDG, RDF и RDU се
отличават с по-висока енергийна
ефективност и гъвкавост, както и с
възможност да бъдат интегрирани в
система за управление и контрол на
ОВК оборудване. Те са базирани на
стандартен комуникационен KNX протокол, което позволява използването
им в система за управление и контрол Synco 700.
Благодарение на иновативните им
характеристики, термостатите
спомагат за спестяване на енергия
и намаляване на разходите. Функциите, които предлагат, осигуряват
максимална енергийна ефективност
и индивидуален контрол на стайната
температура с централно зададени
работни температури, четири режима на работа (автоматичен, комфортен, икономичен и защита от замръзване), ограничение на температурите за отопление и охлаждане, автоматичен контрол на скоростта на
вентилатора и централната климатизация в зависимост от нуждите на
помещенията. Също така, на разпо-
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ложение е и функция за
„присъствие – отсъствие“,
която има възможност да
отменя времевата програма на система Synco 700.
Универсална система
Desigo 4
Новото поколение Desigo
4 на Siemens има широко
приложение в отоплителни,
вентилационни и климатични системи. Основното
предназначение на тази система за сградна автоматизация (BMS) е да се грижи за всички инсталации в
сградите, като се базира на
графично компютърно визуализиране и управление на
всички процеси и устройства, изграждащи системите.
Системата предлага пълна съвместимост с Microsoft и отговаря на
международните стандарти за комуникация по BACnet - ЕN ISO 16484-5,
ANSI, ASHRAE, B.I.G.-EU. Комуникацията е отворена и предлага връзки с
други устройства по протоколи като
KNX, LonWorks, M-Bus, ModBus RTU и
OPC. Новата генерация контролери и
I/O модули сформират т. нар. модулна серия за автоматика. Серията
предлага специализиран операторски
панел за наблюдение на всички процеси, настройка на времеви графици,
както и задания за температури и
различни нива на достъп. Предлаганият софтуер за програмиране на ниво
автоматика е изключително гъвкав
и разполага с редица готови разработени приложения от Siemens. Основава се на свободно програмиране,
като основното ядро е сформирано
върху базова платформа на Simatic.
Графичната част съдържа огромна
библиотека от специално разработени изображения и инсталации, облекчаващи работата при визуализиране
на процесите. Системата покрива
международните стандарти за енергийна ефективност EN 15232, което
позволява следене, архивиране и оптимизиране на консумираната енергия от сградата. Предлагат се и
специализирани WEB функции за отдалечен достъп, генериране на SMS
и е-mail аларми, допринасящи за следенето на системите от разстояние
в реално време.

Източник: Siemens

RXC контролери за контрол на
микроклимата в помещенията
Едновременното постигане на
комфорт и енергийна ефективност е
възможно благодарение на контролерите RXC на Siemens, които са предназначени за контрол на стайно отопление, охлаждане и вентилация на помещенията в обществени сгради.
RXC контролерите предлагат както индивидуален комфорт за всяка
стая в обществени сгради, офиси и
хотели, така и оптимална енергийна
ефективност.
Сензорите и задвижките са сертифицирани по eu.bac RXC контролери
и дават възможност за прецизна настройка на температурата в стаята. Контролерите осигуряват спестяване на енергия с до 14% повече в
сравнение със стандартните такива и отговарят на изискванията за
енергиен клас А, съгласно EN152332.
С помощта на технологията
LonWorks, RXC контролерите лесно
могат да бъдат интегрирани в системите за сградна автоматизация.
Системите за сградна автоматизация от сериите Desigo, Synco и
системата за домашна автоматизация Synco living, отговарят на изискванията за енергийна ефективност
клас А в съответствие с EN 15232.
Функциите за спестяване на енергия,
осигурени от тези системи, намаляват до 30% консумацията без да нарушават комфорта.
Siemens
направление Сградни технологии
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Вентилация и климатизация с реална ефективност
от 80%
За енергийна ефективност в системите за отопление, вентилация и
климатизация започна да се говори сериозно след енергийната криза от
1973 г. С увереност може да се
твърди, че интересът към енергоефективни или енергоспестяващи системи следва кривата на повишение
на цените на първичните енергоизточници – фиг. 1.
В последните около 20 години все
по-убедително се доказва, че засиленото енергопотребление влияе неблагоприятно върху околната среда и
води до климатични изменения. По
тези причини, Европейският съюз
създаде програма, имаща за цел до
2020 година да се постигне: намаляване емисиите на парникови газове с
20%; добив на 20% от енергията от
ВЕИ; увеличаване на енергийната
ефективност с 20%.
ОВК системите са изключително
голям консуматор на енергия. Разхо-

Фиг. 1.

от пожелателно е превърнато в задължително мероприятие.
Клиенти, монтирали високоефективни термопомени инсталации (АА,
СОР > 3.5 - 3.8), получават обратно
до 55% от направеното капитално
вложение (Legge Finanziaria 2008, Art.
1,347 Law No 296 of 27 December 2006).
У нас подобни мерки все още предстоят.

дите за отопление, вентилация и
климатизация в търговски и обществени сгради е 42% от общото
енергопотребление, а в жилищните
сгради 56% (Wigenstad and Grini, 2010).
Според изследване на енергийното
представяне на сградите в ЕС от
2002 г., сградите консумират 40% от
цялата енергия, използвана в Европейския съюз (ЕPBD 2002, REHVA
journal).
Следвайки директивата на ЕС,
много
страни
създадоха подходяща нормативна
база и финансови
стимули за енергоефективни системи за ОВК. Рекуперацията на енергия

Механична вентилация с рекуперация
Независимо от липсата на стриктна нормативна уредба и бонуси,
българските проектанти, инсталатори и крайни клиенти обръщат все
по-сериозно внимание на енергийно
ефективните решения за ОВК системите. Причината е очевидна. Енергоефективните ОВК инсталации са
икономически изгодни, здравословни и
екологични.
Ползите от добра топлинна изолация и плътна дограма са безспорни и
нормативно регламентирани.
Добрият микроклимат, температура, влажност и пресен въздух са
предпоставки за работоспособност
и ниска заболеваемост.
В съвременните сгради енергийните разходи за проветряване често надвишават тези за отопление.
Очевидно е, че с отваряне на прозорците трудно се постига добро
проветряване. Механичната вентилация с рекуперация на енергия е
задължителна. Безспорно, инвестицията за такива системи е по-ви-
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на програма 2020 на ЕС. Това се потвърждава и от промените в енергийната класификация на EUROVENT - вж.
таблицата.
Новите продукти на Тангра също преследват повишена ефективност. Рекуперативната ни вентилация и
климатизация, постигащи преди три/четири години енергоспестяване от 50 – 60% постепенно се трансформират. Новите съоръжения покриват клас А по цитираната горе класификация и постигат реална ефективност
от 80% при изравнени въздушни потоци и без кондензация.
Юлий Армянов,
управител на Тангра-АВ

Добив на топлинна енергия
от слънцето с термодинамични
системи с директно изпарение
в слънчевия панел

Фиг. 2.

сока, но се възвръща само за 1,5 - 2 години, на база спестена енергия.
Има няколко основни фактора, които влияят върху срока
на откупуване на капиталното вложение: климатични
условия на района; време на експлоатация (часове/годишно); цена на първичната енергия; цена на оборудването;
разходи за поддръжка; лихви върху кредит (ако инсталацията е изградена с кредит); финансови бонуси за енергоспестяване (ефективност); цена на вредни емисии; пазарна стойност на обекта като функция от заложените
„екстри“.
Графиката на фиг. 2 дава една идея за разходите по
инсталацията в зависимост от нейната ефективност.
Енергоспестяващите системи се самоизплащат
Често капиталното вложение е водещо при вземане
на решение. Системите за възстановяване на топлина и
студ във вентилационни и климатични инсталации обаче
могат да струват 0 лв.
Съществува схващането, че енергийният ефект от
рекуперация през летния период е малък. В това има
известна логика, защото часовете с температура над
25 °С в България не са много. Изчислявайки топлинния
и особено хладилния център, проектантът калкулира
необходимата енергия и на тази база избира съоръженията. Енергоспестяващите системи за вентилация и климатизация понижават цената на енергийния
център (топлинен и студов) и по този начин се самоизплащат.
В последните години се наблюдава тенденция за повишаване ефективността на енергоспестяващите
съоръжения. Тя се обуславя от ръста в цените на енергоносителите и стремежа за покриване параметрите
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От доста време съществува дилемата за целесъобразността на отоплението със слънчева енергия. Безспорен факт е, че много малка част от потока слънчева
енергия се ползва за отопление и БГВ (битова гореща
вода). В момента хит е добивът на електричество, независимо от ниската усвояемост (12-15%) на слънчевата енергия. Балансът в едно домакинство обаче показва,
че само 20% от енергийните нужди са за електроенергия. Останалите 80% са за отопление и БГВ.
Първо и второ поколение cлънчеви системи за
отопление
Първото поколение са плоските слънчеви панели. Те са
привлекателен източник на енергия поради техните икономически, екологични и функционални показатели. Усложняването на колектора обаче прави оборудването понесигурно. Като се добави и вътрешната кондензация, работният живот на тези панели по правило е не по-голям
от шест години.
Второто поколение слънчеви системи са вакуумните
тръби и тези с концентрирани колектори. И двете системи постигат добиви по-големи от тези на първото
поколение и са с по-добра дълготрайност. При същите
условия на използване те принципно имат по-нисък експлоатационен срок с изключение на вакуумните тръби.
Няма система от тези две поколения обаче, която да
решава проблема с липсата на слънце през нощта, средно 7-часовото слънцегреене на ден в преходните сезони
и само 3- до 4-часовото слънцегреене средно на ден през
зимата.
Термодинамични системи за добив на слънчева
енергия HEETEX
Термодинамичните системи за слънчева енергия
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системи е ъпгрейдването им с термодинамични слънчеви панели. Така се подобряват чувствително ефективността при ниски температури и слънцегреене, като увеличаването на площта на външния топлообменник се отразява положително и на работата на термопомпата в
тъмната част от денонощието. Такъв продукт се предлага от нашата фирма. Ние можем да подобрим показателите в режим „отопление“ на всяка термопомпа
„въздух-вода“, преработвайки я с термодинамични слънчеви панели.

Източник: Тинотех

представляват съществен напредък в развитието на
добива на слънчева енергия. При високи показатели за
надеждност и ефективност те са преодолели почти
всички ограничения в традиционните им еквиваленти.
Използвайки прости високопродуктивни слънчеви панели
без стъкло, тези системи функционират чрез екологичен фреон, улавяйки веднага както пряката, така и дифузната слънчева радиация. Използва се и топлината
на околната среда чрез естествена конвекция, което
увеличава нивото на добитата енергия и им позволява
да работят на директна слънчева светлина при облачно небе, дъжд или през нощта. Това води и до намаляване на необходимата площ за панелите.
Такива са системите HEETEX - моделите ЕСО1-40,
в зависимост от топлинната мощност. Това са термопомпени системи с директно изпарение от типа
„слънце/въздух - вода“. Състоят се от корпус с вграден топлообменник фреон/вода (кондензатор) и изнесен на подходящо място термодинамичен панел (топлообменник-изпарител) за директно усвояване на
слънчевото излъчване.
Преимуществото им е високият COP (достигащ 7-8 )
при директно слънцегреене, както и възможността да се
добива топлина от дифузното излъчване, околния въздух
или дъжд.
Прилагането на директно изпарение в слънчевия панел
прави възможно използването на съоръжението 24 часа,
365 дни в годината.

Комбинирани схеми за отопление
Създаването на комбинирани схеми за отопление посредством използването на различни топлоизточници е решение на проблемите, породени от съответните недостатъци за всяка система поотделно. Подобен пример е комбинирането на вакуумно-тръбен или
плосък колектор с термодинамична система. Когато
има достатъчно слънце за работата на слънчевия колектор ,коефициентът на трансформация (СОР) е
много голям (достига съотношение до100-200 между
вкараната в системата и получената енергия). В останалите случаи вместо нагревател на електричество се ползва термодинамичната система, чийто
СОР обикновено е 4-5, като може да достигне до 7-8.
Средният коефициент на такава комбинирана система надвишава 12.
Валентин Цветков,
управител на Тинотех

Термопомпи вода-вода и въздух-вода в комбинация
с термодинамични слънчеви панели
Използването на термопомпи вода-вода и въздух-вода
по същество е ползване на акумулирана слънчева енергия в земята и подземните водоизточници. Така се решават някои от проблемите с използването на слънчева енергия, но инвестициите са значително по-големи.
Освен това те са зависими от наличието на подходящи
и с достатъчен дебит водоизточници.
Термопомпите въздух-вода също ползват акумулираната във въздуха слънчева енергия. Те също са силно зависими от околната температура и преодоляването на тази
зависимост води до влошаване на енергийните и функционалните им параметри.
Нов вариант за подобряване на параметрите на тези
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Ефективно управление на
въздуха и акумулиране на
енергия с материали,
променящи агрегатното си
състояние
Във всички дейности на фирма
TROX човекът е в центъра на нашето внимание. Нашата цел е да създадем среда, в която индивидът да има
усещането за благосъстояние. Почти толкова важно колкото въздуха,
който дишаме, е естетическото
усещане. Затова, в допълнение на качеството на въздуха, ние обръщаме
особено внимание на дизайна и визуалния ефект в развитието на нашите системи за обработка на въздуха. В чувствителни области като
болници, изследователски институти или чисти помещения има специфични изисквания към технологията
за управление на въздуха. В тези
дейности е задължително пълно
съобразяване със строгите изисквания, поставени от ползвателите –
било то за безопасността на труда, опазването на околната среда
или високите стандарти за качество в производството.
Системите за управление на
въздуха ТRОХ EASYLAB и TCU-LON-II
Тъй като обемите на доставен или
извлечен въздух са определени от националните и международните стандарти за безопасност на труда и защита на околната среда, управлението на въздуха играе и ще играе все
по-голяма роля в икономията на енергия.
Системите за управление на
въздуха ТRОХ EASYLAB и TCU-LON-II
поставят стандарти и гарантират
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висока енергийна
ефективност благодарение на интелигентен контрол на въздушния
дебит, базиран на
специфичните
изисквания на потребителя. Операторите могат по
този начин да спестят съществени
разходи през целия
експлоатационен
период на сградата.
Система TROX PCM
Днес класическите охладителни
системи се използват за охлаждане
на помещения до комфортно ниво независимо от външните условия. Тези
системи са ефективни, но ще бъдат
по-енергийно ефективни, ако за охлаждане се използват естествените
разлики в температурата между деня
и нощта чрез PCM (Phase Change
Material) – материали, променящи агрегатното си състояние.
TROX създаде система PCM
(Phase Change Material), която работи както следва: през дневната експлоатация топлият външен въздух
се засмуква в складова PCM единица, където се охлажда и се вкарва в
помещението. Този процес на охлаждане е ефективен, докато първоначално складираният PCM не премине
в течно състояние в резултат на
топлината, която е абсорбирал. През
нощта протича обратният процес –
студеният въздух се засмуква, PCM
се втвърдява и така може да бъде
отново използван през деня за охлаждане на въздуха. В зависимост от ди-

зайна на латентния склад за топлина, приятна дневна температура
може да бъде осигурена за около 10
часа дневно. С децентрализираното
оборудване на TROX PCM имаме отопление, охлаждане и пресен въздух в
едно устройство, позволяващо да се
използва естественият цикъл на
природата и спестява не само големи количества енергия, но и много
средства за инвестиции и разходи за
поддръжка.
Марин Недков,
Регионален Мениджър ТРОКС Австрия Представителство София

Иновативна
енегроспестяваща
EC-технология
Бързият икономически растеж и
увеличаването на населението в световен мащаб поставят на сериозно
изпитание покриването на нуждите
от енергия. Само до 2030 г. се очаква
необходимото количество енергия да
нарасне най-малко с още 40%. Правил-

> ÎÂÊ îáîðóäâàíå
хвърли стотици хиляди годишно.
При вентилаторните конвектори
на Ликон, благодарение на използването на ЕС-електромотор за задвижване на вентилатора, може да се
постигне до 12 пъти по-ниска консумация на енергия в сравнение със
стандартни конвектори с конкурентни енергоспестяващи системи. При
конвекторите голямата част от
енергоспестяването се дължи и на
оптимизираната конвекция на топлообменника на конвектора (оттук
Licon OC – optimal convection). Това
беше постигнато благодарение на
сътрудничеството с термофизичния
факултет на Техническия университет в Либерец, Чехия.
Ладислав Хероут,
управител на ФИДОКС

ната посока в набавянето на тази
допълнителна енергия е повишаването на енергийната ефективност.
Една от най-модерните и надеждни технологии са безконтактните
EC-електромотори (използвани в климатици, въздухообработващи централи, различни задвижващи системи,
вентилатори и др.)
ФИДОКС е официален партньор за
Югоизточна Европа на водещите
производители от Чехия и Германия,
Licon Heat и Helios Ventilatoren, които
са сред първите, които въвеждат
иновативната енегроспестяваща ECтехнология.

EC-електромотори за над 50% помалка консумация на енергия
Хелиос е производител на вентилатори за дома и индустрията, а
сърцето на всеки вентилатор е моторът. Със съвременните EC-електромотори се постига намаляване
на консумацията на енергия с над
50%. Разликата за едно еднофамилно жилище възлиза на няколкостотин
лева годишно – фиг. 1, а при индустриалните съоръжения може да над-
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Отопление с електрически
електродни котли и инфрачервени излъчватели
Електрическата енергия е лесно
достъпна, а работата с електрическите системи за отопление на практика не изисква влагането на допълнителен физически труд по поддръжката и експлоатацията им, което ги прави все по-предпочитани при
избора на потребителите. Не на последно място е и липсата на вредни
емисии при процеса на преобразуване на електрическата енергия в топлинна, както при изгарянето на познатите видове твърди и течни горива.
Електрически електродни котли
Електрическите електродни котли
преобразуват електрическата енергия в топлинна, благодарение на процеса електролиза, при което се отделя голямо количество топлина. Високият КПД на процеса позволява постигането на ниска стойност на разходите за загряване на единица площ. Високата ефективност позволява инсталирането на котли с ниска електрическа мощност и, съответно, разход
на ток, успешно работещи със стандартни отоплителни системи, ползващи радиатори, конвектори, подово и
др. Така например за отоплението на
жилище с площ 100 кв.м и бойлер за БГВ
с вместимост 100-120 л, което е наймасовият случай е достатъчен котел
с инсталирана мощност от само 6 kW

Източник: ЦДМ Системс

(монофазно), който постига среден
разход от 1,3 kW/h. При сегашните
цени на електроенергията този разход означава средномесечни сметки за
отопление и топла вода от 145 лв.
Електрически инфрачервени нагреватели
Инфрачервеното отопление е подходящо, а в определени случаи и единственото средство за отопление на
открито (заведения, тераси, градини, зони за пушене и др.) и в проветриви помещения със слаба изолация
(производствени халета, складове,
гаражи, спортни зали, църкви, селскостопански постройки, оранжерии и
в животновъдството). Този вид отопление наподобява слънчевата топлина, при което се загряват хората
и предметите, а не въздухът. Тъй
като не се разчита на посредничеството на въздуха за затопляне, процесът на нагряване е значително побърз в сравнение с други системи за
отопление. Този вид отопление дава
възможност да се постигне загряване на хората и предметите в определени зони в помещенията, вместо
целия обем въздух, в което се състои
и предимството им относно енергийната ефективност. Принципът на
действие позволява употребата им
навън, което е единственото възможно решение в много случаи. Инфрачервените нагреватели от Black Series
притежават специално лаково покритие, подобряващо излъчването на
топлина до 15%.
Мартин Захариев,
ЦДМ Системс

> ÎÂÊ îáîðóäâàíå
Използват се различни
решения за повишаване
ефективността на ОВК
системите
На първо място поради относително най-големия дял спрямо енергийните загуби можем да разгледаме вентилационните инсталации. При помещения с нагнетателна и смукателна
система - където това е технологично възможно се инсталират топлообменни апарати за усвояване на топлинния потенциал на изхвърляния от
смукателните инсталации въздух.
Възможността за усвояване на отпадната топлинна енергия е в интервала от 40 до 75%. Използват се
регенеративни и рекуперативни
топлообменни апарати
От регенеративните топлообменни апарати във вентилационни и климатични инсталации се използват основно т. нар. ротационни топлообменници. Те имат като основни недостатъци частичното смесване на
двата въздушни потока и необходимостта от внасяне на енергия за задвижване на работното колело. Рекуперативните топлообменни апарати се
използват масово в ОВК инсталациите. Основно можем да ги разделим на
три вида: пластинчати, с междинен
топлоносител и с топлинни тръби.
Приложението на пластинчатите топлообменни апарати е най-масово, тъй
като те имат най-опростена конструкция и ниски инвестиционни разходи.

Топлообменните апарати с междинен топлоносител се използват в системи, където е невъзможно пресичането на смукателната и приточна
вентилационни инсталации, както и
при недопустимо смесване на двата
потока.
Топлообменните апарати с топлинни тръби и термосифони имат
много висока ефективност, но сложността при изработката им ги прави по-рядко използвани.
Винтови и scroll компресори
В част отопление и климатизация
основните насоки за подобряване на
енергийната ефективност на системите са подобрения на компресорите
и електронното регулиране на работата на цялата система. Въвеждането на scroll и винтови компресори
и стъпковото им регулиране от 10 до
100 % повишават COP на системата.
Това съкращение идва от английския
термин Coefficient Of Performance. На
български език това се превежда
като коефициент на трансформация
и означава каква енергия (при климатиците най-често електрическа) е
използвана и каква е придобита.
Въвеждането на нови хладилни
агенти едновременно повишава енергийната ефективност на системата
и влияе положително на опазването
на околната среда.
Диференциални термостати
При системите за осигуряване на
битова гореща вода основно прило-

жение имат соларните инсталации.
Използват се плоски слънчеви колектори със селективно покритие, а още
по-ефективни са вакуумно-тръбните
колектори. Инсталирането на диференциален термостат, осигуряващ
честотно управление на циркулационната помпа и допълнително понижава експлоатационните разходи.
При чилърни системи се прилага инсталиране на модул за усвояване на
отпадна топлина от кондензаторната страна в летен режим на експлоатация. Чрез този модул се подгрява
вода за битови нужди.
Чернев клима предлага проектирането, изграждането и поддръжката
на изброените съоръжения с цел повишаване на енергийната ефективност.
Николай Мавродиев,
Чернев клима
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