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Èíòåðôåéñíè è çàõðàíâàùè
ìîäóëè WAGO

• Åäèí èëè äâà ïðåâêëþ÷âàùè êîíòàêòà;
• Èíäèêàòîð íà ñúñòîÿíèåòî;
• Ëåñíà ïîäìÿíà.

Çàõðàíâàùè ìîäóëè
ñåðèÿ 787
• Ñâúðçâàíå íà ïðîâîäíèöèòå
÷ðåç êîíåêòîðè ñ CAGE CLAMP®
• Íîìèíàëíî èçõîäíî íàïðåæåíèå 24 V DC
• Çàùèòà îò êúñî ñúåäèíåíèå
• Íàñòðîéâàåì 24 V èçõîä
• LED èíäèêàöèÿ
• Ãîëÿì îáõâàò íà âõîäíîòî íàïðåæåíèå 85 - 264 V AC
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WAGO Kontakttechnik домакин на поредица от семинари

От 21 до 24 септември т. г. търговското представителство на
WAGO Kontakttechnik организира поредица от семинари в страната,

съобщи за сп. ТД Инсталации, Оборудване, Инструменти инж. Трифон
Плачков, търговско-технически сътрудник в компанията. „В рамките на презентациите гостите ще имат възможност да се запознаят
с иновативни безвинтови конекторни технологии на WAGO и предимствата от тяхното приложение. Ще бъдат демонстрирани и различни решения в областта на индустриалната автоматизация, чрез които
се постига гъвкавост при изграждането на полеви мрежи. За целите
на представянето ще пристигне специално оборудван бус с мостри и
тестови установки на основните продуктови групи“, заяви инж. Плачков.
„Презентациите са насочени към всички електроинженери, специалистите по КИП и А и сградна автоматизация, проектанти и др. Желаещите могат да заповядат в София на 21 септември, Бургас - 23
септември и Стара Загора – 24 септември“, допълниха от търговското представителство на WAGO Kontakttechnik у нас.

Термодинамични слънчеви панели за климатици предлага Тинотех

Отскоро фирма Тинотех предлага на българския пазар системата
HEETEX, специално разработена за климатици или чилъри, която понижава енергийните разходи за отопление и охлаждане. Комплектът
включва термодинамични слънчеви панели и специализирано оборудване
за монтаж. „Употребата на нови технологии позволява да се повиши
ефективността в използването на ВЕИ чрез директно и индиректно

оползотворяване на слънчевата енергия за отопление. Термодинамичните соларни панели HEETEX позволяват високоефективно и икономично отопление дори в условията на дъжд, мъгла и сняг. Екологичната
течност (фреон), която циркулира в затворена верига, улавя прякото
и отразено слънчево лъчение, както и акумулираната в околната среда слънчева енергия и я отвежда в зоната за отопление. По този начин
енергийните сметки се намаляват до три пъти и ефективността на
климатика се повишава до 250% в режим на отопление“, коментират
от Тинотех.
„Екологичното решение за отопление на база технология с използване на термодинамични панели е подходящо за вече инсталирани климатици и чилъри с преработка само на външното тяло. Намира приложение в жилищни блокове (апартаменти), къщи и офиси. Слънчевите панели могат да се разположат хоризонтално или вертикално по
стени, покриви, дворове и др.“, допълват от компанията.

GE стартира конкурс за иновации в сферата на електроразпределението

GE организира конкурс за новаторска идея за създаване на по-интелигентна, по-чиста и по-ефективна електроразпределителна мрежа и ускоряване на внедряването на по-ефективни технологии в електрическата система, информират от Българската стопанска камара. Инициативата с глобален обхват кани технологични специалисти,
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предприемачи и новосъздадени фирми да споделят своите идеи и да
обединят усилията си в справянето с едно от най-сериозните предизвикателства на бъдещето - изграждането на следващо поколение
електроразпределителна мрежа, кореспондираща с нуждите на 21-ви
век.
Конкурсът се осъществява в сътрудничество с водещи фирми за
високорискови инвестиции като Emerald Technology Ventures, Foundation
Capital, Kleiner Perkins Caufield & Byer и RockPort Capital и други. Предизвикателството е част от инициативата GE ecomagination - глобален
ангажимент на компанията за създаване и пускане в употреба на технологии за чиста енергия, която ще спонсорира най-обещаващите идеи.
Търсят се предложения в три широкообхватни категории: Възобновяеми енергийни източници, Електроразпределителна мрежа и Екологични
домове /екологични сгради. До 30 септември т.г. кандидатите ще
могат да подават своите идеи чрез уебсайта www.ecomagination.com.
Проектите ще бъдат оценявани като кандидатури с потенциално
бъдещо търговско приложение, както и като претенденти в надпреварата за награда на стойност 100 хил. долара, която ще бъде отсъдена на предложението - пример за предприемачески и иновационен
дух.
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Палмо с нов успешен проект у нас

Наскоро фирма Палмо приключи проект за
изграждане на пожароизвестителна система
в 3 DC Data Center&Colocation с оборудване на
Bosch. "Основната цел на проекта бе да се
инсталира система за пожароизвестяване,
която да отговаря не само на съвременните

изисквания за безопасност в строителството, но и на строгите изисквания към помещения, съхраняващи специализирано IT оборудване. Основно изискване към функционалните
възможности на пожароизвестителната система бе тя да може да контролира и автоматично да активира инсталираната система за гасене на пожари", заявиха от Палмо.
"Възложителят на проекта бе посочил, че
системата трябва да осигурява висока надеждност и ранно откриване на пожар в сградата. Поради тази причина се спряхме на адресируема пожароизвестителна система, базирана на панел FPA 1200. Нашият инженерин-

гов партньор фирма Палмо монтира специална комбинация от многофункционални детектори FAP OT 420, адресируеми аспирационни
димни детектори от серията TITANUS FAS
420 и детекторен модул TITANUS DM-TT- 05",
заявиха от офиса на Bosch Системи за сигурност. "Системата за пожароизвестяване и
пожарогасене се отличава с лесна настройка
на параметрите, което направи възможно изграждането на функционална логическа последователност между отделните събития и
осигуряването на висока надеждност на системата в случай на пожар", допълниха от
офиса на Палмо.

Фирма Рувекс предлага климатична техника Hitachi

Отскоро фирма Рувекс предлага на българския пазар климатична техника с марката
Hitachi, съобщи за списанието Ивайло Викторов, управител на Рувекс. От портфолиото
на японския производител компанията ще
внася у нас инверторни, подови, канални, касетъчен тип климатици и други.
„Климатиците на Hitachi отговарят на
всички съвременни изисквания – ниска консумация на енергия, широк температурен обхват,

богата гама функционални възможности, антибактериални филтри, работа с екологичен
фреон, компактни размери, ниски нива на шум
и др. Благодарение на въвеждането на високотехнологични иновации, продуктите на японския ни партньор задават нови стандарти за
производителност и извеждат климатизацията на ново, максимално съобразено с нуждите на клиента ниво“, коментира г-н Викторов.
Акцент в предлагането ще бъде поставен
върху новата серия стенни климатици Premium
SX8, гамата инвертори с елегантен стенен
дизайн Cut Out WX8, инверторите Summit FH6/
7 и най-новия подов климатик на Hitachi Cut Out
FX8 с многоразмерен топлообменник, който по-

добрява нивата на ефективност.
„Климатиците Hitachi съответстват на
Директива 2002/31/EC - 92/75/ EEC „Директива за енергийно етикетиране (ELD)“, която се
прилага от юни 2004 г. за всички продукти за
климатизация с до 12 kW охлаждаща мощност. Технологията DC Inverter PAM помага за
постигане на енергиен клас А - най-високото
равнище на енергийна ефективност, което е
ясно обозначено от стандартите на Директивата“, допълни г-н Викторов.
Освен доставката на климатична техника с марката Hitachi и резервни части за нея,
фирма Рувекс ще предлага на своите клиенти
пълен сервиз и следгаранционно обслужване.

СТРОЙКО 2000 – есен ще се проведе от 13 до 19 октомври
Тридесет и петото издание на специализираното изложение за архитектура, строителство и обзавеждане СТРОЙКО 2000 – есен 2010 г. ще се проведе от 13 до 19 октомври т.г. В рамките на една седмица в
Националния дворец на културата ще бъдат представени продукти и услуги от водещи фирми в строителния бранш. Посетителите на изложението ще имат възможност да се запознаят с актуалните тенденции
в производството на строителни компоненти и материали, новостите в обзавеждането и техниката за
дома. В изложението, което по традиция се провежда два пъти в годината, участват около седемстотин
български и чуждестранни фирми, твърдят домакините от Стройко 2000 Експо. „Развитието на изложението през годините е огледало на успешното включване на българските производители в потока на европейските и световните постижения в технологиите и дизайна. Новостите от бранша, които излизат на
пазара в Европа и света, се появяват веднага и на СТРОЙКО“, допълниха организаторите.

Областното представителство на КСБ - София с нов председател
Общото отчетно-изборно събрание на Областното представителство на КСБ – София избра нов председател. Това е инж. Николай Станков – управител на фирма Мрамороид 1, който бе и временно изпълняващ
длъжността след избора на инж. Светослав Глосов за председател на КСБ. Номинацията на инж. Станков бе
издигната от Областния съвет на ОП-София и от сдружение Научно-технически съюз по строителство в
България. Второто предложение за престижния пост бе за инж. Михаил Петров – фирма Омикрон, който обаче
оттегли кандидатурата си и пожела на Станков „да води организацията с хъс и да се справи с предизвикателствата на кризата„. Инж. Станков е роден на 7 март 1965 г. в София и е възпитаник на УАСГ, специалност
геодезия, след което продължава образованието си в Сити Юнивърсити, Сиатъл, САЩ.
Форумът избра и нов Управителен съвет в състав: Васил Вутов – БКС Инженеринг, Любомир Качамаков –
СК 13 Хидрострой, Красимир Милушев – Красстрой, Искрен Миланов – Вълканов и Миланов, Валентин Трашлиев
– Адвал, Благой Козарев – Райкомерс Конструкшън. Новите членове на Контролния съвет са: акад. Ячко Иванов
– НТССБ, инж. Александър Витков – Вест АВ и инж. Жасмина Венкова – МЦ Баухеми.
ÑÒÐ. 6

6*2010

> íîâèíè, ñúáèòèÿ
Дискусия за приложението на еврокодовете

От 9 до 11 септември т. г. в сградата на Варненския свободен
университет Черноризец Храбър, гр. Варна ще се проведе международна научна конференция на тема „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения и приложение на еврокодовете“. Кон-

ференцията се организира от Научно-техническия съюз по строителство в България, Федерация на научно-техническите съюзи,
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Камара на
строителите в България, Варненския свободен университет Черноризец Храбър и Съюз на градежните инженери – Република Македония.
Основни направления на конференцията са приложението на еврокодовете, постиженията в конструктивното проектиране и строителството, теоретични и експериментални изследвания в областта на конструкциите, сеизмична механика и сеизмично инженерство. Ще бъдат изслушани доклади на изтъкнати строителни инженери, сред които акад. Ячко Иванов, проф. Равиндра Дир от Великобритания и Емануел Гдоутус от Гърция. В програмата на конференцията са включени и теми, засягащи софтуерите за проектиране, хидротехническите съоръжения и др.

КИИП участва в проект
за обучение на студенти от УАСГ
Проектът има за цел да подпомогне успешната професионална реализация
на бъдещите строителни проектанти
КИИП София-град е партньор на
УАСГ в проект „Практическо развитие
и обучение – строителни технологични и адаптивни решения и тенденции“
(ПРО-СТАРТ), съобщиха от пресцентъра на Камарата. Проектът се осъществява в рамките на ОП „Развитие
на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Продължителността му е 12 месеца и ще завърши през
ноември 2010 г, допълват от КИИП.
Основните цели на проекта са свързани с обучението на студенти в областта на строителното проектиране,
подобряване на връзките образование
- бизнес, развиване на практически
умения за успешна професионална реализация на студентите, завършили
семестриално и др.
В изпълнение на основната цел на
проекта, дипломанти от УАСГ, специалности ССС, ТС и ВК, имаха
възможност да прекарат един месец
в реална работна среда. Студентите успешно преминаха стаж в различни фирми, управлявани от инженери с пълна проектантска правоспособност - членове на КИИП Софияград.
В рамките на ПРО-СТАРТ дипло-
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мантите посетиха и
семинар на тема „Обучение на студенти в
КИИП. Изграждане на
практически умения“, с
лектор инж. Димитър
Начев, председател на
КИИП РК София-град.
Бъдещите инженерипроектанти имаха
възможност да се запознаят подробно със
структурата и дейността на КИИП, която ще
ги приеме в своите редици веднага след тяхното дипломиране. Интерес предизвикаха и разясненията за мястото и ролята на проектанта като участник в инвестиционния процес, взаимоотношенията
между отделните участници, регламентирани с договори, включително
договори за проектиране.
Подробно бяха коментирани
съдържанието и структурата на
инвестиционните проекти, връзката
между частите и фазите на проектирането, основните моменти в
съществуващата Наредба 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционния проект и необходимостта

от промени в нея. Бяха разгледани и
основните нормативни документи,
регламентиращи инвестиционния
процес. Студентите получиха обща
информация за механизма на хармонизиране на българското законодателство в областта на строителното проектиране с европейското,
в рамките на ЕС. Коментирана бе
актуална информация за въвеждане
на eврокодовете като стандарти за
проектиране, които те най-вероятно ще трябва да прилагат още в
началото на тяхната дейност като
проектанти, допълниха от пресцентъра на КИИП.
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Корадо България разширява продуктовата си гама

Българският производител на отоплителни тела Корадо България разшири предлаганата гама изделия с нов модел радиатор от про-

дуктовата линия Радик, съобщи за списанието
Цветелина Кабакчиева, ръководител продажби
в компанията. Радиаторът е предназначен за
реконструкция на старите системи за отопление, ползващи чугунени или панелни радиатори.
„Radik Klasik R има възможност да замести
досега използваните отоплителни тела без да
са необходими допълнителни реконструкции или
снаждания. Потребителят има нужда от продукт, с който без много усилия и без допълнителни ремонти да извърши налагащите се промени. Подмяната осигурява по-добър комфорт
и отопление, без загуби на енергия и топлина“,
заяви г-жа Кабакчиева.
Корадо България е част от дружеството
Корадо, което е един от най-големите

eвропейски производители на стоманени панелни радиатори и отоплителни тела за баня.
Основното производство на компанията
включва стоманени отоплителни тела, тръбни
отоплителни тела (лири) и дизайнерски отоплителни тела. „Дружеството непрекъснато
разширява своята производствена гама не
само с нови модели отоплителни тела, но и с
изцяло нови технологии и изделия. Целта на
фирмата е в бъдеще да разширява продукцията си така, че да предлага на своите клиенти
комплексна гама от отоплителни тела с
първокласно качество“, допълни ръководителят на отдел Продажби. Новият модел радиатори Radik Klasik R ще се предлага както на
българския, така и на чешкия пазар.

ЕАР ЛУКС-В представи подов конвектор – MINIB тип HCM
ЕАР ЛУКС-В разшири продуктовата си гама подови вентилаторни конвектори с нови модели тип HCM,
съобщи за списанието Петър Благов от компанията. „HCM е първият модел подов конвектор с охладителна мощност 1000 W на метър дължина. При тези параметри конвекторът може да се използва за
охлаждане на големи помещения, без да съществува необходимост от допълнителни охлаждащи съоръжения“, заяви г-н Благов. „Конвекторът се произвежда в Чехия от фирма MINIB, чийто единствен представител за България от над десет години е ЕАР ЛУКС–В. С оглед на пазарната ситуация в България, продуктът ще се рекламира основно в Интернет и чрез директни срещи с наши партньори и дистрибутори“,
допълниха от ЕАР ЛУКС–В. Фирма ЕАР ЛУКС-В проектира и изпълнява отоплителни, водопроводни, климатични и вентилационни инсталации. Сред европейските й партньори са MINIB, KEMPER, WOLF-Heiztechnik,
DZD-Drazice, OPOP, NERIA, LASIAN, DAIKIN Industries и Attack.

Парадайс Електрик Консулт инсталира мълниезащита на пречиствателни станции
В края на месец юли т. г. Парадайс Електрик Консулт успешно приключи монтажа на мълниезащитни уредби
на новите пречиствателни станции в Стара Загора, Хасково и Димитровград, съобщи за сп. ТД Инсталации, Оборудване, Инструменти Ернесто Стефанов, управител на компанията.
„Инсталацията на мълниезащитни системи на пречиствателните станции се налага от значимостта
на обектите и от наличието на голям брой чувствително електронно оборудване“, заяви г-н Стефанов.
„Парадайс Електрик Консулт извърши проектирането, доставката и монтажа на мълниезащитните уредби. Използвани бяха мълниеприемници с изпреварващо действие PDC-E, произведени от испанската фирма
Ingesco. Компанията е лидер в страната си в производството на технологии за мълниезащита, предлагани
в повече от четиридесет страни по света“, допълни управителят на компанията.
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Вентилационни системи
в учебни заведения
Част II. Вентилация на спортни зали и плувни басейни

Училищните физкултурни салони, зали за фитнес и басейни
са помещения, характеризиращи се със специфични хигиенни изисквания към въздушната среда, което налага използването на вентилационна инсталация, която да осигури поддържането на подходящи параметри на микроклимата.
Вентилация
на спортни зали
Спортните занимания, включително практикуването на различни
спортни игри и изпълняването на
физически упражнения, поставят високи изисквания по отношение на
вентилационната инсталация. Това
е причина в спортните зали да се налага организирането на много поинтензивно подаване на пресен
въздух, в сравнение с други помещения, в които пребиваването на хора
не е свързано с физическо натоварване. Освен подаване на достатъчно количество пресен въздух, вентилационната система трябва да осигури и отвеждане на отработения
въздух. Обикновено, кратността на
въздухообмен се определя в зависимост от интензивността на използване на помещението и неговия профил, като се препоръчва да се осигури около 6 - 8 кратен въздухообмен.
Това налага при проектирането на
вентилационната система да се
предвиди вентилационна инсталация
с подходящи технически характеристики. В същото време е необходимо да се предотвратят възможностите за възникване на течения. Количеството на подавания в помещението въздух не трябва да превишава количеството отвеждания отработен въздух. Това дава отражение
върху избора на въздухопроводна
мрежа и въздухоразпределителни устройства. По отношение на въздухоразпределителните устройства,
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препоръчително е те да се разположат така, че да се осигури достигане на въздушния поток до всички
части на помещението, без скоростта на подавания въздух да превишава определена стойност. По този
начин ще се осигури процес на интензивно вентилиране, което в същото
време ще запази чувството на комфорт у спортуващите.

Канална вентилационна
инсталация
При проектиране на вентилационната инсталация на спортни съоръжения, към всеки конкретен случай
се подхожда индивидуално, като се
взимат предвид площта и архитектурните особености на помещението.
За неголеми спортни зали, като
добро решение се приема използването на канална вентилационна инсталация, конструкцията на която позволява да се проектира инсталация с
необходимите производителност и
габарити. Обикновено, в тези вентилационни инсталации се включват
канален вентилатор, въздухонагревател и филтър. Те могат да се монтират в окачени тавани или в специално техническо помещение. Охлаждането на въздуха и поддържането на
необходимата температура може да
се осигури чрез климатици от касетъчен или канален тип, които позволяват бързо охлаждане на помещението и създават благоприятен микроклимат.

Мощни вентилационни
инсталации
Когато е необходимо да се организира вентилационна система за
спортни зали с големи размери се
налага използването на мощни вентилационни инсталации. Използването
на подобни инсталации, обаче, е
свързано и с известни ограничения по
отношение на възможностите за
разполагане на тези съоръжения в
помещението. В този случай като
удачно решение се приема използването на покривни вентилационни агрегати. Тези съоръжения се монтират върху покрива на сградата и
позволяват с тях да се организира
както смукателна, така и нагнетателна вентилация. В същото време,
те дават възможност подаваният в
помещението въздух предварително
да бъде обработен, очистен от замърсявания и загрят до необходимата
температура. Във вентилационната
система може да се предвиди и секция, с която да се осигури и охлаждането на помещението. За организиране на охлаждане е възможно използването на фреонови или чилърни
инсталации. Възможно е също, те да
бъдат окомплектовани с рекуператори на топлина, което позволява икономия на енергия при използването им
през студените месеци на годината.

Вентилация на училищни
плувни басейни
С плувни басейни разполагат немалка част от училищата. Често те
се използват не само от учащите в
съответното учебно заведение, но и
от ученици от други учебни заведения. При обособяването на плувен
комплекс, в него обикновено се включва басейн, който може да се използва както за спортно, така и за оздравително плуване, и устройства за
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други водни процедури. При проектиране на вентилационната система на
плувните комплекси от особена важност е контролът на относителната влажност в помещението. През
по-студените месеци от годината,
преовлажняването на строителната
конструкция може да има катастрофални последици. Най-големи повреди
причинява корозията на металните
повърхности, възникващи поради образуването на конденз върху тях, и
замръзването на влагата вътре в
несъществените и ограждащите
конструкции на сградата. При проектиране на вентилационната инсталация на басейн, който ще се използва едновременно за оздравително и
спортно плуване, се препоръчва да се
вземе предвид фактът, че за целите
на оздравителното плуване температура на водата от порядъка на 25 оС
може да се окаже прекалено ниска.
Опитът показва, че температура на
водата от порядъка на 27 оС и температура на въздуха от около 28 оС
представлява добро съчетаване на
параметрите, подходящи както за
оздравително, така и за спортно
плуване. Периодичното загряване и
охлаждане на водата при прехода от

един режим на плуване към друг, практически не се използва, тъй като
отнема твърде много време.

Регулиране на относителната
влажност
За регулиране на относителната
влажност на въздуха в помещенията,
като подходящо решение се приема
използването на система за вентилация, включваща подаване на 100%
външен въздух. На практика, обаче,
най-голямо разпространение са получили системите с механично изсушаване на рециркулационен въздух в
съчетание с различни мерки за енергоспестяване. Относителната влажност може да бъде регулирана и чрез
използването на влагопоглъщащи
вещества, но високата стойност на
оборудването и високата температура на подавания въздух възпрепятстват масовото им използване в
плувните басейни.

Условия за комфорт
на плуващите
При проектиране на въздухоразпределителната система за един басейн
следва да се осигури условието тя да
не предизвиква интензивно изпарение

на водата от повърхността на басейна. Препоръчително е вентилационната система да осигурява минимално
изпарение на водата. Също така, тя
трябва да създава комфорт за плуващите и да предотвратява кондензацията на влага върху вътрешните
повърхности на сградата. Препоръчва се нагнетателните струи да не се
насочват към повърхността на водата. Подвижността на въздуха в близост до водната повърхност не трябва да превишава 0,05 m/s, тъй като
при по-високи скорости съществено
се увеличава изпарението на водата,
влошава се ефективното регулиране
на относителната влажност и се
повишава изразходваната от системата енергия. Скоростта на движение на въздуха в близост до пода на
помещението, в кръг около басейна и
в зоната за скокове във вода, е добре
да се поддържа около 0,13 m/s. Приема се, че подобна подвижност но
въздуха не би нарушила комфорта на
плуващите.

Каква защита от конденз
се прилага?
Вътрешните повърхнини на ограждащата помещението конструкция
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могат да бъдат защитени от образуването на конденз чрез обдухването им с настилащи се струи нагнетяван топъл въздух. Подаването на
сух и топъл въздух, надлъжно на остъклените повърхности, ги загрява,
като по този начин се възпрепятства
кондензацията на водна пара и се
изсушават образувалите се водни
капки. При проектиране на вентилационната инсталация следва да се
обърне специално внимание на вратите и строителните конструкции с
големи остъклени площи.

Подаване и отвеждане
на въздуха
За подаване на въздух в помещенията с плувни басейни е целесъобразно използването на подтаванни канали, създаващи вертикални струи (отдолу нагоре) по дължината на външните стени. При този начин на подаване високата скорост на въздуха не
предизвиква образуването на течения
и не създава усещане за дискомфорт.
При предвиждане на нагнетателни
решетки, разположени върху пода на
помещението, следва да се предприемат мерки за предотвратяване на
попадането на вода.
Засмукването на рециркулационен
въздух се осъществява от горната
част на басейна. Ако прозорците на
басейна са разположени високо над
пода, за да се осигури ефективната
им защита от кондензация, нагнетателните устройства следва да се
разположат в непосредствена близост до тях. Най-сложна се оказва
защитата от кондензация на влага
върху таванните осветители и светлинните куполи. Препоръчително е по
възможност подаването на въздуха да
е по посока на местата на светлинните източници.
При проектирането на въздухоразпределителната система, нагнетателните струи следва да формират
постоянна температура по вътрешната повърхност на ограждащите
конструкции. Тази температура
може да бъде по-ниска от точката
на роса на въздуха в помещението.
Абсолютната влажност на въздуха
и съответно температурата на
точката на роса в целия обем на
помещението на плувния комплекс
може с достатъчна степен на точност да се считат за еднакви. В

тази връзка не е необходимо да се
предвиждат действия за изравняване на параметрите на въздушната
среда по височина, използвани обикновено за високите помещения с
голям обем. Ако в басейна са предвидени места за зрители, въздухоразпределителната система трябва да бъде проектирана по такъв
начин, че зрителите да не усещат
високата влажност и миризмите от
басейна. Препоръчва се подаването
на въздух да е от горната част с
направление от зрителите към басейна и засмукването на въздух в отдалечена от зрителите зона. Устройствата, които се нуждаят от периодично обслужване (клапани, прегради и др.) е необходимо да бъдат
разположени така, че достъпът до
тях да не е затруднен, т.е. над водата такива устройства не бива да
се поставят. Кратността на въздухообмен в помещенията с басейни
обикновено е от 4 до 8 л/ч.

Разход на външен въздух
Определянето на разхода на
външен въздух включва два етапа. По
време на първия етап се определя количеството изпаряваща се влага, а на
втория – обемът на подавания външен
въздух за поглъщане на отделената
влага.
За определяне на обема на изпаренията може да се използва формулата Wp = 0.1A (Pw - Pa),в която: Wp е
количеството изпарила се вода,
kg/s; с A е отбелязана площта на изпарителната повърхност, m2; Pa e налягането на наситената водна пара
при температура, равна на точката
на роса на въздуха в помещението, Pа,
а Pw е налягането на наситена водна
пара при температура на водата, Ра.
За определяне на минималното
количество външен въздух, необходимо за поглъщане на излишната влага
може да се използва формулата
Q = Wp / 60r (Wi - Wo), където Q е количеството въздух, l/s; r e плътността на въздуха при нормални условия, т.е. 1,204 kg/m3; с Wi е означено
определеното влагосъдържание на
въздуха в помещението, kg/kg, а с Wo
– определеното влагосъдържание на
външния въздух, kg/kg.
Уравненията са съставени за басейни с нормални условия на въздушната среда, в които подвижността
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на въздуха над водната повърхност
се движи в границите 0,05 - 0,15 m/s,
а отделената топлина на парообразуване при температура на водата в
басейна е приблизително 2330 kJ/kg.
Тъй като в сградите на плавателните комплекси е възможно да се
получи преовлажняване на строителната конструкция, е препоръчително мерките, които се предвиждат за топло- и влагоизолацията на
външните ограждения, да бъдат
продукт от съвместната работа
между проектанти и архитекти.
При определените външни условия за
зимния период изолацията на ограждащите конструкции трябва да осигурява поддържането на температурата на вътрешните повърхности по-висока от температурата на
точката на роса на въздуха в помещението. За райони със студен климат се препоръчва да се направи пароизолация под външната облицовка на сградата. При това влагата,
проникваща вътре в стените, ще
кондензира в зона с положителна
температура.
Конструкцията на прозорците
следва да осигурява топлоизолация на
стъклопакета, тъй като най-вероятното място на кондензация се явява
повърхността на стъклото. Препоръчително е използването на прозорци
с тройно остъкление.
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Съвременни енергийно
ефективни методи
за вентилация
Естествената вентилация все повече се възприема като
екологосъобразна и енергийно ефективна алтернатива
на механичната вентилация

Необходимостта от добра вентилационна система, която да
осигурява достатъчно количество свеж въздух в помещенията и съответно да отвежда отработения въздух, е добре
известна. Но независимо от вредите, които нанася върху здравето на хората продължителният престой в помещения със
застоял въздух, в съвременното строителство се акцентира предимно на доброто изолиране на сградите и ограничаването на инфилтрацията на външен въздух в помещенията.
Организирането на добра вентилация нерядко се пропуска.
Добрата шумо- и топлоизолация на
сградите значително намалява техните енергийни нужди и повишава
енергийната им ефективност, но
също така ограничава максимално
достъпа на пресен въздух във вътрешността им. Част от използваните
климатични системи също допринася за влошаване на качествата на
въздуха. Единственото решение за
осигуряване на достатъчно пресен
въздух се оказва организирането на
добра вентилация, предимно от механичен тип.

Естествена и механична
вентилация
Известно е, че в зависимост от
начина на организация на движението на въздуха вентилационните системи са основно два вида – естестве-
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на и принудителна (механична) вентилация. При естествената вентилация
се разчита основно на инфилтрация
на въздух през фугите на прозорците
и вратите. Подаването и отвеждането на въздуха от помещенията се
осъществява под действието на
разликата в температурата на
вътрешния и външния въздух (топлинен напор) и под въздействието на
вятъра върху сградата (ветрови напор).
При механичната вентилация подаването и отвеждането на въздуха се
реализира с помощта на вентилатори или посредством предварително
изградена вентилационна система. Тя
дава възможност и за предварителна обработка на подавания и отвеждания от помещенията въздух. Редица специалисти застъпват мнение-

то, че механичната вентилация се
явява единственото решение за вентилиране на съвременните добре
изолирани сгради, в които възможностите на естествената вентилация
са силно ограничени.

Предимства и недостатъци
на механичната
вентилация
Изграждането на механична вентилационна система осигурява поддържането на чистотата на въздуха в помещенията и доставянето на
достатъчно количество пресен
въздух. Също така се ограничава
появата на неприятни миризми и кондензирани водни пари по ограждащите елементи. Сред предимствата на
механичната вентилация са организираното подаване и отвеждане на
въздух от най-подходящите за тази
цел места. Възможна е предварителна обработка на подавания и отвеждан въздух и поддържането на постоянни параметри на микроклимата,
независимо от промяната на външните климатични условия.
Недостатъците на механичната
вентилация са свързани с необходимостта от по-висока първоначална
инвестиция, както и с последващите
експлоатационни разходи. При работа механичната вентилация може да
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Фиг. 1. Схема на система за вентилация с рекуперация

създаде условия за възникване на
допълнителен шум и вибрации. Сред
посочваните недостатъци е и необходимостта от изграждане на машинни помещения за разполагане на
съоръженията.

Ефективност на механичната
вентилация
Сред основните недостатъци на
механичната вентилация е повишаване на експлоатационните и енергийните разходи на една сграда. С
оглед спазване на съвременните
изисквания за енергийна ефективност на инсталациите и намаляване на количеството необходима
енергия, се предприемат редица
мерки, с които се цели редуциране на
енергийните разходи и повишаване

Фиг. 2. Схема на пасивна вентилационна система

ефективността на механичната
вентилация. Обикновено те са
свързани с оползотворяване на
възможностите за утилизация на
топлина, с което се осигурява улавяне на съдържащата се в отработения въздух топлинна енергия и
връщането й обратно в сградата. По
този начин значително се намаляват
енергийните загуби.

Съоръжения
за утилизация
Оползотворяването на отпадната
топлина във вентилационните инсталации се реализира предимно чрез използване на рекуперативни пластинчати топлообменници или регенеративни ротационни топлообменници.
Пластинчатите топлообменници

са сред най-широко използваните
топлообменници във вентилационната техника. Конструктивно те са
изградени от отделни оребрени метални плочи, плътно прилепени една
до друга. Плочите се изработват от
материал с висок коефициент на
топлопроводност. Изхвърляният и
постъпващият въздушни потоци протичат между редуващите се пространства, формирани от плочите.
Движението на двата потока един
спрямо друг може да бъде противоположно или кръстосано.
Като конструкция ротационните
топлообменници представляват
въртящ се цилиндър, напълнен с
въздухопропусклива среда. Необходимо условие за оптимална работа на
топлообменника е вътрешната му
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повърхност да има голяма площ. Посоката на движение на двата потока, които се движат в съседство, е
противоположна, като всеки от тях
протича през едната половина на
цилиндъра. Ефективността на ротационните топлообменници е правопропорционална на скоростта на
въртене на цилиндъра.

Рекуперативни вентилационни
блокове
Широко приложение във вентилационните системи намират и рекуперативните вентилационни блокове. Това обикновено са автономни
устройства, в които са вградени
топлообменният апарат, вентилатори за засмукване на замърсения
въздух и за нагнетяване на подавания въздух, както и филтри за пречистване на двата потока. В зависимост от сезона рекуперативните
вентилационни блокове могат да работят в режим на отопление или на
охлаждане. Препоръчително е да се
монтират на закрито в самата
сграда, но при необходимост могат
да се разполагат и на открито. Биха
могли да се монтират в специално
предназначени за тази цел машинни помещения, обикновено поместени в приземната част на сградата.
При отсъствие на машинно помещение е възможно монтирането им и
в сервизни помещения като складове и др.

Организация на въздухообмена
За разпределение на въздушния
поток в сградата, при организирането на механична вентилация се използват две основни схеми. При първата, позната още като директна,
вентилационната инсталация обхваща само вентилационен блок. При
втория вариант, рекуперативният
вентилационен блок се комбинира със
система за топловъздушно отопление.
Директните системи са препоръчителен избор за сгради, в които
отоплението се осъществява предимно с електрически или с водни
отоплителни системи. Нагнетател-
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на вентилационна инсталация се
предвижда за спални помещения, всекидневни, трапезарии и други. Със
смукателната вентилационна инсталация се отвежда замърсеният
въздух от помещения с по-висока
влажност и замърсеност на въздушната среда.
Когато вентилационният блок
работи съвместно със система за
топловъздушно отопление, постъпващият отвън пресен въздух се смесва
с отвеждания от помещенията топъл
въздух, след което постъпва в системата за топловъздушно отопление.
Там допълнително се загрява и се
подава в помещенията.

Естествена вентилация
Основните предимства на естествената вентилация са възможността за транспортиране на големи
количества въздух, незначителните
в сравнение с механичната вентилация необходими инвестиции, както и
ниските експлоатационни разходи,
особено по отношение на енергията
за транспортиране на въздух. Като
недостатъци се посочват силната
зависимост от външните климатични условия (температура, сила и посока на вятъра), която се отразява
на интензивността на вентилацията, невъзможност да се избира мястото на вземане на пресен въздух,
ограничените възможности за обработване на постъпващия и на отвеждания въздух. Доставянето на пресен
въздух чрез неконтролирана естествена вентилация е свързано и с
трудно поддържане на топлинния
комфорт, както и с големи енергийни загуби.
Голяма част от сградния фонд,
предимно по-старите сгради, не са
така добре изолирани. При тях все
още са запазени възможностите за
нерегулирана естествена вентилация, осъществявана чрез инфилтрация през фугите на прозорците и вратите. Тези сгради се явяват едни от
най-големите консуматори на енергия и са типичен пример за енергийно неефективна сграда. Това са и
причините да се препоръчва по-сери-

озно изолиране на сградите и максимално ограничаване на инфилтрацията.

Възможна ли е енергийно
ефективна естествена
вентилация?
Намаляването на енергийните загуби чрез добро изолиране на сградите налага използването на механична вентилация. Вентилационната
система, обаче, както вече отбелязахме, също е консуматор на енергия. С повишаване на информираността за разходите за изграждане и
поддържане на механична вентилационна система, естествената вентилация започва отново да се превръща
в привлекателен метод, с помощта
на който е възможно намаляване на
потреблението на енергия и разходите за осигуряване и поддържане на
здравословен и комфортен вътрешен
климат. Според специалисти в областта при правилно организиране,
благоприятен климат и подходяща
архитектура на сградата, естествената вентилация може да се
използва и като алтернатива на
климатичните системи, спестявайки от 10 до 30% от общото потребление на електроенергия. Известен
факт е, че един от най-големите
консуматори на енергия в съвременните сгради е именно климатичната
система.
Възможностите и методите на
естествената вентилация са добре
познати не само на специалистите стени, които дишат, въздухът, преминаващ през прозореца, както и
широкото използване на камък и тухли, които абсорбират дневната топлина, съвсем не са съвременно откритие. Тези идеи са били развивани
години и се превръщат в стандартна, неразделна част от проектирането на една сграда. Днес в потвърждение на максимата „Всичко ново е
добре забравено старо“ тези методи се популяризират като пасивна
вентилация и по ирония се възприемат
като нова, екологосъобразна и енергийно ефективна алтернатива на механичната вентилация.
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Термопомпи въздух-вода и
вода-вода от КлиВенТо
Модел НХА работи при външни температури до - 20 оС
КлиВенТо е генерален представител на
Ferroli за България. Италианският производител предлага съоръжения и елементи за
изграждане на отоплителни и климатични
инсталации. Сред водещите продукти на
компанията са термопомпите. HXA и HXP
са въздух - вода термопомпи, подходящи за
страни с умерен и съответно - суров климат, с Коефициент на преобразуване в
режим отопление (отдавана топлина /
консумирана електроенергия) СОР = 3.7 и
Коефициент на преобразуване в режим
охлаждане (студова мощност / консумирана електроенергия) EER = 3.07. HSW е
термопомпа вода - вода, високоефективен
модел за нови сгради с опция бойлер, а HXW
е модел със средна производителност.
Високата ефективност се гарантира от
Коефициентите на преобразуване СОР =
5.35 и EER = 4.41.

Термопомпите въздух - вода
(HXA и HXP)
както и тези вода - вода (HSW и HXW) са
идеално приложими в еднофамилни къщи и
в малки сгради. Те осигуряват евтино
отопление през зимата и охлаждане през
лятото. Не изискват газови инсталации или
захранване с гориво, нуждаят се от елементарна поддръжка. В къщите, които използват горива за отопление, термопомпите
значително увеличават мощността. Термопомпите могат да бъдат интегрирани

със соларни системи. Микропроцесорното
управление контролира отоплението/охлаждането, бойлера и соларната система.
Интегрираният контрол за каскадно свързване(до 16 единици) ги прави подходящи и
за търговски обекти със среден размер, както и за спортни комплекси.

Допълнителните нагреватели
(опция) могат да бъдат многофазни
и трифазни. Допълнителните нагреватели осигуряват 9 kW допълнителна енергия
за термопомпите вода - вода и съответно, 6.6 kW за термопомпите вода - въздух,
която се управлява от микропроцесора на
3 степени (33%-66%-100%).

Дистанционното управление
е във варианти кабелно и безкабелно, и позволява на клиента да управлява всички функции. Външният датчик е включен в стандартно оборудване.
При термопомпите вода - вода е възможно допълнително оборудване с помпа на източника (или двупътен клапан). Трискоростната помпа на системата е стандартно инсталирана.
Във всички случаи термопомпата може
да бъде свързана с подово отопление, алуминиеви радиатори или конвектори.
Като опция при термопомпите вода - въздух, системата може да бъде оборудвана
с циркулационна помпа (3-скоростна или

многостепенна, за
по-голяма
ефективност). Термопомпата е оборудвана с
разширителен съд
10 литра и
система от въздушни клапани.
Производството на БГВ може да бъде
реализирано по няколко начина. В случая на
термопомпите вода - въздух може да бъде
използван външен бойлер (опция) за директно производство и съхранение на БГВ или
като източник за производство на външна
топла вода чрез топлообменник.

При термопомпите вода - вода
е възможно производството да се осъществява посредством 120 л бойлер (опция),
който може да бъде използван за директно
производство и съхранение на БГВ или като източник за производство на външна
топла вода чрез топлообменник. Алтернативно, външният бойлер може да бъде управляван чрез трипътен вентил (опция) или
чрез външен трипътен клапан.
Във всички случаи микропроцесорът контролира трипътния клапан, предпазния цикъл
Legionella и всички програми за управление.
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Кондензационни котли
Част II. Експлоатационни специфики и мероприятия, водещи до
по-висока ефективност
В предишен брой на сп. ТД Инсталации, Оборудване, Инструменти публикувахме първата
част на статия, посветена на кондензационните котли. В настоящия брой продължаваме
темата, опитвайки се да дадем отговор на
въпроса рентабилна ли е инвестицията в кондензационен котел. Обръщаме внимание и
върху някои технически решения, оказващи
влияние върху постигането на висока ефективност на котелната инсталация. Материалът съдържа коментари от доц. д-р инж.
Ивайло Петков Банов, председател на националната професионална секция по Отопление,
вентилация, климатизация, хладилна и сушилна техника, топлоснабдяване и газоснабдяване към КИИП и ръководител на катедра Топлинна и хладилна техника на ТУ – София.
Доц. д-р инж. Ивайло Банов

Рентабилността зависи
от характеристиките
на консуматора
Основна конструктивна специфика на кондензационните котли, в сравнение с обикновените газови котли,
е наличието на допълнителен топлообменник в кондензаторната част на
котела. Възможностите за оползотворяване на подготвяната от този
топлообменник топла вода се оказва
един от факторите за постигане на
висока ефективност на котела. Наличието на допълнителен топлообменник е до голяма степен и определящ фактор за целесъобразността на
инвестицията в кондензационния
котел.
„Предназначението на този топлообменник е допълнително да охлади
димните газове“, коментира доц.
Ивайло Банов. Това е причината водата в него да се загрява до по-ниска
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температура. „Ако в топлообменника се подаде вода от водопровода,
която е с температура 10 оС, то тя
може да се загрее до 50 оС, тъй като
това е температурата на кондензация“, пояснява доц. Банов.
Съгласно нормативната база, вода
с такава температура е подходяща
за използване за битово горещо водоснабдяване (БГВ). Тогава кондензационната част на котела би могла да
се използва за БГВ или за друг технологичен процес. В отговор на въпроса за рентабилността на кондензационните котли, доц. Ивайло Банов
заяви: „Въпросът за рентабилността
е много основен, но не е еднозначен
като отговор. Преди всичко е необходимо да са известни спецификите
на енергийното стопанство, което
ще бъде захранвано. Например, дали
това е жилищна, обществена или
промишлена сграда. Необходимо е

предварително да бъде известна нуждата от консумация на топлоносител
с различни параметри - високотемпературен, който ще се произвежда от
самия котел, и нискотемпературен за
битово горещо водоснабдяване. "Ако
става въпрос за жилищна сграда,
консумацията на гореща вода в нея
ще бъде малка. Тогава възниква
въпросът необходимо ли е да се направи инвестиция в по-скъп котел, с
по-голям топлообменник, с по-сложна
автоматика? На този въпрос може да
отговори инженер-проектантът по
ОВК, след обстоен анализ на консуматорите и график на неравномерностите. По този начин ще се гарантира работа на котела в неговите
оптимални параметри", допълни доц.
Банов.

Експлоатационни специфики
Като подходящи решения за по-
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газове се следи и се поддържа над
точката на роса“, заяви Ивайло
Банов. Тъй като целта на кондензационната техника е да намали температурата на димните газове,
възниква противоречие, което е
причина кондензационните котли на
течно или твърдо гориво да се използват изключително рядко. „Използването им е свързано с необходимостта да се вземат предпазни мерки
като дрениране на сярата, използване на специални сероочистващи
съоръжения и т. н. Това оскъпява инсталацията твърде много“, пояснява доц. Банов.

За температурата
на топлоносителя

Източник: Bosch

стигане на оптималните параметри на котела, доц. Банов посочва
предвиждането на буферен съд в инсталацията или комбинирането на
кондензационен котел със слънчева
инсталация. „За малки обекти като
еднофамилни къщи, например, поставянето на буферен съд се препоръчва, поради факта, че през нощта
котелът продължава да работи, но
в този период от денонощието обикновено консумацията на топла вода
е минимална. Използването на буферен съд позволява топлината да се
акумулира, а получената топла вода
да се използва през деня“, коментира доц. Банов. Той акцентира и върху
необходимостта обемът на буферния съд да бъде определен в зависимост от консумацията.
За комбинацията слънчева инсталация и кондензационен котел, Ивайло Банов заяви: „Слънчевите инсталации на практика имат функцията
да подготвят вода за битови нужди.
Комбинацията между кондензационен котел и слънчева инсталация е
много добро решение при еднофамилни къщи, в които през топлите месеци от годината има нужда от
топла вода, но не и от отопление.
Затова включването на котела не е
целесъобразно. Слънчевата инсталация осигурява зареждането на буферния съд с топла вода, а котелът се
включва само при недостиг на топлина“.

Източник: Ferroli

Не бива да се забравя, че при използването на кондензационните
котли е необходимо да се осигури
отвеждане на водата от котела,
която кондензира. Тази вода трябва
да се дренира и да се отведе към
канализацията.

Кондензационен котел на газ,
течно или твърдо гориво
Макар че принципно кондензационните котли могат да работят както с газ, така и с течно или твърдо
гориво, на пазара основно се предлагат газови кондензационни котли.
Основна причина кондензационните
котли на течно и твърдо гориво да
намират ограничено приложение е
фактът, че тези горива съдържат
сяра. При използването им, отпадни
продукти от горивния процес освен
водна пара са и серен двуокис, азот,
азотен двуокис и т.н. При взаимодействието на серния двуокис с водната пара в течно състояние се получава серниста киселина, която е силно корозионна и предизвиква висока
скорост на корозия на металните
повърхности на котела. „Това налага или използването на легирани стомани, което води до значително повишаване на себестойността на котела или недопускане температурата на димните газове да падне под
точката на роса, при която водната пара ще се превърне в течност.
Затова температурата на димните

В отговор на въпроса налага ли
използването на кондензационен котел специфични изисквания към отоплителната инсталация, доц. Банов
заявява: "Ако кондензационният котел
произвежда топлоносител с температура 90/70 оС, т.е. средно 80 оС, не
съществуват по-специфични изисквания към отоплителната инсталация.
В последно време се наблюдава и
тенденция изчислителният режим да
се приема за 80/60 оС. Кондензационният котел спокойно може да осигури тази температура на топлоносителя, а кондензационната част се
използва за загряване на вода за битови нужди. Така че специфични изисквания към отоплителната инсталация няма".
Все пак доц. Банов обръща внимание на факта, че използването на
топлоносителя от кондензационната
част за отоплителни нужди рефлектира в по-големи топлообменни
повърхности на отоплителните тела.

Предлагат се предимно
маломощни котли
Обърнахме се към доц. Банов и с
въпрос за предлагането на кондензационни котли в страната. „Наистина предлагането е огромно. Всеки
производител на отоплителна техника като цяло и на газови котли в
частност предлага и кондензационни котли. На нашия пазар се предлагат преди всичко италиански котли,
но също така мога да се намерят и
немски, френски, испански, турски и
т.н.“, коментира той.
По отношение на предлаганите
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Източник: Wolf

Източник: Viessmann

мощности, доц. Банов заяви: „Котли с по-големи мощности логично се
предлагат предимно от по-големи
фирми, които имат ресурсите да
произвеждат подобни технологии. И
на българския пазар включително,
могат да се намерят котли с мощност до 1 MW. Масовото предлагане на котли с по-малка мощност се
дължи по-скоро на значително по-големия пазар на тези котли в сравнение с котлите с големи мощности“.
Относно съществуването на ограничения в мощността на котлите
от гледна точка на наличната технология, доц. Банов отбеляза, че
такива няма. „Малко са и фирмите,
които могат да си позволят да
държат на склад котли с големи мощности. Ограниченията в предлагането на котли с големи мощности идва
предимно от търговски съображения,
а не от технологични“, заяви той.
По отношение на конструкцията,
кондензационните котли с различна
мощност не се различават съществено. В основата на всички конструкции е наличието на нормален и
допълнителен топлообменен апарат,

ÑÒÐ.

20

6*2010

който се монтира след стандартния
изход на котела.

Какъв е срокът на откупуване
на един кондензационен котел?
„На практика, срокът на откупуване представлява ефектът от дадена инвестиция, т.е. това което собственикът получава в повече. За
точен срок на откупуване не е много
рационално да се говори, но при всички случаи нормалният срок на откупуване на един кондензационен котел
не би следвало да превишава три
години. Това е сравнително кратък
срок на откупуване и всяка банка би
финансирала подобна мярка. За големите енергийни котли този срок е
около 5 - 8 години“, заяви г-н Банов.
Той е категоричен, че когато се оценява срокът на откупуване, е необходимо той да се разглежда комплексно с всички други фактори. Като
фактор, влияещ върху срока на откупуване, той посочи отделянето на
вода при кондензационната технология, което налага определени изисквания към комина. „Не се допуска използването на зидан комин. Необходимо е прилагането на метални ко-

мини, осигуряване на възможност за
дрениране и т.н. Това е допълнителна инвестиция, която също оказва
влияние върху срока на откупуване“,
заяви той.
„Когато се предприемат мерки за
оптимизиране на инвестицията в кондензационен котел, обикновено става въпрос за комплекс от мерки. В
енергийния баланс всяка мярка се
разглежда поотделно. При оценката
на общия им ефект в една сграда е
необходимо да се оцени взаимното им
влияние, тъй като то в някои случаи
може да доведе до мултиплицирането им и до постигане на много поголям ефект от очаквания. В други
случаи се постига точно обратното,
т.е. едната мярка може да „изяде“
другата и тогава общият ефект ще
бъде по-малък“, коментира г-н Банов.
„Намесват се и чисто икономически
показатели. Когато се предприемат
мерки за оптимизиране на едно енергийно стопанство, при всички случаи,
това което аз винаги съм изтъквал,
е целесъобразността да разглеждат
всички страни на казуса и тогава да
се вземе най-доброто решение“, допълни Ивайло Банов.
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НЮ СИСТЕМ представя италиански
инфрачервени отоплителни уреди
Star Progetti е водещ производител на
инфрачервени отоплителни прибори от
1993 година. HELIOSA® HI DESIGN е найновата, иновативна серия продукти,
която съчетава в себе си съвременна
технология за инфрачервено зоново
отопление с модерен дизайн и висока
енергийна ефективност.
Отоплителните тела HELIOSA® HIGH
DESIGN са инвестиция с изключително
бърза възвращаемост. Благодарение на
инфрачервената технология, в комбинация с патентования параболичен рефлектор, тези тела разпръскват по оптимален начин необходимата топлина в отопляемата зона, като използват съществено по-малко електроенергия. Серията отоплителни уреди гарантира мигновено затопляне на помещението, икономия на енергия до 60%, в сравнение с
други решения, и конкурентна цена.
Ползи от отоплителните уреди
HELIOSA® HI DESIGN:
Мигновено затопляне на помещението; локализирано, равномерно, зонирано
отопление - само където е необходимо;
без предварително загряване; пълни

възможности за насочване на отоплението; чисто - без
горене и неприятна
миризма; не се влияе
от климатичните
условия; не замърсява; икономии на
енергия до 60% в сравнение с други решения; конкурентна цена; всички уреди
са тествани един по един и сертифицирани; технологията с инфрачервени лъчи
не вреди на човешкия организъм и затова няма противопоказания. Оборудване
с подобни характеристики се използва
в медицинския сектор.
Приложения:
С отоплителните уреди на HELIOSA®
HI DESIGN отоплявате само където и
когато е необходимо: къщи, мазета,
вътрешни дворове; открити/закрити
работни площи; съблекални, спортни и
фитнес зали; тераси, открити външни
площи; зимни градини, веранди; под навеси, чадъри, открити барове; ресторанти, хотели и барове; исторически сгради; селскостопански сгради, ферми; SPA

центрове, басейни; църкви; офиси, зали
за срещи; изложбени зали, салони; бутици, магазини, супермаркети; хижи (включително за компенсиране на недостатъчно отопление); болници; гаражи; голф
игрища, къмпинги; ски курорти; складове.
Ню Систем предлага пълна гама от
услуги за изграждане на оптимално решение за зоново отопление: изчисление;
зониране; проектиране и изработка на
табло за управление; доставка; монтаж;
гаранционно и следгаранционно обслужване.

НЮ СИСТЕМ
София 1172, бул.Г.М.Димитров 60, вх.В, партер
тел.: 02/ 862 54 12 факс: 02/ 862 54 13
e-mail: office@newsystem.bg, www.newsystem.bg
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За понятията "икономичност"
и "ефективност"
Каква е разликата между регенерация и рекуперация на топлина
Уважаема редакция,
В последните месеци публикувахте
поредица от материали, посветени на
оползотворяването на топлината от
различни топлотехнически процеси и
инсталации. По този повод си позволих да ви предложа професионален
анализ на понятията в това направление, с оглед на правилната им техническа и лингвистична употреба.
Неправилното използване на топлотехнически термини води до технически и икономически недомислия и влошени икономически резултати. На различно ниво в стопанския живот, на основата на подобни грешки се формират
принципно неправилни технически решения, концепции и стратегии.

Смисъл на термините
икономичност и ефективност
Нека започнем анализа с понятията икономичност и ефективност.
Според Български тълковен речник,
смисълът на понятията „икономия,
икономичен, икономичност“ е качество на пестеливост, спестяване,
намалени разходи, евтино. А смисълът
на понятията „ефект, ефективен,
ефективност“ се изразява действие,
водещо до положителен резултат; подобър резултат с по-малки разходи
при базова сравнимост.
Международният технически комитет на ISO по терминология в топлотехниката обръща специално внимание на изискването да се спазват
международно утвърдените понятия
и наименования за всички явления в
техниката. Двете понятия „икономичност“ и „ефективност“ в българския език са от международен произход и означават:
Economy – икономична, икономически, икономисване, икономия; пестеливост и стопанство. В българският
език се използва и синонимното им
значение на пестеливост, евтино,
спестяване.
Effective – действителен; резултатен; ефектен, ефективен, ефикасен,
резултатен, действен. В българския
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език има същото значение.
Следователно, двете понятия могат да се дефинират както следва:

Икономичността е компромис
„Икономичност“ - ограничаване на
разходите, свързано със спестовност
и намаляване на разходите на вложения труд, енергия и материали. Проявява се главно като стремеж за минимални разходи. Това е основната
задача и тя не се свързва с постигането на целта. Икономичността е
компромис, който цели непременно
намаляване на разходите, независимо
от крайния резултат. Понятието
икономичност има определен финансово-икономически смисъл – абсолютно намаляване на капиталовите вложения и експлоатационните разходи.
В топлотехниката се говори за
икономичност, когато се цели намаляване на разходите: спиране на определен консуматор, намаляване броя
на потребителите, намаляване разхода на топлоносител, с което се
редуцира производителността на
агрегата; понижават се параметрите на една инсталация, при което се
понижават качествата на топлоснабдяване и други подобни дейности.
„Икономията“ е следствие от недостатъчни финансови възможности,
липса на капиталови вложения или експлоатационни средства:
Математическият израз на икономичността е: Ик = ∆Разх = (Е1-Е2 ).Ц =
Р1-Р2, където Е1 и Е2 са енергията
преди и след; Р1 и Р2 - разходите преди и след; Ц - цената на енергията.

Ефективността е стремеж към
максимум полезен резултат
„Ефективността“ е резултат от
вложен труд, енергия и материали,
тяхното оптимизиране и използване
за постигане целите на производството. Поставя се като стремеж
за получаване на възможен максимум
полезен резултат с възможен минимум разходи, т.е. относително намаляване на капиталните вложения и

експлоатационните разходи. Ефективността се оценява в зависимост
от степента на постигането на
целта. Следователно, понятието е
свързано непременно с качеството на
процеса, с пълното задоволяване на
нуждите, с рационалното използване
на входящите производствени ресурси. Казано по друг начин, това е съотношението между изхода и входа на
топлотехническата система.
Математическият израз на ефективността е:
Ef=E2/E1=(Eизх/Eвх)100%.
Ефективността е понятие за правилно управление на финансовите
средства, т.е. това е начин за умножаване на капиталите.
Следователно, в заключение би
могло да се обобщи, че:
„Икономичността“ е минимализиране на разходите, независимо от
крайния резултат, и се измерва с абсолютната стойност на намалените
разходи. Затова си позволявам да
кажа, че „икономичността“ е философия на бедността и води до задълбочаването й.
„Ефективността“ е максимум полезен краен резултат с минимални
разходи и се измерва като отношение на резултата към разходите.
Ефективността е професионален
подход за решаване на технико-икономически проблеми.

Подходи за постигане на
„икономичност“ и „ефективност“
В топлотехниката намират място
и двете понятия, които определят различни технико-икономически подходи:
„Икономичността“ се постига
чрез:
n Периодично спиране (намаляване)
на консумацията “по време“. Спазване на определен режим.
n Изключване от потребление на
елементи, инсталация или на цял
обект;
n Намаляване на параметрите на
системата (температура, налягане, дебит и т.н.);
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Фиг. 3. Кожухотръбен топлообменник рекуператор

Фиг. 1. Рекуператор въздух – въздух

Често срещан начин на управление,
водещ до „икономичност“ е въвеждането на лимит – пределна норма за
разход за определен период от време.
Подходи за постигане на ефективност са:
n Технологично усъвършенстване на
процеси, системи и съоръжения;
n Автоматично управление и регулиране на топлотехническите процеси при качествено поддържане на
технологичните параметри;
n Оптимизиране на параметрите
при производство, транспортиране, преобразуване, съхранение и потребление на топлина;
n Максимално оползотворяване на
всички топлинни ресурси;
n Безотпадни технологии в топлинните системи и инсталации.
В заключение, бихме могли да направим извода, че правилното използване на понятията „икономичност“
и „ефективност“ е предпоставка за
изграждане на правилен технико-икономически подход в топлотехниката.

За разликата между рекуперация
и регенерация
В стремежът за ефективно оползотворяване на топлина (студ) се използват различни схеми и различни
съоръжения. В повечето случаи неправилно се коментират процесите и
съоръженията за рекуперация и регенерация на топлина.
Общото наименование утилизация
е чуждица – синоним на оползотворяване. В този смисъл всяка отпадна,
вторична или възобновяема топлина
може да се утилизира. За тази цел се
използват стандартни съоръжения –
топлообменници, котли, термопомпи,
обемни резервоари, акумулатори и
т.н. С други думи, всяко оползотворяване е утилизация и всяка утилизация - оползотворяване.

Рекуперация
При рекуператорите двата потока
- постъпващият и изхвърляният, обти-

Фиг. 2. Пластинчат топлообменник-рекуператор флуид - флуид

чат едновременно двете страни на
топлообменната повърхност, в едно и
също реално време. Между тях има делителна стена, която се изработва от
метал, стъкло или керамика.
Рекуператорите не позволяват
смесването на двата потока, които
са напълно разделени и се движат в
различни канали. Рeкуператорите
въздух – въздух (фиг. 1) са изпълнени
обикновено от успоредни алуминиеви
ламели, разположени кръстосано една
спрямо друга, което осигурява протичането на двата въздушни потока без
смесване. Тези за течности ( фиг. 2 и
фиг. 3) се изпълняват от неръждаема
стомана или инокс. Рекуперацията
може да бъде топлинна (променя се
температурата) или енталпийна (променят се температурата и влагата).

Фиг. 4. Приложение на рекуперативните
топлообменници в жилищни сгради

Фиг. 5.
Ротационен
регенератор

Регенерация
Регенераторът е съоръжение, при
което задължително се използва акумулираща маса и топлообменът протича в две различни времена. В първия
период от време, първичният флуид
предава топлина на акумулиращата
маса, а във втория период протича
топлоотдаване от акумулиращата
маса към вторичния флуид. Може да
има частичен обмен на влага, но е
възможно и да няма такъв.
При регенераторите двата
въздушни потока се движат в едни и
същи канал в две различни времена. В
този смисъл регенераторите могат
да бъдат топлинни или енталпийни.
Регенераторите за въздух са от
алуминий или полимерни материали, а
високотемпературните регенератори
са керамични и намират приложение в
индустрията. Акумулиращата маса
обикновено е два типа – подредена и
неподредена. Някои от основните недостатъци на регенераторите са:
n Наблюдава се минимум 10% смесване на двата въздушни потока, което в много случаи е недопустимо;
n Подлежат на замръзване през зимата;

Фиг. 6. Регенеративен топлообменнен
блок

Фиг. 7. Регенеративен топлообменнен
апарат с почистваща секция
n Функционирането им е свързано с

допълнителни разходи за ел. енергия.
От гледна точка на топло- и влагообмена регенераторите и рекуператорите имат ефективност от
един и същи порядък с коефициент на
оползотворяване к = 0.4 ÷ 0.6.
Проф. д-р инж. Димитър Киров,
катедра "Топлинна и хладилна техника",
ТУ - София
Източници на илюстрациите: Бизнес-група „Екотоп“,
Тангра, ДамВент, Студио B project, XeteX
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Центробежни помпи
Част II. Използвани материали, повърхностни покрития
и уплътнения

В предишен брой на списание ТД Инсталации, Оборудване, Инструменти обърнахме специално внимание на видовете центробежни помпи и техните електрически и
хидравлични параметри. В настоящата статия се разглеждат по-важните характеристики на използваните за
изработването им материали, покрития и уплътнения.
Стоманата и чугунът
като материал за изработване
на помпи
Материалите, използвани в съвременните конструкции центробежни
помпи, оказват решаваща роля върху
експлоатационните им характеристики. Най-широко приложение намира въглеродната стомана, но през
последните години непрекъснато се
разширява и пазарният дял на други
материали като керамиката и пластмасите.
Добре известно е, че в зависимост
от съдържанието на въглерод, използваната стомана се разделя на четири вида: нисковъглеродна или мека
стомана (0,003% до 0,3% въглерод),
средновъглеродна стомана (0,3% до
0,45% въглерод), високовъглеродна
стомана (0,45% до 0,75% въглерод) и
супервисоковъглеродна стомана
(0,75% до 1,5% въглерод). Сред предимствата на въглеродната стомана е
ниската цена и лесната й обработка. От друга страна, недостатък на
въглеродната стомана е малката
корозоустойчивост в сравнение с
неръждаемата стомана и алтернативните материали.
При изработката на конструктивни елементи на помпи, подложени на
големи натоварвания, т.е. на високи
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напори и температури, често се използва бял чугун. Чугунът има същият химичен състав като стоманата,
но е с по-голямо съдържание на въглерод. С цел повишаване на корозионната му устойчивост се легира със
силиций и никел (15% до 35%). По принцип, чугунът е устойчив на действието на основи и сравнително неустойчив към киселини. Различават се
два вида - сив и бял.
При сивия чугун, графитът е под
формата на феритна или перлитна
решетка. Той има сив цвят, което е
определило и името му. Механичните
му свойства не са особено добри при
опън за сметка на високата устойчивост на натиск. При белия чугун,
графитът е под формата на сфери,
които се образуват вследствие наличието на 0,03 - 0,05% магнезий.
Кръглата форма на въглерода намалява концентрацията на напрежения
в метала, придавайки му по-добри
пластични свойства.

Неръждаема стомана
и титан
Неръждаема се нарича стоманата, легирана с хром. Минималното
съдържание на хром, което се използва в неръждаемите стомани за помпи е 10.5%. Хромът подобрява коро-

зионната устойчивост на стоманата, като образува самовъзстановяващ се повърхностен слой от хромен
оксид. Молибденът, никелът и
азотът са други често използвани
легиращи елементи на неръждаемите стомани. Те променят кристалната решетка в различни форми, осигуряващи подобрена обработка на
метала, по-лесно леене, заваряване
и др. Като цяло неръждаемата стомана се характеризира с по-добри
механични свойства и по-добра устойчивост на киселини и основи в
сравнение с обикновената въглеродна стомана и с чугуна.
Различават се четири основни
типа неръждаеми стомани: феритна,
мартензитна, аустенитна и феритно-аустенитна. Феритната стомана
се характеризира с умерена якост и
много добра корозионна устойчивост.
Мартензитната стомана се отличава с голяма якост и ограничена корозионна устойчивост. Използва се за
изработването на пружини, валове и
др.
Най-използваният тип неръждаема
стомана е аустенитната, тъй като
тя притежава много добра тънколивкост, заваряемост, устойчивост на
корозия и якост. Аустенитните стомани се използват за изработването
на почти всеки конструктивен елемент на помпите. Поради голямото
съдържание на сяра - от 0,15% до
0,35%, се характеризират с подобрена машинна обработваемост. Феритно-аустенитна стомана се отличава с висока якост, добра твърдост и
висока корозионна устойчивост. Използва се основно за изработването
на валове и кожуси на помпи.
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Също както и неръждаемите стомани, титанът образува окисен слой,
подобряващ устойчивостта му на
корозия. Отличава се с ниска
плътност и относително невисока
якост. Легиращи елементи като кислород, ванадий и алуминий значително подобряват якостта му.

Керамика и пластични
материали
Керамичните материали се използват за изработването на лагери и уплътнителни повърхности на
валови уплътнения, към които се поставят изисквания за висока температурна устойчивост и якост,
както и за висока износоустойчивост. Те представляват неорганични, неметални материали, обикновено с кристална решетка. Най-често
използваните керамични материали
са алуминиев оксид (Al 2O3), силициев карбид (SiC) и силициев нитрид
(Si3 N4).
Пластичните материали обикновено са синтетични и се образуват при
преработката на мазнини, въглища,
природен газ и др. Известно е, че
пластичните материали са два основни типа: термопластични и термокомплексни. Термопластичните са
най-често използваните пластични
материали. Състоят се от дълги
полимерни молекули, които нямат
връзки помежду си. Доставят се под
формата на гранули и при загряване
могат да се леят и изтеглят. Съществуват различни видове термопласти: РЕ - полиетилен, РР – полипропилен, РVС - поливинилхлорид, РЕЕК полиетеретеркетон и химически ус-

тойчивите: PVDF - поливинилиден
флуорид и PTFE - политетрафлуоретилен (търговско име: тефлон). Термопластите намират широко приложение като покрития на тръби, помпи и др. Често съдържат добавки,
които им придават допълнителни
свойства като например неорганични филтри за механично уякчаване и
химични стабилизатори, т.е. антиоксиданти, пластификатори и искрогасители.
От своя страна, термокомплексните материали се втвърдяват при
загряване. Отличават се с междумолекулни кръстосани връзки, получени при обработката им с химикали,
загряване и облъчване с радиация по
време на производството им (процесът е известен като вулканизация). Термокомплексните материали
са по-твърди, по-устойчиви и не
могат да се претопяват. По-известни термокомплексни материали са
епоксидните, полиестерните и полиуретановите материали. Те се използват за изработване на повърхностни покрития на помпите.

Използвани еластомери
в помпите
Някои конструктивни елементи
на съвременните помпи се изработват от еластомери, например различни уплътнения. Eластомери са
естествената и синтетичната
гума. Знае се, че гумите са гъвкави
дълги полимерни вериги, отличаващи се с висока еластичност. Те
имат междумолекулни кръстосани
връзки, на които именно дължат
високата си еластичност. Сред

основните видове използвани еластомери са:
NBR гума (нитрилна гума) - представлява сравнително евтин материал. Отличава се с висока устойчивост на масла и горива, висока износоустойчивост, ниска якост и издръжливост на ниски температури до
-30 °С.
EPDM гума (етилен-пропиленова
гума). Отличава се с отлична устойчивост към вода и високи температури до 120 - 140 °С. Друга тяхна
специфика е добрата им устойчивост
на киселини, основи, метанол и ацетон. Недостатък е недобрата им
устойчивост към минерални масла и
горива.
FKM гума (флуороеластомерна
гума). Обхващат цяла фамилия от
гуми, разработени специално с оглед
постигане на висока устойчивост на
масла, горива и разтворители. FKM
гумите се характеризират с отлична устойчивост на високи температури (до 200 °С) и някои типове масла. Недостатък е ограничената им
устойчивост към пара, топла вода,
метанол, амини, силни основи и фреони.
Q гума (силициева гума). Тези еластомери притежават някои изключителни качества като ниска свиваемост при голям температурен диапазон ( - 60 до 200 °С), отлична електроизолация и нетоксичност. Сред
предимствата им са много добра
устойчивост към вода, някои киселини и окислители. За сметка на това
не са устойчиви на концентрирани
киселини, основи, разтворители, масла и горива.
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Фиг. 1.

Фиг. 2.

FFKM гума (перфлуороеластомерна гума). Характеризират се с
отлична химическа устойчивост,
сравнима с тази на тефлона, както и
с висока издръжливост на високи
температури. Нейни недостатъци са
трудната обработваемост, високата цена и недобрата устойчивост на
ниски температури.

Механични уплътнения
Друг подход за борба с неблагоприятните условия като отлагането
на примеси, появата на ниско/високо
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налягане или температура, пренос на
агресивни или експлозивни течности
включва залагането в конструкцията
на двойни механични уплътнения на
вала.
Двойните уплътнения на вала са
два основни вида: „тандем“ или „гръб
към гръб“.
Тандем двойно уплътнение. Представлява две механични уплътнения,
разположени едно след друго, които
образуват обща уплътнителна камера между тях (фиг. 1). Между двете
уплътнения (в камерата) има междин-

на течност, която събира утечките
от работната течност, охлажда и
смазва външното уплътнение, предпазва от работа на сухо, стабилизира смазващия слой и предпазва проникването на въздух в помпата при
работа под вакуум. Необходимо е
винаги да се спазва условието налягането на междинната течност да е
винаги по-малко от работното налягане на работната течност.
Гръб към гръб двойно уплътнение (фиг. 2). Приема се като оптимално решение за пренос на абразивни,
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агресивни, гъсти и експлозивни течности, които износват, повреждат
или блокират обикновените механични уплътнения. Този вид уплътнение
се състои от две механични уплътнения, обърнати с гръб едно към друго, които образуват междинна уплътнителна камера. В нея циркулира работната течност, която винаги е с
1 - 2 bar по-високо налягане от характерното за работното налягане на
помпата.

Повърхностни покрития
при помпите
Повърхностните покрития - метални, неметални и органични, са
често използвани за борба с корозията при помпите.
Металните покрития се разделят
на благородни и неблагородни. Неблагородни са покритията на основата
на цинка. На тях се възлагат две
основни функции - предотвратяване
достъпа на околната среда до метала и осигуряване на галванична защита. При появата на открита площ от

метала, цинкът започва да кородира, защитавайки базовия метал. Друг
начин на защита е използването на
катодна защита. При малки открити площи от метала, цинкът ще я
запълни, предотвратявайки корозията.
Благородни се наричат повърхностни покрития на базата на никел или
хром, съответно - никелиране или
хромиране. За разлика от неблагородните покрития, този вид покритие
предотвратява единствено достъпа
на околната среда до метала. Никелирането и хромирането се отличават с по-добри механични и химически качества от обикновените метали, но не могат да предпазят открити площи метал.

Неорганични и органични
покрития
Неорганичните метални покрития
се образуват при контролиран процес
на корозиране, т.е. вследствие на
реакция на металите с оксидиращи
разтвори. По-известни примери са:

анодиране или хромиране на алуминий
или фосфатиране на стомана. Анодирането се използва за повърхностна
защита, докато хромирането и фосфатирането се използват като предварителна подготовка на материалите преди боядисване.
Органичните покрития съдържат
органични съставки от различни
типове. Нанасят се върху металите
чрез разпръскване, намазване, както
и по електрохимичен път.
Най-разпространените органични покрития са боите. Най-широко
използваните съставки на боите са
полимерни вериги, разтворители,
пигменти и добавки. По екологични
причини, напоследък все по-честа
става употребата на бои на водна
основа, т.е. т.нар. прахови покрития.
Термопластичните покрития като
PA, PP, PE, PVDF, PTFE и еластомерите се нанасят върху метала, за да
комбинират механичните качества
на метала с химичната устойчивост
на покритията.
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Как можем най-ефективно да се възползваме
от възможностите на лазерните ролетки
В лазерните ролетки се ползва лазерен източник на светлина,
образуващ много тънък лъч, който се насочва към мястото, до което
желаете да измерите разстоянието. Необходимостта лъча да се
отрази е една от особеностите на тези уреди. Не е възможно измерване ако отсрещния предмет не отразява светлината.

Основни характеристики
Разстоянията, които могат да се измерят с тях, са от няколко
сантиметра до 200 m. Някои модели за домашно ползване измерват
максимално 50 m. Времето, необходимо за измерване не надвишава
половин секунда в редки случаи трае 2-3 секунди.
Точността на измерването е несравнимо по-висока от обикновените ролетки. Грешката на повечето модели до 100 m е 1,5 mm и не
зависи от дължината на измереното разстояние. Над 100 m уредът
закръглява резултата до 1 cm. Теглото им е между 150 и 350 грама
и повечето са определено джобен размер.
Друга характеристика е точността, която се постига. Тази характеристика е много важна. Все пак сме отделили доста средства
за закупуването и трябва максимално да използваме възможностите,
които ни се предлагат. На повечето модели тя е между 1,5-1,0 mm,
което реално означава много точно измерване (многократно по-точно от класическите ролетки).

Особености при работа
На първо място това е възможност за постоянен контрол на
резултата върху екрана и запаметяването му в уреда. Някои модели
позволяват измерване на „най-късо“ или „най-дълго“ разстояние, което позволява безпогрешно да се насочите към ъгли без да губите време
за прецизно насочване. Възможно е с тях да се определят площи и обеми
на правилни фигури, както и няколко последователни измервания с цел
намирането на тяхната сума.
В много случаи се налага измерванията и резултатите да се записват в PC за обработка, тогава се ползват моделите с Bluetooth

безжична връзка с компютър или органайзер.
Тези незаменими помощници позволяват дори индиректно измерване на разстояние. При тях се ползва Питагоровата теорема и се
постига прав ъгъл с помощта на вградена цилиндрична либела. Има
модели, които определят сами вертикалния ъгъл (наклона) и така
индиректно се получава резултат без да се ползват тригонометрични сметки - уредът сам изчислява резултата.

Аксесоари
Вероятно се питате как се ползват тези уреди при измерване към
обекти, които не отразяват светлина? За целта се ползват отразителни плочки с монтиран в единия им край магнит и разграфени с
деления.
При измерване на големи разстояния всяко трепване на ръката води
до голямо преместване в края на лъча и създава затруднения и неточности при измерването. В такъв случай е добре да се ползва статив
подобен на фотографските, на който се монтира далекомера.
В условия на силна осветеност лазерното петно се забелязва
трудно. Решението е ползването на специални очила, които подтискат околната светлина, но пропускат спектъра на светлината, в който
работи лазера. Това подобрява визуализацията на лъча, но не предпазва очите от него.

Безопасност при работa
Лазерите, които се ползват в лазерните нивелири са от клас II или
клас III, което означава, че мощността на лъча не е повече от една
хилядна от вата. Не е желателно той да попада върху очите за попродължително време, но дори и при такъв случай, най-много да предизвика осветяване (като при волтова дъга). Независимо от всичко
не се препоръчва да се насочва към лицата на хора или животни.

ГЕО-Иванов ООД
като фирма вносител на геодезически инструменти и системи
предлага на своите клиенти богат асортимент от лазерни ролетки,
производство на реномираните фирми Leica Geosystems и Nedo. Tези
призводители имат дългогодишен опит при разработката на уреди
за строителството. Тяхната продукция е добре известна и търсена
на световните пазари. ГЕО-Иванов ООД осигурява и гаранционно и
следгаранционно поддържане на закупената техника в страната.

Първият в света лазерен далекомер с вграден цифров
визьор с 4x Zoom!
ГЕО-Иванов ООД има удоволствието да предложи на своите клиенти новата генерация лазерни далекомери от серията Leica DISTO
D5. Новият модел DISTO е оборудван с вграден цифров визьор с 4х
увеличение, висока разделителна способност, 2,4’’ цветен екран, сензор, измерващ наклона в проценти. Тези му възможности, съвместно
с изчислителните му функции, позволяват да се извършват всякакви
измервания прецизно, бързо и просто. Това го прави незаменим помощник
на всеки инженер, архитект и строител.
Въпреки многото си възможности, уредът е лесен за ползване,
благодарение на опростения интерфейс. Тригодишната гаранция на
продукта говори сама по себе си за надеждността и здравината на
изпълнение.
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Тръби и
тръбопроводни
системи:
продукти и доставчици
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Цялостни решения за
сградната канализация от HL
Австрийската фирма HL, абревиатура от Hutterer & Lechner GmbH
е специализирана повече от 60 години в областта на отводняването
на жилищни и промишлени сгради. Продуктите, предлагани от нас, са
сертифицирани за качество по ISO 9001, а също така притежават и
хигиенен сертификат, което ги прави подходящи и за обекти от хранително-вкусовата промишленост.
Изготвяме технически решения за различни архитектурни детайли, провеждаме консултации, извършваме обучение и контролираме
на място изпълнението на поставените от инвеститора задачи.

Подови сифони за бани тип PRIMUS
В тази област системата PRIMUS вече доказа своите предимства при защита от канални миризми, даже и когато водата от сифона вече се е изпарила. За дизайнерски изпълнения предлагаме линейни отводнители и луксозни решетки.

Сифони за душ-кабини
Тези сифони са приложими за всички типове поддушови корита предлагани на пазара - акрилни, метални, керамични, както и за градени
корита. Покриваме всички диаметри светли отвори за душ-коритата 52, 63, 90 мм. За градените душ-корита, предлагаме системите
ДУШ-ЕЛЕМЕНТ HL523N, със заводски зададени наклони на пода на душкабината и линейния канал ДУШ-БЛОК HL530, с един наклон на пода.
Душ-коритата имат изграден естествен праг, който понякога може да се превърне в неудобство. Когато подът на банята се използва
за отводняване, съществува опасност водата да проникне през фугите на плочките. Така замазката на пода е винаги влажна, както става при традиционните сифони без взети мерки за свързване към хидроизолацията, което често води до поражения на основата или та-

вана на долния етаж. При системите ДУШ-ЕЛЕМЕНТ и ДУШ-БЛОК тази
вода се отводнява на две нива: първото ниво е решетката на сифона,
а второто - под плочките.
Предлагаме и дизайнерската система за линейно отводняване за
градени душ-корита с един наклон на пода HL50 IN LINE с дължини 50
до 200 см.

Сифони за перални, съдомиялни машини
Доказан ефект от липсата на сифони за
перални и съдомиялни машини е бактериалното замърсяване от каналните газове. Въпреки че отводнителният шлаух на тези машини образува воден затвор, често той се
изпомпва в канализацията. Това води до необходимостта от поставяне на сифон, вграден в стената или пред нея. От друга страна това дава завършен вид на връзката между пералня/съдомиялна и
канализацията.

Подови сифони за тераси - стоп на миризмите
Изискванията за подови сифони за тераси са: гарантирана и надеждна връзка с всеки вид хидроизолация, стоп на миризмите, но
без вода в сифона, ниска строителна дълбочина, гарантирани водни количества на отводняване, влагане в различни архитектурни детайли, включително и озеленени тераси. В допълнение на това предлагаме и електроподгрев на сифона. HL
вече години наред изпълнява успешно всички тези изисквания.

Воронки за различни видове покриви
Изискванията за воронки са същите, както и за терасните сифони. В допълнение към
тях се добавят и тези за специфични типове хидроизолации, които също трябва надеждно да се свържат с воронката: битумни,
PVC, FPO, EPDM мембрани, гладка поцинкована или медна ламарина. За промишлени покриви атрактивни са носещите конструкции
с LT ламаринени профили, както и воронките с електроподгрев. За всичко това HL предлага професионални решения.

Отводняване на гаражи, сутерени, дворове
Интересна тема са и подземните гаражи, които по същество са покриви. Воронките за тях трябва да са проходими (коли, пешеходци), да издържат определени механични натоварвания, да спират и каналните миризми. За тези цели сме подготвили серията PERFEKT с висок клас на товароносимост. Подходящи са и малките сифони с решетки от чугун за точково
натоварване до 1200 кг. Тези решения са подходящи и за промишлени
халета. Там където производството изисква определени хигиенни норми, ние препоръчваме решетки от неръждаема стомана. Всички сифони HL притежават хигиенен сертификат.

HL - България ТП, инж. Красимир Георгиев
Тел.: 0888-644 574, www.hl-bg.bg
HL Hutterer & Lechner GmbH, www.hutterer-lechner.com
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Тръби и тръбни системи от Профил
Фирма Профил е специализирана в търговия с тръби и фасонни части за водопроводни, газопроводни, канализационни,
телекомуникационни мрежи, помпи и помпени системи; машини за заваряване на тръби и
фитинги. Дружеството е
официален представител на
водещи европейски фирми в
този бранш. Фирмата гарантира високо качество на обслужване, бързина и точност
на доставките, професионални технически консултации, големи складови наличности. Профил ООД е сертифицирана в съответствие с изискванията на стандарта за качество ISO 9001 - 2008.
Предлаганите тръби и фитинги се произвеждат със суровини на водещи световни доставчици на суровина с отлично
качество. Производителите на продуктите разполагат със
собствени лицензирани лаборатории за изпитване и тестване на продукцията. Продуктите притежават задължителна
маркировка в пълно съответствие с международните стандарти (име на фирмата производител, обозначение на материала, външен диаметър, дебелина на стената, номинално налягане, обозначение на стандарта, съгласно който са произведени изделията, обозначение с цветна лента за пригодност).

Всички производители поддържат система за управление
на качеството, удостоверена със сертификати.

Продукти:
• ПЕВП тръби за изграждане на извънсградни мрежи и сградни отклонения за питейно-битово водоснабдяване, технологични проводи за течности и разтвори, неагресивни към полиетилена, дренажни системи и напорни мрежи за напоителни системи с диаметри в стандартен типоразмер от ∅20 мм до ∅630 мм и номинално налягане от 4 до 32 бара.
• ПЕВП фасонни части за челно и електро-заваряване с диаметри
в стандартен типоразмер от
∅20 мм до ∅630 мм и номинално налягане от 6 до 32 бара.
• PP фасонни части тип механична връзка за изграждане на извънсградни мрежи и сградни отклонения за питейно-битово водоснабдяване с диаметри в
стандартен типоразмер от
∅16 мм до ∅110 мм и номинално налягане от 10 и 16 бара.
• PP-R тръби и фасонни части за
изграждане на сградни инсталации за студена и топла вода с
диаметри в стандартен типоразмер от ∅20 мм до ∅200 мм и номинално налягане от 6 до 25
бара.
• РР тръби и фасонни части за изграждане на сградна канализация
за отпадни води с диаметри в стандартен типоразмер от ∅32
мм до ∅160 мм.
• PVC тръби и фасонни части за изграждане на извънсградни и промишлени канализационни системи за отпадни води с диаметри
в стандартен типоред от ∅110 мм до ∅500 мм и повърхностно
натоварване SN4 и SN8.
• PVC тръби и фасонни части за изграждане на кладенци с диаметри в стандартен типоразмер от∅140 мм до∅250 мм с клас
R8, R10 и R16. Тръбите са проектирани да издържат на радиално
налягане в зависимост от типа почва и дълбочината на сондиране. Антикорозионните свойства, високата механична устойчивост, надеждно уплътнение, ниското тегло и лесният начин
на свързване налагат успешното използване на тези тръби вместо стоманени или бетонови, които са по-скъпи и изискват трудни
монтажни технологии.
• PE и PP гофрирани канализационни тръби за изграждане на извънсградни и промишлени канализационни системи за отпадни
води с диаметри в стандартен типоразмер от∅110 мм до∅1200
мм и повърхностно натоварване SN4 и SN8. Със специалната си
гофрирана структура този вид тръби имат малко тегло, което
осигурява лесен и бърз монтаж. Те са здрави и издържливи, реагират на сеизмични и други земни движения без деформации. Начинът на свързване осигурява бърз и лесен монтаж.
Полиетиленът с висока плътност е един от най-инертните
пластмасови материали и е изключително устойчив на химикали
и корозия. Това осигурява на гофрираните тръби дълготрайна здравина спрямо бетонните и метални тръби.

6*2010 ÑÒÐ. 31

> ïðîäóêòè è äîñòàâ÷èöè

Инфраструктурна канализационна
система от Пайп Систем
В момента е в сила промоционална оферта за
полипропиленовите тръби Pragma
Фирма Пайп Систем е профилирана в реализацията на пластмасови тръбни системи за канализация, отводняване, дренаж,
водоснабдяване, продукти за отопление, пожарни системи и други. Компанията е условно разделена на две направления - търговия и строителство.
Търговското направление обслужва дейността на Пайп Систем и разполага със складова база в София. Партньори на компанията са водещи световни и местни производители в областта
на продуктите за водоснабдяване, отводняване и канализация. Чрез
своето строително направление, Пайп Систем участва на строителни обекти като изпълнител по част ВиК.а През 2005 година
компанията предава своя първи обект Роял дрийм - Слънчев бряг.
В момента Пайп Систем участва в изграждането на ВиК, отоплителни и спринклерни инсталации на обектите: "Брюксел център",
инвеститор "Имморент България"; Метростанция 19 - инвеститор Столична община АД; Магазин Лидл - инвеститор Кейбилд.
Фирмата снабдява с компоненти за ВиК, отоплителни и пожарни
инсталации редица водещи строителни компании.
Пайп Систем предлага на българския пазар продуктите на
Pipelife, сред които са и

тръбните системи Pragma
Те се отличават със специфична структура, изградена от вътрешен гладък слой и профилиран външен слой. Тази структура позволява с минимален разход на суровина, съответно ниско тегло,
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да се постигне висока напречна коравина на пръстена (SN>=8
kN/m2 съгласно БДС ISO 9969). Уникалното на структурата е, че
гарантира висока еластичност на пръстена и устойчивост на
динамични и статични натоварвания.

Приложение
Pragma е предназначена за гравитачно отвеждане на: битови, промишлени, дъждовни, смесени и дренажни отпадъчни води.
Системата намира приложение и в електроразпределение и телекомуникация като защитна тръбна система, както и в сградните, дворните и площадковите канализационни системи.

Предимства
• устойчивост на абразия
• химическа устойчивост (от pH=2 до pH=12)
• устойчивост на високи температури (60°C при постоянен поток и от 95°C до 100°C при кратковременен поток)
• удароустойчивост - съгласно изискванията БДС EN 1411 и БДС
EN 12061
• гарантирана коравина SN?8 kN/m2 за цялата система (тръби
и фитинги) - съгласно изискванията на БДС ISO 9969
• лесен транспорт
• бърз и лесен монтаж
• лесно рязане и разкрояване
• матрично изляти еластомерни уплътнителни пръстени EPDM
45 с 5. БДС EN 681-1
• гарантирана водоплътност на системата в диапазон -0,3 bar
до +0,5 bar съгласно изискванията на БДС EN 1277
• ниско тегло
• дълъг ескплоатационен живот
• нисък коефициент на хидравлична грапавина Ц теоретичен
0,0011 mm, експлоатационен 0,015 mm (не включва местни съпротивления)
• висока хидравлична проводимост
• пълен набор от свързващи елементи (фитинги, ревизионни шахти и съоръжения)
• съвместимост с гладкостенни PVC тръби тип KG посредством уникална система от преходи и адаптори.
• интегрирана част от цялостна канализационна система от
тръби, фитинги, шахти и съоръжения
• светла вътрешна повърхност за удобна инспекция
• гарантирана устойчивост на системата при слаби и льосови
почви
• тръбите и фитингите са с интегрирана оребрена муфа и еластомерен уплътнителен пръстен
• всички елементи на системата Pragma се произвеждат при постоянен производствен контрол на суровината и готовия продукт.
Системата се произвежда и отговаря на изискванията на стандарта БДС EN 13476-3:2008 "Пластмасови тръбопроводни системи
за безнапорно подземно отводняване и отвеждане на отпадъчни води. Тръбопроводни системи с многослойни стени от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (PE).
Част 3: Изисквания за тръби и свързващи части с гладка вътрешна
и профилирана външна повърхност и за системите, тип B".
Тръби и фитинги "Прагма" са положени от Пайп Систем при
изграждането на следните обекти: София Ерпорт център; Магазин Айко - Бургас; Канализация на гр. Мизия; Завод Форнетти
- Ихтиман; Камбаните Бизнес Център - София и много други.
До средата на Октомври 2010, продуктите от системата
ще се предлагат на промоционални цени. Актуална ценова листа
може да бъде изтеглена от сайта на Пайп Систем
www.pipesystem.bg.
За търговски отстъпки и оферти, моля да се обръщате към
нашите търговски представители или към офертен отдел в направление "търговия" в Пайп Систем.
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Силови кабели средно
напрежение
Характеристики, приложна област, методи на полагане
на кабелите

Основен елемент от електропреносната мрежа са различните въздушни или подземни кабелни електропроводни линии. Силовите кабели средно напрежение се използват за разпределение на електрическата енергия в системи средно напрежение.
Известно е, че в зависимост от номиналната величина на напрежението съществуват три йерархични нива при преноса
на електроенергия - мрежи ниско напрежение (НН) - до 1,0 кV;
средно напрежение (СН) - от 1,0 кV до 35 кV и мрежи за високо
напрежение (ВН) - от 110 кV до 400 кV. Освен тях съществуват
и още две мрежи - за свръхвисоко напрежение (СВН) - от 400
кV до 900 кV и за ултрависоко напрежение (УВН) - над 900 кV.
Характеристики на кабелите
средно напрежение
Силовите кабели средно напрежение се произвеждат за напрежение
от 660 V до 500 кV. Те са с медни и
алуминиеви жила. Херметичната обвивка на жилата на кабелите може

да бъде от олово, алуминий, полиетилен или каучук. Широко приложение
намират кабелите с изолация от омрежен полиетилен, отговарящи на
изискванията на IEC 502–83. Тези
кабели са основно два вида – едножилни и двужилни, в зависимост от

конструкцията на токопроводимите
жила. От своя страна, едножилните
кабели са с кръгли многожилни уплътнени жила или с кръгли плътни жила.
Трижилните кабели са със секторни
многожични жила, кръгли плътни
жила и кръгли многожични уплътнени жила. Кабелите с изолация от
омрежен полиетилен могат да бъдат
класифицирани и в зависимост от
конструктивното изпълнение на
металния екран. Спрямо този признак
те се поразделят в две групи. В
първата група се включват едножилни кабели с метален екран от медни
жици и медни контактни ленти, както и с метален екран от медни ленти. Втората група обединява трижилни кабели с общ за трите фази
метален екран от медни ленти и
трижилни кабели с метален екран
поотделно за всяка фаза от медни
ленти.
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Основни електрически характеристики на силовите кабели са

специфичното съпротивление,
индуктивността
и капацитетът
Капацитетът на кабели с екранирани фази или с жила с оловна обвивка с дължина 1 m се определя по формулата С = 2πε rε0/ln(R/r), където С е
капацитетът на кабела (F/m); εr е
относителната електрическа проницаемост (например за хартиена изолация тя е 3,5–3,7), ε0 е електрическа
константа, чиято стойност е
8,85.10-12 F/m, а R и r са съответно
радиусите на кабела до изолацията и
на кабелните жила.
За определяне на специфичното
съпротивление на кабелите обикновено се използва изразът
ρθ = ρ20 [1 + α(θ–20)],
където ρ20 е специфичното съпротивление при температура 20 °С, измерено в Ωmm2/m; α – температурен
коефициент на съпротивлението,
който за медта е равен на 0,00393/
1°С, а за алуминия – 0,004/1°С.
Индуктивността на силовите кабели с жила, разположени във върховете на равностранен триъгълник,
в симетрична трифазна система се
определя по зависимостта
L = L1 + A.lgS/r,
където L е индуктивността на кабела, измерена в mH/km; L1 е параметър, чиято стойност се определя таблично, в зависимост от броя
на проводниците в жилото; с А е
означен параметър, който е равен на
0,463 за едножилни кабели и на 0,471
за трижилни кабели; с r е обозначен
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радиусът на тоководещите жила, а
с S - разстоянието между центровете на жилата.
За определяне сечението на силовите кабели в разпределителната
мрежа средно напрежение 6 - 35 кV
обикновено се използват следните
подходи - избор на сечение по икономична плътност на тока, избор на
сечение по допустимо нагряване, избор на сечение по термична устойчивост. Избраното сечение на силовия кабел следва да съответства на
най-голямата стойност, пресметната при използване на един от тези
подходи.

Избор на сечение
по термична устойчивост
За определяне сечението на силовите кабели по термична устойчивост обикновено се използва изразът
Sту ≥ Sизч = 103 I∞√(tф/(Аи max - Aи н). В него
със Sизч е означено изчисленото сечение на кабела в mm2, I∞ е трайният ток
на късо съединение в кА, Аи max и Aи н са
константи, които се определят в
зависимост от началната и крайната
температура, съответно преди и след
късото съединение, tф е фиктивното
време на късо съединение в секунди.
Изборът на сечение на основата на характеристиката термична устойчивост е подходящ за кабели с релейна
защита. Този подход се счита за не
особено подходящ за кабели, защитавани с предпазители. Като основна
причина за това се посочва фактът,
че вложката се стопява за кратък
период от време и кабелите не се
нагряват до недопустими стойности
на температурата.

Избор на сечение
по допустимо нагряване
В този случай важи условието, че
когато кабелите се полагат по трасета, имащи различни условия на охлаждане, сечението се пресмята за
участъка с най-неблагоприятно охлаждане. Правилото се взема предвид, когато участъкът с най-неблагоприятно охлаждане има дължина
по-голяма от 10 метра. При избор на
сечение по допустимо нагряване се
пресмятат максималните продължителни товари във всички участъци
на разпределителната мрежа. Пресмятанията се правят при нормален
и авариен режим на работа на електроснабдителната мрежа. Сечението на кабела се избира таблично на
базата на стойността на допустимия ток на натоварване, който се изчислява по формулата Iдоп=Iм/(к1к2)[А],
където с Iм в А е обозначен по-големият от максималните продължителни товари, определени в нормален и авариен режим на работа, а к1
и к2 са корекционни коефициенти на
допустимия ток на кабелите, в зависимост от броя на паралелните
кабели и температурата на околната среда.
При определяне на сечението на
кабелите средно напрежение на основата на т.нар.

икономична плътност
на тока
се използва формулата Suk = Im/Juk, в
която I m в А е максималният
продължителен ток при нормален
режим на работа, Juk в А/mm2 е икономичната плътност на тока, а Suk е
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икономичното сечение на кабела в
mm.
След определяне на сечението на
силовия кабел на базата на един от
трите описани подхода, следва проверка по допустима загуба на напрежение, която се определя в зависимост от нормираните допустими
отклонения на напрежението на консуматорите по паспорт.

Изисквания при избора
на трасе
Разпределителната мрежа средно напрежение се изпълнява предимно с кабелни линии, като една кабелна линия се състои от един или няколко кабела с принадлежащите им
кабелни муфи, крайни глави, скрепителни съоръжения, заземителни и
сигнални устройства и др. Изискванията при избора на трасето и начинът на полагане на силовите кабели са уточнени в Наредба 3 от 9
юни 2004 г. за устройството на
електрическите уредби и електропроводните линии (публикувана в ДВ
бр. 90 и бр. 91 от 2004 г., в сила от

13.01.2005 г.). В наредбата е упоменато, че при избиране на кабелното
трасе се избягват по възможност
участъци с агресивна среда спрямо
кабелните обвивки, има стремеж към
предотвратяване на опасността от
механическо натоварване или вибрации, нагряване от странични източници на топлина.
В случай че няма възможност за
избягването им, се предвиждат защитни мерки. Освен с изискванията
в Наредбата, мястото, през което
преминават силовите кабели и начинът на полагането им следва да се
съобразят и с редица други изисквания, свързани с противопожарните
строително-технически норми, правилника за устройството на електрическите уредби, изискванията на
взвривобезопасност, указанията на
завода-производител на кабели и т.н.

Полагане
на кабелни линии
За полагане на кабелните линии на
напрежение от 1 до 35 кV се използват земни изкопи, канали, тунели,

естакади, тръби и бетонни блокове.
В градските мрежи силовите кабели
могат да се полагат съвместно с
тръбопроводи в общи колектори. При
избора на начин на полагане се съблюдава постигането на висока икономическа ефективност на електроснабдителната система. Постигането на
тази цел обикновено е свързано с
избора на метод, при който дължините на трасетата са максимално
намалени и по-възможност са избегнати местата на пресичането им с
други съоръжения.
За най-евтино и лесно за изпълнение се счита полагането на силовите кабели в земни изкопи. Дълбочината на земния изкоп се определя в
зависимост от вида на терена и
напрежението на силовите кабели.
Кабелите се полагат директно върху
дъното на изкопа или върху възглавница от мека пръст. Покриват се с
пясък или пресята пръст. Разстоянията между положените в изкопа кабели са нормативно регламентирани. Препоръчително е в един изкоп да
се положат не повече от шест броя
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силови кабели за напрежение от 1 до
20 кV. Допуска се към тях допълнително да се положат и контролни кабели, които е добре да бъдат не
повече от четири на брой. В случай
че силовите кабели са повече от
шест, е възможно използването на
два отделни изкопа. Характерно за
полагането в земен изкоп е високото допустимо натоварване на силовите кабели.
За полагане на повече от шест
силови кабела се препоръчва използването на

кабелни канали
Този метод позволява при максимални размери на канала полагането
на над 50 броя силови кабели. Каналите са подземни, покрити с пласт
пръст или полуподземни. Полагането
на кабелите се реализира върху носещи конструкции от едната или
двете страни на кабела, както и директно върху дъното на канала. В зависимост от броя на полаганите кабели, каналите могат да бъдат проходими или непроходими. Непроходими канали се използват при полагането на 6 до 12 броя кабела. Когато
броят на кабелите превишава 12 се
препоръчва използването на проходими канали. За да се осигури безпроблемна експлоатация, кабелите
се подреждат в кабелния канал в зависимост от изискванията на производителя. При полагането на кабели с различни напрежения следва найотгоре да се поставят кабелите с
високото напрежение, а под тях контролните кабели.

Полагане
в кабелни тунели
Когато броят на кабелите е много голям, се препоръчва тяхното полагане в кабелни тунели. Този метод
се явява един от най-скъпите и при
използването му е необходимо стриктно спазване на противопожарните
норми. Необходимо е в кабелните
тунели да се предвидят сигнализатори за дим и топлина, както и пожарогасителни, автоматично действащи
разтопяеми глави (дренчерни и спринклерни). Полагането на кабелите се
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реализира върху метални лавици, като
най-отдолу се поставят контролни
кабели, след това кабели до 1 кV и найотгоре кабели за средно напрежение.
От гледна точка на пожаробезопасността, отделните лавици се отделят с помощта на хоризонтални прегради, изработени от негорим материал.

Полагане
по кабелни естакади
В случаите, когато съществуват
ограничения в използването на някои
от посочените методи, като наличие
на блуждаещи токове, химически активна почва или други корозионни
агенти, се използва полагането на
кабелите по естакади.
Кабелните естакади представляват метални конструкции, върху които се полагат кабелите. Те са два
вида - открити и закрити. Сред основните изисквания при проектирането на кабелните естакади е отчитане на степента на пожаро- и взривоопасност на околната среда, разположението на сградите, машините и
съоръженията.
Общо изискване за кабелните канали, тунели и помещения е те да са
снабдени с естествена или изкуствена вентилация. Също така следва да бъде спазено изискването те
да имат минимален наклон на дъното от 0.1% към водосборното място или канализацията. Друго важно
изискване е кабелните канали, тунели и естакади никога да не се запълват максимално. Минимум 15% от
капацитета им следва да се оставя
свободен с оглед осигуряване на
възможност за полагане на допълнителен брой кабели.
При изграждане на кабелните линии се използват различни начини
съобразно конкретните условия, но
при спазването на общи изисквания
и правила.

Предпазване на кабелите
от механични повреди
За предпазване на кабелите от
механични повреди, при монтажа и
експлоатацията им е необходимо да
се спазват определени изисквания,

например, полагането на кабелите
змиеобразно с резерв от 1 до 5% от
общата дължина, при което оставянето на резерв във вид на кабелен
пръстен не се допуска. За да се избегне недопустимото им нагряване,
кабелите следва да се полагат на необходимото разстояние от затоплени повърхнини. Кабелите, положени
хоризонтално върху носещи конструкции, следва да се закрепват в краищата до кабелните глави, от двете страни на кабелните муфи и завоите. Когато бронираните и небронираните кабели се полагат в места, в които съществува опасност
от механичното им повреждане или
допира на хора, е необходимо да се
защитят с тръби. Също така, небронираните кабели се монтират с
еластични подложки, като по този
начин кабелните обвивки се предпазват от механични повреди и корозия.
Предпазването на кабелите от корозия и от блуждаещи токове се
реализира в съответствие с изискванията на Наредбата за защита на
подземните метални съоръжения от
корозия. Заземяването и зануляването на кабелите с метална обвивка
се извършва в съответствие с изискванията, посочени в Наредба 3.

Кабелните линии, положени
на открито
са изложени на прякото въздействие на слънчевата радиация, поради което освен от механични повреди е необходимо да се предвиди и
защитата им от слънчевите лъчи.
Подобни мерки могат да не се предприемат в случай че кабелите са с
пластмасова изолация или поливинилхлоридна защитна обвивка.
Всяка кабелна линия следва да има
име или номер. Когато кабелната
линия се състои от няколко паралелни кабела, то всеки от тях има едно
и също име (номер) и допълнителни
букви, например А, Б, В и т.н. Открито положените кабели в канали, тунели, естакади и др. трябва да са
означени трайно с маркировки (пластмасови, метални с нанесени върху
тях тип на кабела, работно напрежение, сечение и номер).
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Светодиодите в уличното
осветление
Осветителите със светодиоди предлагат огромни
възможности за икономия на енергия

Годишната консумация на електрическа енергия от уличното осветление е около 400
млн. kWh или по 50 kWh на жител. На фиг. 1 е представен относителният дял на
консумираната ел. енергия за осветление и улично осветление в България. Колкото
и малка част да представлява разходът на енергия за улично осветление, спестяването на всеки киловатчас е принос в общата борба за спасяване на Земята. Настоящата статия разглежда проблема за уличното осветление от малко по-друг ъгъл.
Подготвя се EN 1320-5
В процес на подготовка е нов европейски стандарт EN 1320-5 за граничните стойности на коефициента на
енергийна ефективност "Sleec" (Street Lighting Energy
Efficiency Criteria).
При нормиране по яркост:
SL=Psys /(Lm AB), [W/(cd/m2m 2)],
където: Psys = PA + ∆P ПРА, [W] - мощност на уличния осветител, равна на сумата от мощността на лампата
плюс загубите на мощност в пуско-регулиращата апаратура (ПРА). Lm - експлоатационна яркост, [cd/m2 ]; Em експлоатационна осветеност, [lx]; A - междустълбие, [m];
B - ширина на уличното платно [m].
Предложено е (въпреки че подлежи на дискусия) за
максималните стойности на коефициентите Sleec → max
да се приемат посочените в таблица 1 стойности. Предложението е направено от консорциума от светлотехническите фирми за стандартизация на светодиодното
улично осветление, Zhaga.
С развитието на светодиодите се откриват нови
възможности пред уличното осветление. Създават се
предпоставки да се реализират идеи, които не е възможно да се осъществят с конвенционалната осветителна
техника до този момент. Става възможно и постигането на технико-икономически показатели, които са много
по-високи от тези на конвенционалното улично осветление.
На фиг. 2 е представена прогнозата и реалното нарастване на светлинния добив æ на серийно произвеждани
светодиоди с бяла светлина за периода 2007 - 2015 г.
Наблюдава се леко понижение на тенденцията нараства-

не до 2007 г., т.е. на всеки две години светлинният добив
се удвоява. През месец април 2010 г. в лабораторни усло-
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Фиг. 2. Ръстът на светлинния добив за
LED изпревари прогнозите.
Фиг. 1. Енергийно потребление в България.

Фиг. 4. Тенденция на светлинното преобразуване с нарастване на æ.

Фиг. 3. Спектрална крива на светодиод с бяла светлина при различни цветни температури, използвана за оценка на изходящия светлинен поток.
източник: CREE

Таблица 1.

вия беше постигнат светлинен добив
от 208 lm/W.
На фиг. 3 са представени спектралните криви на бял светодиод с
цветна температура 3000 и 6500 К.
За двата светодиода по кривите
на спектрално излъчване е в сила
формулата: Ф = KM 380∫ 750 ϕλ Vλ dλ .
Определят се максималните
възможни светлинни добиви, при условие че цялата мощност, консумирана
от светодиода се излъчва като лъчист
поток във видимата част на спектъра. Максималният светлинен добив
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зависи от формата на спектралната
крива и от индекса на цветопредаване Ra. При повишаване на Ra, максимално възможният светлинен добив
намалява, и обратно.

Максимален светлинен добив
при светодиодите
Съгласно закона за съхранение на
енергията, количеството енергия,
консумирано от светодиода q е равно на: q = qT + qСВ, където: qT - количество енергия, отделена като топлина в p-n прехода; qCB - количество

енергия, отделена под формата на
светлина.
На фиг. 4 са представени кривите
на изменение на топлинната мощност РТ, отделяна от светодиода в
зависимост от светлинния добив при
цветни температури 3000 и 6500 К.
Светлинният добив на светодиодите с топлобяла светлина обикновено е по-нисък от този на светодиодите със студенобяла светлина, вследствие на по-големите
загуби в луминофора. Естествено
възниква въпросът коя е максималната стойност на светлинния добив, която може практически да се
реализира?
Потенциална възможност за увеличение на светлинния добив на светодиодите включва използването на
качествено нова технология за формиране на p-n преход, с използването на откритите още през 1972 г.,
но подложени на изследване едва през
1982 г. хетероструктури с квантови нишки и квантови точки и обемни
резонатори. Теоретично чрез тази
технология е възможно получаването на квантов КПД, клонящ към 100%.

Светодиодно осветление от CREE
Експлоатационен срок на
светодиодите > 50 000 ч.

Висок индекс
на цветопредаване

Улеснено димиране,
гъвкаво проектиране

Високоефективна енергоспестяваща екологична
технология за осветление

Мощни светодиоди CREE

Цветови локус

Цветови
температури
на
бялото
XLamp XR-E LED

XLamp MC-E LED

XLamp
XP-E LED

Îòîðèçèðàí äèñòðèáóòîð íà CREE

www.comet.bg

Îôèñ: ãðàä Ñîôèÿ 1582, æ.ê. Äðóæáà-2, óë. "Îáèêîëíà" ¹ 47
Òåë.: (02) 9155800, 9155855, ôàêñ: (02) 879 32 00, e-mail: office@comet.bg
Ìàãàçèíè: ãð. Ñîôèÿ, óë. "Öàð Ñàìóèë" ¹ 23, òåë.: (02) 9155820, ôàêñ: (02) 9515267
ãð. Ïëîâäèâ, óë. "Õð. Äþêìåäæèåâ" ¹ 10, òåë.: (032) 634186, ôàêñ: (032) 628909
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Принципното устройство на един
уличен осветител е показано на фиг.
5, а системата за управление на осветителя – на фиг. 6. С приложението на системата за управление е
възможно да се използва потенциалът
на светодиодното улично осветление.

Възможности за повишаване
на ефективността

Фиг. 5. Блокова схема на LED уличен осветител.

Фиг. 6. Управление на LED уличен осветител.

Фиг. 7.
Примерно разпределение на термичните съпротивления Rθ.

През следващите години се очаква да се използват резултатите от
новата полупроводникова технология.

Първоначални капитални вложения
и експлоатационни разходи
От особена важност за производителите и потребителите на светодиодни осветители са първоначалните капитални вложения и експлоатационните разходи. Прогнозите за
изменение на цените на светодиоди-
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те, отнесени към 1 klm светлинен
поток и себестойността на светлинната енергия в [$/Mlmh] са за непрекъснатото им намаляване, като към
2015 г. цената на светодиодната
светлина за [$/klm] се очаква да се
доближи до цените на луминесцентните лампи Т5 и НЛВН с мощност 50
и 70 W. Цената на генерираната
светлинна енергия се очаква да бъде
чувствително по-ниска от тази на
луминесцентните и нажежаемите
лампи.

с повишаване на светлинния добив на
светодиодите при същите количествени и качествени показатели на
уличните осветителни уредби. Също
така ще се намалят инсталираните
мощности, консумацията на електроенергия за осветление, а оттам и
годишните разходи за електроенергия, в сравнение с използваните натриеви лампи. Намаляването на разходите за електроенергия води автоматично и до намаляване себестойността на светлинната енергия,
$/Mlmh, а оттам и до намаляване на
себестойността на 1 klm - $/klm.
От увеличението на светлинния
добив на светодиодите следва много сериозно последствие за експлоатационните качества на светодиодите – ще се намали тяхното термично натоварване. В какво се състои
проблемът?
Днес, при ефективност 100 lm/W,
светодиодът, излъчващ бяла светлина, преобразува около 25% от електрическата енергия в светлина. Останалите 75% от електроенергията се
преобразува в топлина и това води до
повишаване температурата на светодиода до 100 и повече оС. Както е
известно, работата при повишена
температура води до бързо намаляване на живота на светодиода, до
промяна на спектралния състав и т.н.
Нормално светодиодът трябва да
работи при 55 оС, за да се гарантира
50 - 100 хиляди часа живот – второто голямо предимство на светодиода пред останалите светлинни източници. Поради тази причина трябва да се осигурява надеждно охлаждане на средата, в която работят
светодиодите. Обикновено това се
осъществява с разсейване на топлината, генерирана при работа на светодиодите в околното пространство, с различни по големина и форма радиатори.
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Фиг. 8. Оптимална светлоразпределителна крива за равнина С15о, получена чрез управление (димиране) на LED в уличен осветител
в равнина С15о. а) суха настилка - Фсв.изт = 6800 lm; б) мокра настилка - Фсв.изт = 5456 lm

Чрез повишаване на светлинния
добив се намалява енергията, която
се преобразува в топлина, примерно
от 75 на 60-50%. Това означава, че за
охлаждането ще се използват по-малко разсейващи повърхности с по-малка маса и приемлив дизайн. Тогава и
за използване в битовото осветление ще могат да се прилагат посъвършени форми и да се изгради нов
стил.
Освен това съществен прогрес
има и в намаляването на термичното съпротивление Rθ на светодиода.
На фиг.7 са показани схематично
и със заместваща схема основните
зони, в които се формират термичните съпротивления. Пренебрегват
се топлините съпротивления от прехода до подложката и тези от радиация (като много малки) и окончателно остава следното уравнение на
термичното съпротивление: RθJA =
RθJS + RθSB + RθBA
Изразено със стойностите на измерените температури, уравнението
може да се запише във вида: RθJB = (TJ
- TB)/Pd = (125 oC – 111 oC)/1.4 W = 10
o
C/W. Във формулата: T J=125 оС максимална температура на p-n прехода; Vf=4.0 V, If=350 mA – максимално напрежение Vf при 350 mA; Pd = Vf
x If = 4.0V x 0.350 A = 1.4 W; RθJB = 100
о
C/W. Светодиодът Z-power има стойност на RθJB – 80 C/W при 350 mA.
Водеща компания в областта съоб-

ÑÒÐ.

44

6*2010

щава, че термичното съпротивление
на прехода (TJ) e достигнало стойност от 2 оС/W, което означава четири пъти намаление, в сравнение с
посочения по-горе пример. Следователно отделената топлинна енергия
ще се намали значително и поради
тази причина.

Управление на светлинния
поток при сухи и
влажни настилки
Появи се нова съвременна тенденция в управлението на светлоразпределението на осветителите
– управление на светлинния поток
при сухи и влажни настилки. Необходимо ли е това? В уличното осветление в продължение на дълги
години и много проведени изследвания се стигна до приемлив стандарт
за улично осветление - EN13201-1,
2, 3, 4 и EN13032-3 CEN-TC 169. В
част I на последния са разработени
методи за избор на класове на улици според тяхното предназначение
и трафик, а в следващите части изискванията към осветлението,
нормите за яркост или осветеност,
изчисляването и измерването. Както е известно, изчисляването на
яркостта на пътното платно се
осъществява на базата на отражателните коефициенти на настилката (даден за различни материали,
като марки бетони, модификации на

асфалт светъл или тъмен - и найважното: за сухи и за мокри настилки). Например, ако една улица се
приема за клас МЕ4 при суха настилка, при мокра се избира вече клас
МЕW. Това е така, защото отражателните характеристики на мократа настилка са други, с по-висок коефициент на отражение и друг ъгъл
на индикатрисата. На фиг. 9 е показано изчисление на яркост при
суха и при мокра настилка. Видно е,
че яркостта при мокра настилка е
около 2,5 - 3 пъти по-голяма от тази
при суха настилка, при една и съща
осветеност, с една и съща мощност
на лампата. Следователно, съществува възможност при мокри настилки да се управлява яркостта
към намаление, с което се икономисва до 2 - 2.5 пъти разходът на електроенергия. При средно 66 - 70
дъждовни дни в годината, това прави около 10 - 12% икономия. На фиг.
8 са показани подходящите светлоразпределителни криви за суха (а) и
за мокра (б) пътна настилка.
Кривите от фиг. 8 са получени от
изследване в лаборатория. Те показват, че „димирането“ на осветител
със светодиоди при суха и мокра
пътна настилка може да бъде реалност. На фиг. 9 е показана зависимостта на светлинния добив от
тока при димиране на светодиодите.
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Фиг. 9. Светлинен добив на светодиоди във функция на тока
през тях.

Постоянна яркост на пътното
платно във времето
Друго направление за икономия на
енергия се очертава с възможностите, които светодиодите предлагат
за поддържане на постоянна яркост
или осветеност на пътното платно
във времето. Става въпрос за светлинния поток на светлинния източник,
който в зависимост от типа и периода му на активна работа намалява.
За да се поддържа в границата на
нормите, проектната осветеност
трябва да компенсира това намаление с увеличаване на мощността на
лампата, когато тя е пригодена за
управление. При светодиодите това
понижение на светлинния поток настъпва по-бавно и повишаването на
мощността на светодиодите би било
много по-малко. Икономията на енергия в този случай е от порядъка на 10
- 15%.
Интересни са възможностите,
които осигуряват светодиодните
осветители за регулиране при нормална работа в часовете, например
до 12 часа през нощта и след полунощ. Регулирането може да се извършва по избран алгоритъм и да се
осъществява и плавно, и на много
степени - 20%, 30%, 50% и 75% от
максималния светлинен поток. При
преминаване на 50% мощност
възможната икономия на енергия е
около 50% в сравнение с работата на
натриева лампа, при която този
ефект е около 35%. Ако яркостта се
поддържа на 25% от експлоатационната яркост, обаче, и при появата на
движение (автомобили или пешеход-
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Фиг. 10. Управление на осветителите по експлоатационен фактор MF.

ци се увеличава автоматично до
100%), ефектът от икономията на
енергия може да достигне и 40%.

Управление на цвета
на излъчената светлина
Друга изключителна възможност,
която предлагат светодиодите, е за
управление на цвета на излъчената
светлина чрез промяна на цветната
температура в диапазона от 2700 (вечер) до 6500 К (сутрин). Тук ползите са
няколко: подобряват се условията на
виждане, т.е. на зрителното възприятие, в зависимост от наличието или
отсъствието на дневна светлина.
Като уникално би се възприело управлението на уличното осветление
със светодиоди, благодарение на реализацията на точно насочване на
излъчения светлинен поток от осветителя върху уличното платно, чрез
използването на специални оптични
лещи. По този начин се намалява разпиляната светлина, която при уличните осветители се оценява на около
20%. Това означава, че очакваната икономия на енергия е около 15-20%.
Сред най-големите проблеми на
уличното осветление е поддръжката
на осветителните уредби, включваща подмяна на лампи, евентуално
почистване и т.н. При светодидното
осветление съществува реална
възможност за създаване на необслужваеми улични осветители с висока степен на IР защита и с подходящ
термомениджмънт, благодарение на
който времето на работа може да
достигне 50 - 100 хил. часа. Ако се
въведе управление на осветителя

според експлоатационния фактор MF,
могат да се спестят и финансови
средства, и енергия. Разбира се, осветителят трябва да бъде предварително подготвен за тази операция. На
фиг. 10 е показана зависимостта на
експлоатационната яркост след определен период от време Т. През този
дълъг период светлинният поток на
осветителя ще намалее с ∆Φ=30% .
Ако се въведе димиране по MF спестената енергия и други разходи ще
възлязат на около 10 - 12%.
Изброените възможности могат
да спестят електроенергия. Разбира
се, не всички действат едновременно и дали ще се използват активно от
всички, които се докосват професионално до осветление, зависи от цялата гилдия на специалистите от
НКО – учени, конструктори, производители, вносители, проектанти и
специалистите по изграждане и поддръжка на улично осветление.
Очевидно бързото развитие на
светодиодите възлага много нови
задачи пред специалистите по осветителна техника, за да могат те
да отговорят на предизвикателствата на новата научно-техническа революция в областта на осветлението. Това означава, че светотехническото общество, което се
е формирало през годините около
НКО, трябва да бъде в крак с всички новости в технологията на осветлението и да поддържа високо
професионално ниво.
Проф. Христо Василев - ТУ-София,
Доц. д-р Ганчо Ганчев
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ADVISION - HIGH-END осветление за
улици и открити пространства
Най-новите постижения в техниката
направиха така, че диодите LED постигнаха в последно време значителен напредък, позволяващ на производителите
на осветителни тела да предлагат нови решения с практическо приложение.
Едно от полетата на осветителната
техника, на което диодите LED придобиват приложение, стана напоследък осветяването на улиците и откритите

градски терени.
Уличното осветление ADVISION е съвременен, професионален продукт, с който полските конструктури от ELGO
Lighting Industries се приобщават към групата на водещите фирми, търсещи нови области за практическото приложение на енергоспестяващите технологии
на светещите диоди в областта на осветлението. То е предназначено за осветяване на открити външни пространства с различни изисквания за осветление, в т.ч. на улици, пътища, площади,
мостове и други открити пространства с представителен характер и центрове за рекреация в урбанизираните райони.
ADVISION използва всички най-значими характеристики на полупроводниковите източници на светлина LED:
•степен на икономия на електроенергия,
сравнима с газоразрядните лампи;
•осигурява прецизно разпределение на
светлината, като при това елиминира блясъка и не вреди на околната среда чрез разпръскване на светлината;
•осигурява светлина с високи параметри за предаване на цветовете;
•не предизвиква вредно ултравиолетово излъчване;
•гарантира "бърз старт", което позволява постигането на пълно осветяване веднага след включването му;
•издържливо на вибрации и трусове.
Очакваната продължителност на ра-

бота (осветяване) възлиза на 50 000 часа, което позволява над 13 години експлоатация без необходимост от подмяна
на източника на светлина. Благодарение
на захранването на диода с постоянен
ток се елеминира стробоскопичния
ефект.
Благодарение на компактния си вид източникът има малка странична повърхност поддадена на вятър, което значително подобрява сигурността.
За прецизното насочване на светлинния поток е използвана специална, вторична оптична система. Създават я рефлекторите, изработени от ABS материал, повърхностно метализирани с цел получаване на повърхност с висок коефициент на насочения отблясък. Прецизното
разпространение на светлината е постигнато благодарение на приложените в
системата три различни вида рефлектори с различна геометрия и с различен ъгъл
на разпръскване на светлината.
При осветителните тела от типа
ADVISION се използват 90 диода с максимален, сумарен светлинен поток 10 665 lm,
което прави над 120 lm/W, цветна температура 6300 K и коефициент на цветово излъчване CRI=75.
Диодите са захранвани посредством
микропроцесорно захранващо устройство с висока степен на полезно действие.
Това устройство е съоръжено с предпазители:
• срещу късо съединение на диодите позволяващо на по-нататъшна работа
на лампата дори в случай на авария или
късо съединение на един от диодите;
• термични със сензори за топлина на
всяка диодна връзка - редуциращи мощността на лампата в случай на достигане, поради непредвидими външни причини, на един от двата температурни
прага 70°C и 80°C и пълно изключване
на захранването в случай на достигане на температурата до 85°C, критична за работата на диодите.

4А

4В

Към всеки диод е приложен индивидуален отражател, изработен от изкуствен материал ABS, който е метализиран
с цел получаване на повърхност с висок
коефициент на насочено отразяване.
4В - Оптична структура с лещи при
моделите означени с L
Към всеки диод е приложена идивидуална леща, изработена от полиметилметакрил (PMMA) с много висок коефициент на пропускане и с прецизен ъгъл на
разпръскване на светлината.
Осветителното тяло ADVISION е изработено с регулируема монтажна стойка от алуминий, разположена в задната
част на корпуса на кутията.
Тя дава възможност за закрепване на
изделието към вертикални стълбове или
наклонени стрели под ъгъл 0° - 30° с диаметър 42-60мм.

Конструкцията позволява допълнителна, прецизна настройка на ъгъла на
наклон в областта -5°/+15° на вертикален стълб и -15°/+5° на хоризонтална
стрела.

Микропроцесорното устройство
на лампите ADVISION може допълнително да изпълнява функциите:
• автоматично редуциране на мощността в късните нощни часове
• работа със сензор за здрачаване
• работа със сензор за движение.
Изработва се в два варианта:
4A - Оптична структура с отражатели при моделите означени с R
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Детекторите, на които
можете да се доверите
Гарантирано технологично качество на детекторите за движение
Двете серии вътрешни детектори
за движение за стенен монтаж Blue
Line и Professional от Бош отразяват
десетилетния опит в развитието на
сензорите. Те предлагат водеща в отрасъла ефективност (способност за
улавяне на нарушители), както и имунитет към фалшиво сработване на
алармената система. И двете серии
включват множество функции, които
намаляват времето за монтаж с около 25% в сравнение с традиционните
детектори, както и функции, които
предотвратяват случайна повреда и
гарантират правилен монтаж.

Защо детектори от Bosch?
При сравнение на детекторите за движение на Bosch с други детектори, лесно се забелязват разликите от повечето конкуренти. Всички детектори на
Bosch имат конструкция от 2 части, т.е.
монтажна основа, където се намира клеморед, а цялата електроника и оптика са
разположени в предната част, като са
защитени от отделен пластмасов капак.
Естествено това е по-скъпо производство сравнено с обикновените детектори, където печатната платка е разположена директно върху монтажната основа
и е изложена на опасност от повреждане
по време на монтаж и работа. Има много
причини, поради които Bosch е разположил
печатните платки в предния капак.
Известно е, че при традиционните детектори понякога паяци предизвикват
фалшиво сработване на алармата. Те
лесно пропълзяват в корпуса поради отворената структура на оптиката и

електрониката. Всяко фалшиво сработване на алармата води до посещение на
техник или охрана. Едно напразно посещение струва няколко пъти повече от
себестойността на продукта. При детекторите на Bosch електрониката и
оптиката са уплътнени така, че нито
паяк, нито друго насекомо може да проникне до тях.

Отлична защита на електрониката,
лесно свързване и монтаж
При традиционните детектори е необходимо печатната платка да се извади, за да се монтират кабелите и
монтажната основа. След това техникът свързва проводниците към клемореда и монтира платката обратно в
корпуса. Обикновено мястото за кабелите е много малко, което означава, че
предният капак трябва да се затвори
със сила, за да се прибере докрай. Ако
по време на монтажа се получи пречупване на медния проводник, веднага след
затварянето на капака със сила, може
да се получи прекъсване на веригата,
което означава, че трябва да започнете всичко отначало.
Също така изваждането и докосването на печатната платка може да причини повреда в електрониката от електростатичен разряд (ESD). Този вид повреда на детектора се открива много
трудно и може да предизвика фалшиво
сработване на алармената система или
други непредвидими прекъсващи режима
на работа обстоятелства, които са
дразнещи и скъпи за обслужване.
Със защитената електроника при

детекторите на Bosch печатната
платка е предпазена от докосване или
повреда по време на монтажа. Рискът
от повреда от електростатичен разряд е сведен до минимум. Изваждащият се клеморед на монтажната основа гарантира лесен достъп за електрическото свързване и монтаж. Достатъчното място за кабелите осигурява надеждно затваряне на детектора без да е необходима допълнителна
сила.

Ползи за Вас и Вашите клиенти
Ако разгледаме по-подробно цялостната картина, в резултат на казаното по-горе, с течение на времето разходите по експлоатацията и поддържането на детекторите на Bosch са значително по-малки в сравнение с тези на
традиционните детектори, които макар и с по-ниска първоначална цена, са
доста по-скъпи за поддържане и обслужване поради фалшивите сигнали за аларма и ненадеждната си работа. Детекторите на Bosch не само намаляват
разходите по експлоатация и поддръжка, но и повишават Вашата удовлетвореност като клиент чрез изключителна надеждност. Доволните клиенти са
стимул при работата на инсталаторите и техниците по поддръжката.
Конструкцията от две части, подвижните клемореди и безвинтовия механизъм на фиксиране на частите намаляват
времето за монтаж с около 25%. Това
показват сравнителните тестове проведени от опитни техници по алармени
системи.
Фирма Bosch е добре известна с иновационните си продукти, отличното им
качество и несъмнено има основателни причини да предлага само качествени детектори.

www.boschsecurity.bg
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Пожароизвестяване,
видеонаблюдение и публично
оповестяване
в МОЛ Сердика Център
Функционални възможности и структура на внедрените
системи в един от най-мащабните обществени проекти у нас
Сердика Център София е сред най-мащабните инвестиции в строителния сектор както
в столицата, така и в цялата страна. Търговската част на мола бе открита през март т.
г. Инвеститори в проекта са Шпаркасен имобилиен - компания на Ерсте банк груп за инвестиции в недвижими имоти, и ЕЦЕ Проектмениджмънт България. Общо центърът разполага с 52 000 м2 търговска площ, разпределена на 3 етажа, на които има над 210 магазина и допълнителни 35 000 м2 офисна площ.
В търговската част на мола са
внедрени модерна пожароизвестителна система, както и съвременни
системи за видеонаблюдение и публично оповествяне. Техниката е доставена от Bosch Security Systems.
Участие в проектната част на обекта, доставката на елементите и
пускът в експлоатация са реализирани от инженеринговите партньори на
Bosch Security Systems - Палмо, Динакорд-България и Телелинк.

Системата
за пожароизвестяване
е изградена като мрежова нейерархична структура. Според специалистите, участвали в реализацията на
проекта, пожароизвестителната

система в мола е една от най-големите мрежово нейерархични (с три
равнопоставени централи) системи
у нас. Спазвайки изискванията на
европейските стандарти в пожароизвестяването, системата е напълно
резервирана – всяка една от централите има резервен централен контролер, а кръговата структура на
мрежата между централите (рингова CAN шина) осъществява резервиране и при обмена на данни между
централите. Реализацията на подобна структура не се оказала трудна,
уверяват от Палмо, благодарение на
изключително широките възможности на програмния продукт на Bosch
Security Systems за конфигуриране на
пожароизвестителни системи.

Системата се отличава и с голямо разнообразие от видове пожароизвестители и други компоненти,
съобразени с конкретните изисквания
на всяко помещение. Внедрени са новоразработени, съгласно последните
тенденции, пожароизвестители, сигнализатори и входно-изходни устройства, допълват от Палмо.
Системата за пожароизвестяване
е

аналогова адресируема
с разпределена интелигентност
и е разделена на две подсистеми:
търговски център и офисна сграда.
Първата се състои от над 2300 автоматични пожароизвестителя, обединени в 38 LSNi (Local Security Network
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Впечатленията ни от функционалността
на техниката са положителни
инж. Васил Жилков,
ръководител експлоатация и поддръжка на Сердика Център София
Продуктите на Bosch в областта на пожароизвестяването, видеонаблюдението
и ПОС техниката отговарят на съвременните европейски стандарти и на изискванията на Търговски център Сердика София. Центърът бе завършен преди шест месеца и разполага с най-модерното техническо оборудване. Спряхме се на Bosch, тъй като
е един от водещите производители в европейски и световен мащаб. В ЕЦЕ търговските центрове в Европа преобладава продукцията и техниката с тази марка. Не без
значение е и фактът, че компанията е добре представена в България и е доставила
оборудване за редица обекти, някои от които с подобен характер като Сердика Център
София. Освен това, Bosch разполага с добре развита сервизна база в страната и винаги
може бързо да реагира при необходимост с професионални действия и консултантски
услуги.
В рамките на близо шест месеца, откакто функционира Сердика Център и инсталираните в него технически системи, нашите впечатления от оборудването за пожароизвестяване, видеонаблюдение и публично оповестяване са положителни. До
момента системите за сигурност отговарят на нуждите и изискванията ни. Екипът,
който от наша страна работи по тяхната експлоатация и поддръжка, е обучен и с
течение на времето набира все по-голям опит. Добрата техническа компетенция и
организацията, създадена от ръководството на ЕЦЕ Проектмениджмънт България,
създават условия за нормално функциониране на техническите системи. Усъвършенстване и развитие могат да се очакват по отношение гъвкавостта на системата
при покриване на ежедневните нужди на търговския център и издигане на още по-високо
ниво на програмното обезпечение.

Техниката превъзхожда изискванията на
инвеститора
инж. Александър Стоянов,
ръководител направление "Системи за сигурност", Роберт Бош
Заданието от страна на инвеститора включваше изграждане на комплексно решение за сигурност, което да включва: система за озвучаване и гласова сигнализация
на тревога (публична озвучителна система); система за видеонаблюдение (ССТV система); система за контрол на достъпа; алармена система срещу проникване (АСП),
пожароизвестителна система (ПИС). Преценено бе, че техниката на Bosch Security
Systems е напълно подходяща и покрива всички изисквания на техническите спецификации и дори в някои отношения ги превъзхожда, тъй като е напълно съвременна и
ориентирана към бъдещо доразвиване. Сред предложените решения бяха високоинтелигентни точкови едносензорни и многосензорни пожароизвестители с широко програмируеми чувствителности спрямо дим, топлина и газове при непълно горене (СО
и други) и техните конвенционални аналози, „невидими“ (безкамерни) пожароизвестители за ценен и уникален интериор, както и богат асортимент входно-изходни устройства (интелигентни полеви контролери).
Изделията на Bosch Security Systems притежаваха към момента на офериране всички
необходими сертификати като строителни продукти (продуктите за пожароизвестяване) и съставни части на системи за сигурност, които бяха предварително представени заедно с образци и документация.
Освен това, Bosch Security Systems е утвърден производител и „one source“ доставчик на широк спектър от продукти и системи в сферата на сигурността. Прилагайки
системния подход, Bosch целенасочено разработва цели технологии и фамилии полеви
изделия и централи, постигайки както перспективност за десетилетия напред, така и
дълбока ретросъвместимост за повече от две десетилетия. Високата надеждност на
продуктите в комбинация с тригодишна гаранция е предпоставка за висока ефективност при работа и употреба от клиенти и партньори.
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improved) контура, две централи тип
FPA 5000 и един изнесен панел тип
FMR5000, свързани в мрежовата
структура. 98% от детекторите са
многосензорен оптично-термичен
тип – FAP OT420.
Използвани са 94 адресируеми контурни контролера за управление и
мониторинг на следните технически
системи:
n Следене на клапани и кранове на
системата за пожарогасене;
n Управление на системата за димоотвеждане (повече от 70 релета
управляват вентилатори и клапи в
случай на пожар);
n Сложни логически зависимости при
управлението на системата за
димоотвеждане;
n Управление на асансьори и ескалатори, като за всеки асансьор се
подават два сигнала - да се придвижи до приземен етаж или да се
придвижи до друг етаж, в случай на
пожар на приземния;
n Управление на системата за звуково оповестяване;
n Акумулаторно захранване за 72
часа stand-by работа или 30 мин. в
състояние на пожар.
Втората подсистема се състои
от над 1500 автоматични пожароизвестителя, обединени в 23 LSNi контура, и една централа тип FPA 5000,
свързана в мрежата. Използвани са
45 адресируеми контурни контролера за управление на описаните системи.

Видове пожароизвестители
В търговския център са използвани автоматични и ръчни пожароизвестители. Автоматичните пожароизвестители (ПИ) са основно аналогови адресируеми. Сред функционалните им характеристики са самодиагностика, анализ на база вградени
сценарии за пожар, възможност за
пълно програмиране и прочитане на
аналоговите и експлоатационните
данни. В трансформаторните помещения са използвани и многоточкови
засмукващи (аспирационни) оптични
димови ПИ, с разпознаване на отвора, в който е проникнал дим, респек-
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Технически предизвикателства при монтажа и пуска на системите
за ПИС и АСП
инж. Огнян Иванов, изпълнителен директор на Палмо
Сами по себе си ПИС и АСП са доста големи и усложнени, особено ПИС, която е една от няколкото най-големи системи, реализирани
с модулната централа FPA-5000. Основно проблемите се състояха в следното: голям брой адреси; използване на устройства за противопожарния екип и устройства за предаване на сигнала според изискванията на европейски и оригинални германски нормативни документи; разнообразна по изпълнявани функции и структура охранителна система с елементи на контрол на достъпа; голям брой и разнообразие на интерфейсите с други системи.
Сред основните технически предизвикателства се оказаха едновременното използване на изделия по технологиите LSNi и LSN,
реализирано благодарение на ретроспективната и перспективната съвместимост на отделните продукти. Предизвикателство
бе и спазването на изискванията по DIN 14675, VdS 2095 и други немски стандарти за проектиране и изграждане на ПИС, по-специално
при изграждането на контурите и за включване на типично германските устройства за използване от противопожарния екип,
както и стриктното изискване за използване само на сертифицирани по Директивата за строителните продукти изделия за пожароизвестяване съгласно Приложенията ZA на стандартите от Серия EN 54. Тук спомогнаха доброто ни познаване на тази материя
и фактът, че в България се въвеждат бързо европейските стандарти, както и своевременното и пълно сертифициране на изделията на Bosch.
Предвид големия обхват и асортимент на системите и настъпващите промени по различни причини, включително свързване на
отделни части от системите, изградени от трети лица, наематели на части от мола, се налагаха многократно спешни доставки,
които бяха изпълнявани бързо, отново със съдействието и ангажираността на фронт офиса на Роберт Бош, направление „Системи
за сигурност“.
Като цяло стоящите пред Палмо предизвикателства както по количествени, така и по качествени признаци, се превърнаха в пореден
етап от налагане в практиката на техниката за сигурност на Bosch.
тивно, с адресиране на засмукващия
отвор и съответстващото му помещение.

В подземния паркинг са монтирани 15 ПИ за въздуховоди. Те използват
напречна тръба с отвори за пропус-

кане на въздух през пробовземна камера с чувствителен оптичен димов
ПИ в нея. Заедно със смукателните
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Постигнахме оптимална
дължина и сечение
на високоговорителните линии
инж. Йордан Странджалиев,
мениджър проекти в Динакорд - България
Заданието на инвеститорите по отношение на системата за оповестяване и фоново озвучаване в Сердика Център включваше основна функционалност, изисквания
към централната апаратура и високоговорителите, разпределение на централната
апаратура по етажи и разпределение на високоговорителите по помещения. Задачата на Динакорд - България бе да проектира, окомплектова, програмира и пусне в
действие системата. Кабелната мрежа и високоговорителите се инсталираха от
възложителя.
Спряхме се на внедрено решение, тъй като обектът е много голям като площ. По този
начин се постига оптимална дължина и сечение на високоговорителните линии. Системата отговаря на всички изисквания към този вид обекти и не е необходимо да се доразвива
в бъдеще.
За реализацията на системата избрахме публично-оповестителна техника на Bosch
Security Systems, тъй като Bosch е една от водещите компании в областта на системите за сигурност. Компанията предлага две системи за оповестяване: PLENA Voice Alarm
System и PRAESIDEO. И двете системи отговарят изцяло на EN60849 - Sound systems for
emergency purposes, и дават възможност за оптимално изграждане на оповестителни
системи във всякакъв вид обекти. В Сердика Център е внедрена Praesideo.

Интеграцията на отделните подсистеми
повиши многократно сигурността
на обекта
инж. Любомир Алипиев, Телелинк
Заданието на инвеститора по отношение на системата за видеонаблюдение е
базирано изцяло на интегрирания подход за контрол и визуализация на системи за
сигурност в подобен клас търговски центрове. Изискването за интеграция на отделните подсистеми като паркинг контрол, интерком и контрол на достъп, повиши многократно сигурността на обекта, предвид заложените в идейното решение
взаимовръзки между системите и генериране на видеоархив при дадени събития.
Изборът на интегрирано решение за сигурност беше заложен в техническите спецификации към заданието на инвеститора. Развитието на системите за сигурност
предполага използването на единна платформа за мониторинг на системите, което би
улеснило експлоатацията на комплекса.
В отговор на въпроса защо се спряхте на техника с марката Bosch, г-н Алипиев
коментира: „Предвид високите изисквания към отделните системи за сигурност,
както и възможностите за интеграция между тях, се насочихме към производител, който предлага на пазара целия набор от такива системи. Използването на
техника от един производител допринесе за успешната интеграция на системите
и адаптирането на конкретни изисквания на клиента в процеса на интеграция. Също
така, имахме възможност да използваме изчерпателна техническа информация,
получена по време на обученията, проведени от Роберт Бош, направление „Системи за сигурност“, както и добрите практики на производителя в други проекти от
подобен мащаб. Това помогна да избегнем обичайните затруднения при пуска на
подобни системи със сложна структура и възможности. В самия процес на пуска
на системите и интеграцията между тях бяха проведени многократни функционални тестове и сценарии, за да бъде постигната желаната от клиента функционалност“.
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отвори на въздуховода, устройствата работят като многоточков ПИ,
следейки околната среда по протежение на въздуховода.
В офисната част са използвани
специализирани лъчеви детектори за
атриумните площи тип Fireray 5000.
Това са лъчеви детектори тип излъчвател-приемник в един корпус и
отражателна призма. Fireray 5000
позволява включването на четири
комплекта излъчвател/приемник към
един контролер, като всеки комплект
излъчвател/приемник е с дистанционен моторизиран контрол на позиционирането, което значително улеснява настройката и поддръжката на
системата.
Всички ПИ са с вградени изолатори на късо съединение и индивидуален
индикатор (при точковите автоматични ПИ – централно разположен за
добра видимост от всички посоки).
Сигналите от сензорите се обработват чрез цифрова филтрация,
сравняват се със заложените в паметта им алгоритми (сценарии) на
стандартните огнища. Многосензорните ПИ се корелират взаимно така,
че в най-висока възможна степен се
изключват сигналите от непожарни
смущаващи фактори като резки импулси от аерозоли, резки изпарения и
затопляния, въздушни течения, бавни
изменения на околната среда и др.
Специално комбинираните многосензорни пожароизвестители FAPOT420 могат да алармират в зависимост от програмирането си за тревога: по топлина (с диференциално,
максимално или максимално диференциално действие) с различни прагови
температури, по дим с различни степени на чувствителност или под действие и на двата пожарни фактора
със споменатата математическа и
логическа обработка на сензорните
сигнали.
Чрез полеви (контурни) LSNi входно-изходни устройства (ВИУ) в системите могат да се свързват всички съществуващи конвенционални,
искробезопасни и специални ПИ на
Bosch Security Systems и на други про-
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изводители като топлинни линeйни,
топлинни пневматични, пламъкови,
лъчeви димови и т. н.

Специфики на пожарната
сигнализация
При пожарна тревога в мола едновременно се включват звукови и
светлинно-звукови сигнализатори в
техническите помещения. Реализира се посредством изходите на ВИУ,
тип FML-420NAC. Като пожарна сигнализация за целия мол се използва
сигнал към озвучителната система,
която преминава в специален режим
и приоритетно излъчва по високоговорителната мрежа предварително
записано речево съобщение за евакуация.
Връзките със системите за мониторинг и управление (сграден мениджмънт) се осъществяват отново
чрез входно-изходни устройства.
Кратка информация за изпратената
команда или съобщение, или за приетата информация се индицира върху
дисплея на централите.
При подаване на сигнал за пожарна тревога породена от дим, по предварително зададен сценарий се контролират вентилационните системи, които в такъв случай изпълняват
ролята на системи за управление на
дима и херметизиране чрез свръхналягане. Управляват се и противодимните клапи така, че димът оптимално да се отведе от мястото на
възникването му, без да се разпространява в целия обем на сградата.
Системите за създаване на свръхналягане се включват едновременно във
всички стълбища, както в асансьорните шахти. Смукателната вентилация се изключва навсякъде, а нагнетателната вентилация остава да
работи само в незасегнатите от
пожара области.
Същевременно се подава обща
пожарна сигнализация по съответните начини, започва евакуация по утвърден план, спират се ескалаторите и подвижната пътека, управляват
се 26 асансьора за съответно действие, извършват се предвидените

по проекта и програмиране комутации. Съгласно утвърден план за оповестяване и пристигане на обекта в
случай на пожар, се осъществяват
повиквания по телефонна линия и/или
друг канал за връзка.

Системата
за видеонаблюдение
Видеонаблюденето в района на
Сердика Център се осъществява от
51 аналогови цветни видеокамери.
Сред използваните типове видеокамери са VDC 445V04-10 – куполни камери, за вграден монтаж в окачен
таван, които са инсталирани в
търговската част на обекта, и LTC
0455/51 - на стойка, за външен монтаж, инсталирани на паркинг лотовете, паркинг входовете и рампите.
Централното оборудване е инсталирано в техническо помещение и
включва четири броя 16-канални цифрови записващи устройства DIVAR XF
с 1,5 ТB HDD всяко; три броя квадратиращи устройства LTC 2382/90 и
матрично превключващо устройство
с алармени и комуникационни интерфейси.
Оперирането с матричната система се извършва чрез системни
клавиатури - KBD-UNIVERSAL, и монитори - UML-190-90. Оперирането със

записващите устройства се реализира директно от функционалните им
бутони, клавиатура и мишка или от
системната клавиатура на оперативен мениджър.
Изображенията от камерите се
дистрибутират на девет монитора,
на които посредством системни клавиатури може да се извиква всяка
камера или екранна схема, подавана
от матричното устройство. Записи
могат да се гледат на монитор, директно свързан със записващо устройство в техническото помещение
с централното оборудване или на
монитора в офиса на оперативен
мениджър в централен мениджмънт,
посредством неговата системна
клавиатура.
Изградена е и алармена функционалност на матричната система. Инсталирани са 22 алармени линии,
свързани към всички автомати за
паркинг услуги. При интерком повикване, извършено от даден автомат,
матричната система включва видеокамерата, наблюдаваща този автомат на цял екран.

Публично-оповестителната
система
В Сердика център е внедрена публично-оповестителна и аварийнo-ева-
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изнесен панел за управление и индикация (непълен рипитър) с връзка по
RS485.
"Подходът на разпределената интелигентност както в охранителната, така и в пожароизвестителната
система позволява решението за
наличие на определен вид събитие да
се взема от самия компонент, без
излишен обмен на данни между централата и полевото устройство. За
централата остават редица общосистемни функции: приоритизиране и
логическа обработка на известията,
въвеждане на причинно-следствени
(cause-effect) връзки и всички задължителни и опционни функции по БДС
DIN EN 54-2/4", заявяват от Палмо.

Полевите устройства
за АСП
куационна система, тип Praesideo на
Bosch Security Systems. Системата е
предназначена за излъчване на бизнес
и евакуационни съобщения в сградата и фоново озвучаване на търговските площи. За целта се използват
предварително записани съобщения
или гласова алармена система с микрофон. Директните гласови съобщения се предават от станции, инсталирани в контролния център, офиса на
сградния мениджмънт, паркинга или
информационното бюро. Съобщенията достигат чрез високоговорителите до определена зона, група от зони
или до всичките 25 зони на сградата.
"Praesideo предлага уникална оптична мрежа, устойчиво на интерференции аудио и високо ниво на резервираност. Системата е напълно
програмируема и предоставя гъвкави възможности за интеграция с
други системи за сигурност.
Praesideo разполага с 28 цифрови
аудиоканала, цифрово управление на
съобщенията, фонова музика (BGM)
и превключване към практически
неограничен брой зони. Системата
контролира работата на усилвателите, микрофоните и други", посочват от Роберт Бош, направление
"Системи за сигурност".
Системата е изградена на принципа на отворен интерфейс, позволявайÑÒÐ.
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ки лесно разширяване на нейната
функционалност. Тя е лесна за конфигуриране локално или дистанционно,
като незабавно отразява извършените промени. Софтуерът проследява
обобщената системна информация,
достъпен е отвсякъде, за да подсигури дистанционен мониторинг и диагностика.
Praesideo е отворена платформа,
която комуникира с другите системи на Bosch Security Systems (за сградно управление, пожароизвестяване)
или с външни системи като системата за информация на клиентите.

Сигнално-охранителната
техника
Обемът на сградата и изискванията на проекта предполагат отново
използването на мрежова структура
при изграждането на Алармената система срещу проникване (АСП). Системните интегратори от фирма
Палмо предлагат изпълнението й да
се базира на нейерархична мрежова
система SRT (System Ring Technologie)
от три аналогови адресируеми централи с разпределена интелигентност, тип UEZ 2000 LSN Intrusion.
Всяка от централите контролира по
четири LSN контура, към които са
свързани необходимите детектори и
полеви устройства. Предложен е и

включват разнообразие от интелигентни пасивни ИЧ и комбинирани с
микровълнови и ултразвукови детектори на движение, сеизмични детектори, детектори за счупване на
стъкло, магнитно управляеми контакти в разнообразни изпълнения, паник
(hold-up) бутони, както и богат асортимент индикаторни табла и входно-изходни устройства (интелигентни полеви контролери). С тяхна помощ
в LSN контурите се свързват още поголям асортимент конвенционални
иницииращи и индикаторни устройства. За вземане под охрана и снемане от охрана на отделни сектори
(подобекти) или целия обект служат
интелигентни адресируеми и конвенционални полеви контролери с богати възможности за свързване на блокиращи елементи, четци, кодови клавиатури, карти и други подобни електронни ключове, сигнализатори и изпълнителни устройства. „Посочените фактори ни позволиха да предложим най-съвременни и гъвкави технически решения по време на проектирането, изпълнението и въвеждането в експлоатация, както и да изпълним всички текущо предявявани
изисквания от страна на инвеститора“, допълват от Палмо.
Източник снимки: Сердика Център София
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банков превод: Ти Ел Ел Медиа ООД, ОББ – клон Цар Борис III, BIC CODE: UBBS BGSF, IBAN: BG04 UBBS 78271013893307
Пощенски запис: София 1612, бул. "Акад. Ив. Гешов" 104, офис 9, Ти Ел Ел Медиа ООД
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