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Тангра реконструира вентилационните инсталации на басейна във ВСК Белмекен

партньорство с фирма Нола 7, специализирана

в изграждането на плувни басейни, са оптими-

зирани енергийните разходи и е повишен енер-

гийният клас на плувния комплекс.

„Вентилационната инсталация на басейна

е изцяло обновена, като е монтирана венти-

лационна камера Tangra AHU-REC, позволява-

ща оползотворяване на над 50% от отпадна-

та топлина. Системата позволява своевре-

менно отвеждане на водните пари, като не

позволява замъгляването и образуването на

конденз в помещението“, обясняват от Тан-

През март т. г. фирма Тангра завърши ре-

конструкцията на вентилационните инстала-

ции на басейна в спортен комплекс Белмекен,

съобщиха за сп. ТД Инсталации от компания-

та. След реализацията на проекта, изпълнен в

гра. „Предварителната оценка на сградата по-

казва, че тя попада в енергиен клас F за енерго-

потребление. Сега, благодарение на съвмест-

ното сътрудничество на фирма Нола 7 и Тан-

гра, басейнът на ВСК Белмекен вече отговаря

на енергиен клас В. Вложените висококачестве-

ни енергоспестяващи продукти създават по-

тенциал за намаляване на енергийните разхо-

ди на комплекса със 70%“, допълват от фирма-

та. Високопланинският спортен комплекс Бел-

мекен е разположен на почти 2000 м надмор-

ска височина в Рила.

Окта Лайт бе единствената българска компания на Euroluce 2013

на състоялото се от 9 до 14 април т. г. меж-

дународно изложение в областта на осветле-

нието Euroluce в Милано, Италия, съобщиха за

ТД Инсталации от офиса на компанията.

„Световните лидери в областта на про-

изводството на светодиоди и представите-

ли от Philips-Lumileds, Bridgelux, Nichia, Citizen,

включително и председателят на борда на

директорите на Edison Opto - Джейсън Ву,

проявиха интерес и отправиха предложения за

коопериране с Окта Лайт“, коментираха те.

От Окта Лайт споделиха, че на изложени-

Окта Лайт България бе единствената

българска компания, представяща страната

ето са били подписани споразумения за

сътрудничество в развойната дейност, как-

то и партньорство с редица лидери в облас-

тта на оптоелектрониката и осветлението.

„На изложението екипът на Окта Лайт се

увеличи с още един професионалист от висо-

ко ниво – към тима ни се присъедини Пино

Спалма, с над 18 години опит в продажбите в

полупроводниковата индустрия на световния

пазар. Той зае позицията вицепрезидент Клю-

чови клиенти“, допълниха от българската

компания.

Данфосс представи нови продукти на семинар в София

семинар на тема „Новости от Данфосс“ на

24 април т. г. в хотел Родина, София. Гости

на събитето бяха и представители на парт-

ньорската компания на Данфосс - Вило Бълга-

рия.

Програмата започна с лекция, посветена

на децентрализираните отоплителни систе-

ми на Данфосс, представена от Деян Петров,

управител на фирма НАСА-Д.

Втората лекция, презентирана от То-

дор Лангочев, глобален мениджър Апарта-

Фирма Данфосс и КИИП, съвместно с ди-

стрибуторската фирма НАСА-Д, проведоха

ментни абонатни станции, акцентира

върху различните аспекти по тяхното про-

ектиране.

Сред останалите теми на семинара бяха

системата EvoFlat, новостите в продукто-

вата гама на фирма Вило - Wilo Stratos, Yonos

Pico, Stratos Pico, Stratos GIGA, новите кон-

тролери на Данфосс - ECL Comfort 210 и 310,

енергоизмервателните уреди от Данфосс,

тополомери/студомери Sonometer 1100 и

2100.

Siemens представи нова гама видеокамери с функция за разпознаване на лица
„Камерите за външен монтаж са изключи-

телно удобни и лесни за инсталиране. Те раз-

полагат с вграден вариообектив в слънцеза-

щитен корпус и стойка за монтаж на стена.

Гамата също така включва куполни камери с

вариообектив във вандалоустойчив IP66 кор-

пус, подходящи за дискретно видеонаблюдение

на паркинги и обществени зони“, обясняват

производителите. Камерите могат да бъдат

програмирани чрез отдалечен достъп с по-

мощта на интегрирания интерфейс RS485.

Вариообективът и zооm–функциите също

могат да се управляват чрез този интерфейс,

използвайки гамата от DVR/NVS системите

на Siemens.

В края на март  т. г. Siemens представи нова

гама камери за видеонаблюдение с вградена

функция за разпознаване на лица и възможност

за връзка с алармената система. Четирите

нови модела цветни ден/нощ видеокамери раз-

полагат с вграден обектив с автоматичен

фокус и оптично увеличение до 22x.

„Ден/нощ функциите на видеокамерата

позволяват максимално качество на карти-

ната през цялото време. Те предоставят ясен

образ през деня и отчетливи, черно-бели изоб-

ражения през нощта, използвайки инфрачерве-

но осветление. Превключването от дневно

към нощно заснемане е напълно автоматич-

но, базирано на избрано от потребителя ниво

на осветеност“, допълват от Siemens.

Всички нови модели предлагат директно

свързване към алармения вход. При възниква-

не на алармен сигнал вариообективът може

автоматично да се задвижи в една от десет-

те предварително зададени позиции, като

идентифицира причината за сигнала.
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СТС Солар предлага соларни микросистеми за частни клиенти

"Соларните микросистеми са иновативни

продукти, предназначени да обслужват енергий-

ните потребности на частни домакинства или

малки предприятия", разказват от СТС Солар.

"В тези системи преобразуването на посто-

янния ток в променлив се извършва от микро-

инвертори, които са индивидуално свързани с

един или два модула, като по този начин се оп-

тимизира работата на всеки модул и негатив-

ните ефекти се свеждат до минимум", допъл-

ват те. В нов сайт, разработен специално за

Отскоро фирма СТС Солар стартира нова

инициатива – предлагане на соларни микроси-

стеми, насочена към частните клиенти, съоб-

щиха за сп. ТД Инсталации от компанията.

целта, освен широката гама соларни микроси-

стеми за частните инвеститори, се предлага

проектиране и изграждане на фотоволтаични

централи до 30 kWp. "Ефективната работа на

всяка слънчева централа се гарантира от ре-

гулярно техническо обслужване. За да бъде

нашата работа комплексно завършена, пред-

лагаме на клиентите си абонаментно сервиз-

но обслужване не само на проекти, реализира-

ни от нас, но и на такива, изградени от други

фирми", споделят от компанията.

Роберт Бош стартира кампанията ПРОКОНСТРУКТ 2013

от своите партньори и клиенти кампания

ПРОКОНСТРУКТ, съобщиха за сп. ТД Инстала-

ции от офиса на компанията.

„В предложението тази година са наме-

рили място както добре познати и доказали

се електроинструменти, консумативи и из-

мервателна техника за професионалисти,

така и нови машини“, коментираха те. „Ак-

центът е поставен върху иновациите в аку-

мулаторната технология – нови акумула-

торни инструменти с 4.0/ 2.0Ah Li-Ion бате-

рии и безчеткови EC мотори. В акционното
На 7 май т. г. Роберт Бош направление

Електроинструменти стартира очакваната

предложение могат да бъдат открити и

продукти от новата гама професионални

водоструйки GHP Professional“, информираха

от компанията.

От Роберт Бош допълниха още, че бонусът

към акционните продукти е професионално

работно облекло, също част от портфолио-

то на Bosch.

„И най-важното – всички акционни маши-

ни са с безплатна застраховка срещу кражба

за период от една година“, заявиха в заключе-

ние те.

Предстои първото издание на Lift
Balkans в София

От 29 до 31 май т. г. в Интер Експо Център - София, ще се проведе

първото издание на специализираното изложение за асансьори и еска-

латори в България – LiftBalkans. Организатор на събитието е Виа Ек-

спо. Изложбата ще се проведе в рамките на свързано с тази темати-

ка събитие - форум за Югоизточна Европа за енергийна ефективност

и интелигентни сгради. "Благодарение на силната промоция, успешно-

то партньорство с браншови асоциации и качествените посетите-

ли само за 3 дни участниците в LiftBalkans ще могат да осъществят

нови контакти с партньори и потенциални клиенти от цялата стра-

на и от Югоизточна Европа", заявяват организаторите.

Изложението е насочено към широка публика, затова и от Виа Експо

очакват множество посетители като: инвеститори; строителни пред-

приемачи; строителни инженери; фасилити мениджъри; архитекти;

специалисти от бранш асансьори/ескалатори; управители/собствени-

ци на търговски и бизнeс центрове, хотели, обществени сгради; пред-

ставители на държавна администрация; собственици на имоти и др.



ÑÒÐ. 72*2013

Интер Системс - официален представител
и дистрибутор на LST

Отскоро фирма Интер Системс е

официален представител и дистрибу-

тор на LST за България и региона на

Балканите, съобщиха за списанието

от офиса на компанията. "До момен-

та продуктите на LST не са познати

на българския пазар", споделят те.

"Сега те се предлагат основно за мал-

ки и средни по размер проекти, тъй като са ценово ефективни, а в

същото време с високо качество и голям набор от функции. Приложи-

ми са във всички индустрии, особено подходящи за изграждане на

инсталации в индустриални обекти, и такива, изискващи сложни ал-

горитми за управление и контрол. Основният фокус на продуктите на

LST е в областта на системите за безопасност. Както пожароизве-

стителните, така и пожарогасителните централи, имат ред предим-

ства и мислим, че биха намерили своята ниша у нас. Интересни за

българския пазар са и предлаганите решения за газдетекция", допъл-

ват от Интер Системс. Компанията LST е производител на конвенци-

онални и адресируеми пожароизвестителни и пожарогасителни панели,

както и на ръчни и автоматични пожароизвестители, системи за ох-

рана и видеонаблюдение. Всички продукти отговарят както на EN 54,

така и на VdS стандарта.

АЙМЕК Инженеринг приключва работа по
терминалите на летища Варна и  Бургас

и БургасОтскоро фирма АЙ-

МЕК Инженеринг раз-

ширява сферата си на

дейност и се насочва

към обществените

поръчки, съобщиха от

офиса на компанията.

„Сред тези проекти са

новите международни

пътнически терминали

на Варна и Бургас“, споделиха от АЙМЕК. "На 2 май 2012 г. компанията

официално подписа договора за изпълнение на Електромеханичната част

на новите морски летища, на стойност 28 млн. лв. От страна на

възложителя договорът беше подписан от инж. Ердинч Улусой, дирек-

тор на клона на холдинг ИЧТАШ в България, а за АЙМЕК Инженеринг като

изпълнител – от генералния директор Ваид Сюлейманов. Проектант-

ският екип положи максимални усилия за внедряване на всички между-

народни стандарти за повишаване на енергийната ефективност. В

резултат ще се постигне спестяване на финансов ресурс по време на

експлоатацията.

В този проект за първи път се внедрява нова софтуерна програ-

ма, с която се интегрират всички ИТ системи, необходими за пълно-

то обслужване на обектите. Също така се използва нов метод за

контрол и управление на системите за ОВиК, ВиК и Пожарогасене, които

се обслужват с помощта на системите за сградно управление“, раз-

казват те. Очаква се работата по контракта да бъде финализирана

до края на май т. г. Предвижда се новият терминал на летище Бургас

да има капацитет от 3 млн. пътници годишно, а този на Варна – 2.1

млн. пътници.

> íîâèíè
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Често използван и предпочитан

начин на монтаж, особено подходящ

за сградни системи, е монтирането

на слънчевите колектори върху покри-

ва на сградата. При фотоволтаични-

те системи, монтирането на покри-

ва е предпочитано и от гледна точ-

ка на новата нормативна база,

съгласно която покривните фотовол-

таични инсталации до 5 kWp прода-

ват произведената електроенергия

на значително по-високи цени спрямо

наземните.

Покривни фотоволтаични
системи
При инсталирането на фотоволта-

ичните системи върху покрив е доб-

ре да се има предвид необходимост-

та от предварително проучване на

възможността покривната конструк-

ция да издържи товара на система-

та с желания размер. При необходи-

мост може да се предприемат мерки

по укрепване и усилване на конструк-

цията.

Друго важно условие е свободната

повърхност на покрива да бъде изло-

жена на възможно най-малко засенч-

ване от съседни сгради, комини, ан-

тени и други. Препоръчителната

ориентация на покрива е в посока юг,

югоизток или югозапад. При източно

или западно изложение системата ще

произвежда по-малко електроенергия.

Като най-удобни за целта специали-

стите посочват плоските покриви,

тъй като предлагат по-голяма гъвка-

вост при разположението на модули-

те и постигането на максимално про-

изводство.

Монтаж върху покрива
Фотоволтаичните панели върху

плоски покриви обикновено се монти-

рат успоредно на покрива или под из-

вестен ъгъл. Носещите профили се

разполагат хоризонтално или верти-

кално. Най-често се изработват от

алуминий или неръждаема стомана.

При разполагането на профилите в

няколко редици е необходимо да се

вземат мерки срещу възможността

за взаимно засенчване на модулите.

Правилото в този случай е разпола-

гането им на отстояние 3 пъти ви-

сочината на панела.

Проблемът със засенчването може

да се избегне с използването на ци-

линдрични фотоволтаични модули,

които позволяват хоризонтален мон-

таж и не изискват оставянето на

разстояние между панелите. Модули-

те се разполагат плътно един до друг

върху собствена монтажна конструк-

ция на отстояние 35 см от повърхно-

стта на покрива, така че да се осъ-

ществява свободен въздухообмен. При

използването на този тип колекто-

ри покривът се покрива със специа-

лен материал в бял цвят, така че

колекторите да оползотворяват

отразената и дифузната светлина.

Често използван технически по-

хват при монтажа на фотоволтаич-

ни панели на плоски покриви е поста-

вянето им върху т. нар. вани. Те са

предназначени за основа на единични

модули. Често използван материал за

изработването им е полиетиленът,

а повърхността им е обработена с UV

устойчиво покритие. На дъното на

ваната са направени дренажни отво-

ри, а на останалите три страни –

вентилационни отвори. За да могат

да издържат натоварванията от

вятър, е необходимо да се запълнят

с баласт преди поставянето на па-

нелите.

От значение в този случай е и

видът на покривното покритие, кое-

то трябва да осигури коефициент на

триене между повърхността на по-

крива и на ваната не по-малък от 0,6.

При системите за монтаж върху

наклонени покриви обикновено има два

Покривни слънчеви системи
част 1

Използването на слънчевата енергия за производството на

електроенергия или на топла вода за отопление и битово

горещо водоснабдяване (БГВ) са сред най-често срещаните

решения за повишаване на енергийната ефективност посред-

ством възобновяеми енергийни източници. Възможността

за бързо и лесно инсталиране на системите и различните

възможности за монтаж са сред предпоставките тези си-

стеми да са по-често предпочитани пред останалите

възможности за оползотворяване на енергия от ВЕИ.

Покривни слънчеви системи
част 1
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носещи напречни профила. Напречни-

те профили се свързват към покрива

чрез специални S-образни елементи,

шини и покривни анкери. Модулите се

закрепват към профилите със сред-

ни и крайни клеми. Често панелите се

монтират надлъжно, но е възможен и

напречен монтаж. Предлагат се във

варианти за керемидени, ламаринени,

етернитови, битумни и други покри-

ви.

В случаите, когато стандартните

системи за монтаж не са приложими,

се използват свободно конструирани

кръстосани шини.

Интегрирани в покрива
фотоволтаични системи
Освен да бъдат поставени върху

повърхността на покрива, фотовол-

таиците могат и да заместват част

от покривната конструкция. Поняко-

га се интегрират в обшивката на

покрива, но могат да бъдат положе-

ни и свободно. Произвеждат се и спе-

циално предназначени за вграждане

фотоволтаични колектори с корпус

от обработена дървесина или друг ма-

териал, защитен от проникване на

вода, и снабден с необходимите сред-

ства за закрепване. Интегрираните

в покрива соларни модули обикновено

се поставят на тази част от покри-

ва, която е с южно изложение. Закреп-

ват се с шина в покривната конст-

рукция. При остъклените покриви

могат да се използват вградени в

стъклопакетите моно- или поликри-

стални фотоволтаични клетки, как-

то и тънкослойни панели, което по-

зволява едновременното производ-

ство на електричество и осигурява-

нето на осветеност на прилежащи-

те помещения.

Автономни и неавтономни
покривни системи
Покривните фотоволтаични сис-

теми могат да бъдат свързани към

електроразпределителната мрежа

или да бъдат автономни. Освен фо-

товолтаичните панели, системите

включват още контролер, акумула-

торна батерия и инвертор. Контро-

лерът осигурява оптимална работа

на фотоволтаичните панели, като

поддържа работната им точка вина-

ги в зоната на максимална мощност,

а също така в опредени случаи оси-

гурява и оптимален режим на заряд на

акумулаторната батерия. Инвер-

торът преобразува постоянното

напрежение в променливо с подходя-

щата честота, което позволява ди-

ректно захранване на всички консума-

тори, стандартно изпълнение.

Възможно е и изпълнение без инвер-

тор, но той дава възможност авто-

номната фотоволтаична инсталация

да осигури енергия с показатели,

идентични с тези на централното

електроснабдяване.

Инсталирането на фотоволтаич-

на система на покрива на сградата

не увеличава риска от попадане на

мълния, но е добре системите да се

защитят, тъй като директните и

индиректни попадения на мълнии мо-

гат да индуцират атмосферни и ко-

мутационни пренапрежения, които да

предизвикат сериозни повреди на PV

модулите, инверторите и другите

електрически компоненти в центра-

лата.

Продължава в следващ брой

на списанието

Източник: sxc.hu
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На 9 април т. г. Siemens направле-

ние Сградни технологии организира

семинар на тема „Решения за сигур-

ност и пожарна безопасност в банки

и центрове за данни“.

Събитието се състоя в Гранд

Хотел София в присъствието на спе-

циалисти от областта на сигурнос-

тта в банки и центрове за данни, и

проектанти на системите. Гост-

лектори на семинара бяха Марк Ръсен

(Siemens Англия), Желко Дамянович и

Волфганг Конечни (Siemens Австрия).

Програмата на мероприятието

стартира с презентация на сигнал-

но-охранителната система серия

SPC на Siemens и нейните приложе-

ния в банки и центрове за данни. За

целта, за гостите бе организирана

демонстрация на системата с мос-

три. "SPC  покрива комплексните

изисквания на банковите системи за

сигурност. Системата е с интегри-

рана IP комуникация, която позволява

лесна конфигурация, наблюдение и

управление през стандартен уеб бра-

узър. Освен това притежава възмож-

ности за надграждане в зависимост

от мащабите на приложението.

Отличава се с оптимизирано графич-

но представяне на желаните пара-

метри от състоянието на система-

та и бърз трансфер на аудио- и ви-

деоданни. Във функционалните харак-

теристики на системата е и авто-

матичното генериране на справки за

статуса на оборудването", заяви пред

аудиторията Марк Ръсен. Акцент бе

поставен и върху панелите за управ-

ление с вграден уеб сървър – SPC 4000,

SPC 5000, SPC 6000, които поддържат

минимум осем езика и разполагат с

възможност за обновяване.

Във втората част на семинара инж.

Красимир Кръстев, Siemens България,

представи системите за пожароизве-

Siemens представи решения
за сигурност и пожарна
безопасност в банки и центрове
за данни

стяване и управле-

ние на пожарогасе-

не с марката

Siemens. Заедно с

колегата му Желко

Дамянович разясни-

ха възможните при-

ложения на систе-

мите в банки и цен-

трове за данни.

Участниците в семинара имаха

възможност да видят мостри на по-

жароизвестителната централа

Cerberus PRO, както и новия аспира-

ционен детектор на Siemens - FDA241.

„ Пожароизвестителните центра-

ли от серията Cerberus PRO осигуря-

ват бързо, надеждно разпознаване на

пожар, алармена сигнализация и кон-

трол. Широкото портфолио от ино-

вативни продукти на тази система

осигурява безопасност както при

малки, така и при големи обекти.

Всички централи от серията са с

еднотипен, унифициран дизайн с ин-

терфейс на български език, което

допълнително улеснява работата със

системата“, заяви инж. Кръстев.

Интерес предизвика представяне-

то и демонстрацията на FDA241 -

аспирационен пожароизвестител с

иновативна технология за разпозна-

ване, който покрива площ до 800 кв.

м, при програмируема чувствител-

ност от 0,03 до 20%/m светлинна

обструкция. Детекторът предлага

три различни режима на поведение –

"свръхчувствителен", "автоматично

разграничаване" и "устойчив". Инова-

ция представлява и режимът за ав-

томатично периодично "самопочист-

ване" на детектора, което прави из-

лишно използването на филтри сре-

щу прах. Детекторът дава възмож-

ност за програмиране на различни

нива на сработване и подаване на

сигнал за пред-пожар и пожар.

„FDA241 са лесни за инсталиране и

могат да бъдат интегрирани в по-

жароизвестителна система на

Siemens чрез директно свързване към

контурните структури Fdnet/C-Net.

По този начин се гарантира пълна ви-

зуализация на всички събития и

състояния на детектора, както и

лесна конфигурация и поддръжка“,

поясни лекторът.

Желко Дамянович представи основ-

ни принципи при пожарогасенето и ре-

шения за пожарогасене на Siemens,

съобразени с международните стан-

дарти в областта – серия Sinorix,

която се предлага с четири вида по-

жарогасителни агента. Интерес сред

присъстващите предизвика Sinorix

1230, използващ последно поколение

газове за пожарогасене Novec, както

и иновацията на Siemens за раз-

пръскване на агентите в центрове за

данни - "безшумното" и безопасно за

твърдите дискове решение Sinorix

Silent Nozzle (< 100 dB).

В края на презентационната част

Волфганг Конечни представи приме-

ри за добри практики: системи за

пожарогасене на Siemens, инсталира-

ни в пощенски станции в Австрия,

клонове на банки в Румъния и Авст-

рия, верига магазини Кауфланд, сис-

теми за видеонаблюдение и охрана на

вятърни и фотоволтаични паркове и

други.

Siemens представи решения
за сигурност и пожарна
безопасност в банки и центрове
за данни
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На 25 март т. г. фирма Амара

Лайтинг откри нов магазин във Вар-

на, в сътрудничество с официалния си

дистрибутор за Варна и региона

фирма Равекс, съобщиха за сп. ТД

Инсталации от компанията.

„В новия магазин на ул. Генерал

Цимерман 54 ще може да откриете

продуктите, предлагани от Амара

Лайтинг, да получите консултация и

съвет. Фирма Равекс има дългогоди-

шен опит в областта на светодиод-

ното осветление и клиенти в цялата

страна. В магазина се предлага ши-

рока гама иновативни LED продукти,

с интериорно и екстериорно приложе-

ние в търговски обекти и частни

домове“, заявиха от компанията.

От май 2012 г. Амара Лайтинг

разполага и със самостоятелен фир-

мен магазин в София на ул. Каймакча-

лан, зад МОЛ Сердика, в който клиен-

тите получават професионална кон-

султация относно най-подходящите

за тях продукти. „Желанието ни е да

покажем възможностите на светоди-

одното осветление, последните тен-

денции и постижения в областта на

LED технологиите“, коментират те.

Дейността на компанията е ори-

ентирана изключително към търгови-

ята със светодиодни продукти - ос-

ветителни тела с мощни светодио-

ди, светодиодни крушки, светодиод-

ни ленти, прожектори и фасадно ос-

ветление, захранващи блокове, све-

тодиодни панели за офиси и банки.

Амара Лайтинг предлага пълната

гама мощни светодиоди на тайванс-

ката компания Lustrous  Technology. И

в двата магазина клиентите могат

да видят множество различни осве-

тителни тела, изпълнени с тези све-

тодиоди.

Продуктите, които компанията

предлага, са с множество приложения

като: вътрешно и външно осветление

в хотели, апартаментни комплекси,

офиси, магазини, ресторанти, диско-

клубове и заведения, паркове и част-

ни домове. Фирмата разполага с го-

лямо разнообразие от осветителни

тела с мощни светодиоди, които

покриват цялата гама осветителни

продукти за вътрешно и външно ос-

ветление на различни типове сгради,

търговски помещения и паркове.

Амара Лайтинг откри
нов магазин във Варна
Амара Лайтинг откри
нов магазин във Варна

На 6 и 7 март т. г. в рамките на

изложението Security 2013 Bosch Си-

стеми за сигурност организира пре-

зентации по темите „Новости в

адресируемите пожароизвестителни

системи на Bosch“ с лектор Павел

Петров и „HD IP решения за видеонаб-

людение на Bosch“, проведена от

Михаил Бончев.

Първата презентация стартира с

представяне на предимствата на

новите панели за управление от ад-

ресируемите пожароизвестителни

централи. „Те са с цветен LCD дис-

плей, меню на български и възможност

за изграждане на мрежа от центра-

ли по Ethernet“, обяви лекторът. „По

този начин и с вече съществуваща-

та възможност за изграждане на

мрежа от централи по CAN протокол,

Bosch надхвърля изискванията на

стандарта EN 54“, допълни той.

В рамките на събитието бяха

представени детекторите от сери-

ята FAP - DO 420, в които специфич-

ното е двуспектралната технология

за разпознаване на пожар. Техноло-

гията гарантира много по-ранното

разпознаване на истински пожар и

висока устойчивост на фалшиви сра-

ботвания. Друг акцент бяха „неви-

димите детектори“ от серия FAP-

O 520, предназначени за вграждане

в окачени тавани, както и новият

LSNi тестер, служещ за установява-

не и локализиране на повреди по ад-

ресируемия LSNi контур.

Във втората презентация на тема

„HD IP решения за видеонаблюдение

на Bosch“ бяха представени новите

мегапикселови HD IP камери, решения

за запис, професионалният софтуер

за видеомениджмънт Bosch Video

Management System (BVMS), както и

функцията за интелигентен видео-

анализ (IVA). „Представените продук-

ти за видеонаблюдение намират при-

ложение в инфраструктурни проекти,

летища, стадиони, както и при из-

граждане на градско видеонаблюде-

ние“, информира присъстващите г-н

Бончев.

Bosch Системи за сигурност проведе
презентации на Секюрити Експо
Bosch Системи за сигурност проведе
презентации на Секюрити Експо
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На 9 април т. г. Шнайдер Електрик

проведе презентация на новата гама

за аварийно и евакуационно осветле-

ние Exiway в Новотел София. Лекто-

ри на семинара бяха Христо Иванов и

Наталия Петрова от отдел Lifespace

на Шнайдер Електрик. Присъстващи-

те проектанти и инсталатори на

аварийни и евакуационни осветител-

ни системи се запознаха със серии-

те Exiway ЕasyLED - предназначена за

малки и средно големи сгради; Exiway

One и One LED с допълнителни вер-

сии Activa и Dardo - за големи, високи

сгради и Exiway Class – за престижни

обекти.

„С вградените светодиодни из-

точници Exiway ЕasyLED предлага

над 50 000 часа оперативен живот,

минимална поддръжка и двойно по-

малко енергопотребление. Аварий-

ните осветители са пригодени за

открит монтаж на стена или таван,

както и за скрит монтаж в конзол-

на кутия. Всички лампи от серията

са с предварително подготвена база

с отвори, отделящ се конектор с

маркировка за безпогрешен монтаж,

и капак, който остава свързан с

тялото при отваряне“, заяви Хрис-

то Иванов.

“Стандартните версии на Exiway One

и One LED изпълняват ръчно процеса по

самодиагностика, докато версията

Activa притежава функция за самодиаг-

ностика, а Dardo се включва към цент-

рализирана система за управление.

Exiway One LED се отличава и с патен-

тован от Шнайдер Електрик дифузер за

светлинния поток, който осигурява по-

добра осветеност.

Сериите са подходящи за офиси, мо-

лове, магазини, паркинги и др. Exiway

Class - осветителите с най-добър дизайн

от цялата гама могат да намерят при-

ложение и в по-престижни обекти като

музеи, хотели, театри и др.“, допълни

лекторът.

„Процесът на самодиагностика на

аварийните тела може да бъде допъл-

нително автоматизиран с адресируе-

ма система за централизирано управ-

ление и мониторинг Dardo Plus. Всяко

тяло от системата за аварийно освет-

ление има уникален адрес, което Dardo

проверява автоматично. Данните се

визуализират на контролното устрой-

ство, компютър или разпечатка на

протокол от изпитването и показват

кои осветителни компоненти са неиз-

правни и кои части от тях трябва да

бъдат подменени – например батерия

или лампа. При така описания про-

цес разходите за обслужване и

нуждата от поддръжка намаляват

с до 70%. Персоналът по под-

дръжка, знае точно кое освети-

телно тяло е неизправно, къде се

намира и кой компонент от него

трябва да се подмени.

Dardo се интегрира без проблем

в цялостната сградна автомати-

зация (BMS), а там където е необ-

ходимо може да се реализира от-

далечено управление и мониторинг

чрез Интернет или специализиран

софтуер. Системата може да об-

хване до 3200 тела. Подходяща е

за всички типове сгради и прите-

жава възможност за надграждане.

Еxiway предлага plug-in-и за Dialux

софтуер за точно и безпроблемно

проектиране“, допълни Наталия

Петрова.

Присъстващите на семинара се

запознаха и с нормативната рам-

ка в областта на аварийното и

евакуационно осветление, очер-

тана от стандартите БДС EN

1838 и EN 50172, както и с прин-

ципните изисквания при проекти-

рането и оразмеряването на сис-

темите.

Шнайдер Електрик
представи гамата аварийно
и евакуационно осветление
Exiway

Шнайдер Електрик
представи гамата аварийно
и евакуационно осветление
Exiway
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Представете накратко дейността на
фирма Техно-Пласт на читателите на
сп. ТД Инсталации.
Техно-Пласт е фирма, специализи-

рана в проектирането, изработване-

то и изграждането на полуавтома-

тични линии за производство на ед-

рогабаритни изделия по метода на ро-

тационното леене. Техно-Пласт про-

извежда едрогабаритни полиетилено-

ви съдове с обеми до 6000 л вмести-

мост, които се използват за: съхра-

нение на питейна вода и всички видо-

ве хранителни продукти; съхранява-

не и транспорт на широка гама про-

дукти на химическата промишленост;

вместимости за бита; вместимости

за промишлени нужди; вместимости

за селското стопанство; резервоари

за дизелово гориво; изграждане на

пречиствателни системи за битово-

фекални води, обслужващи еднофамил-

ни и многофамилни сгради; изгражда-

не на модулни пречиствателни съоръ-

жения за отпадъчни води – ТИП SBR

12-20 и ТИП Биофилтър 12-30, пред-

назначени да обслужват до 120 е. ж.;

изработка на модули за очистване на

битово-фекални води с капацитет до

10 000 е. ж. Техно-Пласт е произвела

и монтирала такива инсталации в

Унгария, Полша, Чехия и Казахстан.

Предстои въвеждането на такива

мощности в Ирак и Оман.

Кои са най-актуалните попълнения в
портфолиото ви? Какви са техните
основни предимства?
Изделията, произвеждани от Тех-

но-Пласт, представляват съдове,

бидони, цистерни, контейнери и дру-

ги вместимости с обеми от 100 до

5500 л, като техните форми и разме-

ри се определят от чертежи и фир-

мен каталог. Производството се осъ-

ществява при висока степен на тех-

нологичен контрол, осигуряващ след-

ните качествени параметри на изде-

лията: гарантирана херметичност;

равномерна дебелина на стените;

липса на заваръчни шевове; липса на

вътрешни напрежения и съответно

високи якостни показатели; малка

собствена маса; не подлежат на ко-

розия; не се влияят от високи и ниски

климатични температури и пряко

слънчево лъчение; годност за много-

странна и многократна употреба;

съхраняваните в тях продукти не

променят своите вкусови и биологич-

ни качества и са гарантирани срещу

образуването на вредни бактерии,

мухъл, гниене и други; висока гладкост

на стените, позволяваща бързо и

лесно почистване при необходимост;

дълготраен експлоатационен живот

не по-малък от 30 години.

Всички изделия са придружени със

съответните сертификати за каче-

ство – ISO 9001:2008; за съхранение

на хранителни продукти; за съхране-

ние на дизелово гориво; гаранционна

карта на 30 години срок на експлоа-

тация. Техно-Пласт е с официален

статут на Институция с висок пре-

стиж и обществено признание в об-

ластта на българската икономика и

е удостоен със златен печат и злат-

на книга от Съвета на европейската

бизнес общност.

Какви допълнителни услуги предоставя-
те на своите клиенти?
За по-големите и по-сложни обек-

ти изработваме конкретни проекти,

които са за сметка на Техно-Пласт.

Извършваме шеф-монтаж на обекти-

те, за които считаме, че компетен-

цията на изпълнителите не покрива

напълно нашите изисквания, на всич-

ки видове емкости сме в състояние

допълнително да агрегатираме щуце-

ри на места, определени от клиента,

за да може безпрепятствено да се

монтират поплавъци, нивомери, диха-

тели, сонди, помпи и т. н.

За винарската промишленост из-

пълняваме ферментационни колони до

10 000 л вместимост, които са с

ферментационни люкове, изпълнени

от поцинкована (неръждаема) листо-

ва ламарина. При необходимост дос-

тавяме на клиента продукцията ни с

наш транспорт.

Компанията предлага решения за из-
граждането на модулни пречиствател-
ни станции. Какви са спецификите на
вашите предложения?
Локалните пречиствателни съоръ-

жения, произвеждани от Техно-Пласт,

имат редица предимства като изклю-

чително ниските цени и факта, че

пречиствателните съоръжения не

изискват монтажът да се осъще-

ствява от специализирани екипи, т.

е. клиентите могат да ги инстали-

рат сами.

За да сме сигурни, че произвежда-

ните от нас пречиствателни съоръ-

жения са подходящи за клиента, из-

пълняваме следния алгоритъм: про-

веждаме интервю с клиента и се

запознаваме със спецификата на

обекта, даваме пълна документация

на клиента, придружаващи пречи-

ствателното съоръжение, както и

филм (DVD) за неговия монтаж.

За по-голям брой е. ж. освен моду-

лите, които произвеждаме, доставя-

ме всички необходими елементи за

комплектацията на локалното пречи-

ствателно съоръжение (помпи, ком-

пресори, тръби, елементи, ел. и КИП

и А табла).

Бихте ли споделили някои от наскоро
реализираните обекти в ваше участие?
Имаме стотици изпълнени обекти

в цялата страна и никой от тях не

можем да определим като „приорите-

тен“. За нас всеки обект е еднакво

важен, независимо от това дали се

отнася до пречиствателно съоръже-

ние за 4 е. ж. до жилищен блок (кв.

Драгалевци), за хотел в гр. Созопол или

хипермаркет в Хасково например.

Произвеждаме при висока
степен на технологичен контрол
Произвеждаме при висока
степен на технологичен контрол

Емил Аладжем, управител на Техно-Пласт,
пред сп. ТД Инсталации
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Представихме най-новите
решения на JANSEN
и SCHUECO

За първи път на Българска Стро-

ителна Седмица 2013 Алукьонигщал

представи най-новите оригинални

решения на швейцарската фирма

JANSEN от панаира в Мюнхен BAU

2013, както и тези на немската

SCHUECO. Благодарение на мостре-

ните камиони на концерните JANSEN

и SCHUECO посетителите имаха

възможността нагледно да се запоз-

наят с различни системи за врати,

прозорци, фасади, обков, пожароза-

щитни системи като: JANISOL HI

Прозорци и врати; VISS SG Senk-klapp-

13-то издание
на Българската строителна
седмица

13-то издание
на Българската строителна
седмица
Между 20 и 23 март 2013 г. в Интер Експо Център – София, се проведе
международната специализирана изложба Българска строителна
седмица и за първи път специализиран салон БИЛДИНГМаркет

Тази година изложението предостави възможно-

сти за договаряне и продажби в България и ре-

гиона; представяне на нови продукти, осъще-

ствяване на директни продажби, контакт с по-

тенциални клиенти и преговори на място; удо-

бен и достъпен начин за демонстриране на ка-

чествата на продукта и предаването на знания,

умения и опит при работа с предлагания про-

дукт; представяне на водещите тенденции в

бранша и съпоставка с конкурентни фирми.

В салоните на Българската строителна седми-

ца фирмите-изложители имаха възможността

да покажат последните иновации в областта

на строителните машини и инструменти,

строителни материали и стоманени изделия за

строителството. Посетителите имаха

възможност да изберат измежду много реше-

ния за топло- и хидроизолация, ВиК и санитар-

но оборудване, които бяха предложени от во-

дещи производители в бранша. Публикуваме

коментари на някои от компаниите, взели уча-

стие като изложители на Българска строител-

на седмица, относно цялостното им предста-

вяне и впечатленията им от организацията.
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Flugel; Janisol Arte; Janisol Hebeschiebe-

tuere, както и SCHUECO ThermoPlus;

SCHUECO AutomotiveFinish; системи-

те за алуминиеви прозорци: AWS 75.SI,

AWS 75 WF.SI с обков AvanTec 160 кг.

и TipTronic, AWS 75.SI с CTB, TipTronic,

AWS 75 BS.SI, AWS 90.SI+, AWS 90.SI+

с ProSol TF+.

Представени бяха системи за алу-

миниеви врати: ADS 90.SI, ADS 75.SI,

ADS 90 PL SL.SI, също така и систе-

мите за плъзгащи се врати ASS 80

FD.HI и ASS 70.HI.

Фасадните системи, които бяха

видени, са: ERC 50 с AWS 75 BS.SI,

децентрализирана вентилация, интег-

рирани стъклени панели с тънкослойна

фотоволтаика; FW 50+.SI с AWS 90.SI+,

e-connect - система с лесно и сигурно

електрическо окабеляване в 3G фасад-

ни и прозоречни конструкции.

От продуктите на SCHUECO най-

голям интерес сред посетителите

предизвикаха: електронно управляе-

мият обков SCHUECO TipTronic, алу-

миниевите прозоречни системи AWS

90 SI+, новата DCS - концепция (си-

стеми за контрол на достъпа) при

противопожарни и евакуационни вра-

ти. От ПВЦ SCHUECO - новата раз-

работка SI Thermoplus, както и сис-

темата "повдигане и плъзгане"

SCHUECO Thermoslide. От продукти-

те на JANSEN - новата система

JANISOL HI прозорци и врати, нова-

та врата "повдигане и плъзгане",

JANISOL ARTE.

Много сме доволни от участието

си на представителното изложение.

Определено провокирахме голям ин-

терес у посетителите. За трите

дни стотици гости посетиха ками-

оните SCHUECO и JANSEN и се за-

познаха с последните иновации от

света на алуминиевите, пластмасо-

ви и стоманени системи. Студенти,

инженери, специалисти от строи-

телния бранш имаха възможността

да получат компетентни консулта-

ции.

Архитекти, инвеститори и парт-

ньори не пропуснаха възможността

също да се потопят в света на Алу-

кьонигщал.

Надежда Стойнова, Алукьонигщал

Интерес привлече
системата за
пречистване на битови
води Klaro Easy

Тази година акцентирахме върху

представянето на пречиствателни-

те станции. Също така представих-

ме новите продукти на фирма Граф

(Германия), един от които е дренаж-

ният блок за дъждовни води, който

прави впечатление с високите стан-

дарти и изисквания, които покрива.

Основният интерес беше за Klaro

Easy системата за пречистване на

битови води, която е предназначена

основно за обекти с неравномерно

натоварване като хотели, ваканци-

онни селища, обществени сгради и т.

н. Предимството на системата се

състои в следенето на входящия по-

ток от мръсна вода и автоматична-

та смяна на режима на работа спря-

мо натоварването на входа. Това е

възможно, благодарение на датчик и

микропроцесорното управление на

системата.

За поредна година участието ни бе

увенчано с успех, имайки предвид по-

лезните контакти и слкючените до-

говори по време на изложението.

Петър Цинцов, Пи-Трейд

Препоръчваме сертифици-
раните системи за топло-
изолация, доказали своята
ефективност и качество

Пластимо е фирма с традиции в

производството на топлоизолацион-

ни плочи от експандиран полистирен.

Представянето на тези продукти с

техните предимства, качество и

техническите параметри е от съще-

ствено значение във връзка със

стартирането и осъществяването

на оперативната програма за Енер-

гийна ефективност и обновяване на

съществуващия сграден фонд.

Нашите продукти Plastimo EPS и
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Plastimo EPS-Neo се отличават със

своето високо качество. Предлагаме

плочи с различни обемни тегла от 9

до 35 кг/м3  и, съответно, с различни

технически характеристики, с различ-

ни дебелини според изискванията на

разработените от специалистите

проекти за топлоизолация. Препоръч-

ваме на нашите клиенти да се насоч-

ват към сертифицирани системи за

топлоизолация, доказали своята ефек-

тивност и качество. По-голям инте-

рес беше проявен към Plastimo EPS-Neo,

търговското име на плочи от графи-

тен експандиран полистирен. Това е

продукт по-малко познат на пазара, но

с по-добри топлоизолационни характе-

ристики. С Plastimo EPS-Neo при по-

малка дебелина на плочата и по-ниска

плътност на материала се осигурява

същият коефициент на топлоизолация

като при класическия стиропор.

Българска строителна седмица е из-

ложение с традиции, независимо от

икономическата криза и намаляване

обема на строителство, срещата с

клиенти и конкуренция винаги е необ-

ходима при определяне на аспектите за

развитие на всяка фирма, желаеща да

постигне положителни резултати в

бранша.

Магдалена Кьосева, Пластимо

Решетъчните скари от
фибростъкло намират
широко приложение
в различни области
на индустрията

Като водещ производител на ре-

шетъчни скари, фирма Стако пред-

стави един модерен и иновативен

продукт, който намира все по-широ-

ка употреба в днешно време - решетъ-

чни скари от фибростъкло.

Решетъчните скари от фибростъ-

кло се използват в предприятията от

химическата, нефтената, преработ-

вателната, хранително-вкусовата и

други индустрии, където са подложе-

ни на въздействието на агресивна

среда.

Решетъчните скари от фибростъ-

кло са UV-устойчиви и в зависимост

от химическия си състав притежа-

ват свойствата корозоустойчи-

вост, висока химическа устойчи-

вост, непроводимост на топлина и

електрически ток, повишена огне-

упорност.

Благодарение на предимствата,

които притежават, решетъчните

скари са продукт, който е изключи-

телно интересен за голям кръг хора

от различни браншове – от строи-

телство и инфраструктура, произ-

водство и монтаж на метални кон-

струкции и сградни инсталации,

търговия с метали, метални изделия

и строителни материали до проек-

танти, архитекти, конструкторски

бюра, инженерингови фирми, инвес-

титори и собственици на промишле-

ни предприятия.

На изложението Българска строи-

телна седмица наред с останалите

ни продукти, особен интерес предиз-

викаха от една страна стъпалата за

прави и вити стълби, а от друга –

богатите възможности за новатор-

ски архитектурни решения.

Като цяло сме удовлетворени от

участието си в изложението Българ-

ска строителна седмица. Имахме

прекрасна възможност да предста-

вим нашите продукти пред широка

публика. Надяваме се, че установе-

ните контакти с посетителите на

изложението ще продължат и пре-

раснат в ползотворна съвместна

работа.

Искам да отбележа специално

отличната организация по подготов-

ка и провеждане на изложението от

страна на Интер Експо Център. С

една дума, изложението Българска

строителна седмица е от професио-

налисти - за професионалисти.

Борислав Тодоров, Стако
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Сименс ЕООД

Сектор Инфраструктура и Градове

Направление Сградни технологии

1309 София, ул. Кукуш 2

тел.: 02/ 8115 430, факс: 02/ 8115 652

e-mail: icbt.bg@siemens.com

Synco Living e предложението на

SIEMENS за домашна автоматизация.

Системата управлява отопление, венти-

лация, климатизация, осветление, щори

и други устройства в дома, като по този

начин намалява консумацията на енергия

и повишава комфорта в помещенията.

Отделните компоненти на система-

та комуникират помежду си чрез KNX/

EIB протокол за радио комуникация. По

Synco Living - компоненти на системата

този начин Synco Living може да се ин-

тегрира лесно към вече съществуващи

системи. Модулната концепция позволя-

ва всяка функция да бъде конфигурира-

на, наблюдавана и управлявана от едно

място. Освен това устройства и про-

дукти от различни производители мо-

гат да бъдат интегрирани в система-

та. Благодарение на индивидуалните

Welcome, Departure и Panic сценарии ком-
фортът и сигурността в дома Ви са га-

рантирани.

Synco Living предлага и ново решение

за охранителна система, комбинация от

акустична аларма и максимално осветя-

ване навсякъде в случай на проблем. Ко-

гато заминавате, програма Departure

(или Holiday Programme) ще се погрижи

за всичко, като симулира присъствие в

дома. Ще включи градинското осветле-

ние вечер, ще управлява щорите, ще

стартира напоителната система, ко-

гато е необходимо.

Докато отсъствате, можете да по-

лучавате информация за дома си по вся-

ко време през интернет, мобилен теле-

фон, пейджър или факс. Новото, безп-

латно приложение HomeControl (за

iPhone и Android) осигурява достъп до

системата от всяко място посредст-

вом Вашия смартфон. Това позволява да

следите работата на системата и ако

е необходимо да промените режима на

работа или настройките й.

Също така Synco living предоставя въз-

можност за отчитане и визуализиране

на данните за потреблението на различ-

ни видове енергия (топлина, вода, елек-

тро, природен газ) в разбираем формат.

Synco living отговаря на всички изис-

квания за постигане на енергийна ефек-

тивност клас А в съответствие с EN

15232, като неговата употреба може да

доведе до 30% по-малко изразходвана

енергия за отопление и по-малко гене-

рирани вредни емисии.

Системата е отличена с наградата

reddot award за продуктов дизайн.

Synco living - енергийнo ефективнaта
система за домашна автоматизация
Synco living - енергийнo ефективнaта
система за домашна автоматизация

1 Synco Living централен стаен
контролер (QAX903.., QAX913..)
Централният стаен контролер
се използва за управление и ви-
зуализиране на всички функции,
настройки и показания на систе-
мата, в до 12 помещения.

2 Synco Living безжичен стаен мо-
дул (QAW 910)
Стайният модул измерва и ви-
зуализира температурата в по-
мещението и изпраща периодич-
но информация към централния
контролер QAX9.. . Използва се
за управление на основните фун-
кции от помещението.

3 Synco Living безжичен датчик за
стайна температура (QAA910)
Служи за измерване и изпраща-
не стойностите на стайната
температура до централния
контролер QAX9..

4 Synco Living задвижка за управ-
ление на радиаторни вентили
(SSA955)
Задвижка измерва и регулира
стайната температура, управ-
лявайки радиаторните вентили.

5 Synco Living контролер на отоп-
лителен кръг (RRV91..)
Контролерът поддържа зададена-
та стайна температура, посред-
ством управление на задвижките
на отоплителните кръгове.

6 Synco Living универсален конт-
ролер (RRV934)
Контролерът регулира до 2 гру-
пи помещения или управлява вен-
тилационна инсталация с до 3
степени. Входове и изходи за
универсално приложение.

7 Synco Living радио RF адаптер
за контакт (KRF960)
Aдаптерът за контакт с тай-
мер включва/изключва електри-
чески консуматори или включва/
димира осветлението.

8 Synco Living Mетрологичен сен-
зор  (QAC910)
Безжичен сензор за регистриране
на външната температура и ат-
мосферното налягане.

9 DELTA безжичен димооптичен де-
тектор
Регистрира дим и стартира алар-
мен сигнал.

10 GAMMA wave радио интеграция на
осветление и управление на щори
Всички GAMMA wave устройства
могат да се интегрират, позволя-
вайки  управление на щори и освет-
ление - централизирано, местно
или със сцени.

11 GAMMA wave безжичен магни-
тен контакт
Регистрира статуса на прозорец
или врата.

12 ZENNiO модул за управление на
климатици
Приема управляващи сигнали за
отoпление или охлаждане на поме-
щението посредством KNX TP1.
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Търговският център ще разполага

с повече от 200 магазина, 10 киноза-

ли, кът за хранене, места за отдих и

забавления, разпределени на три ета-

жа. В проекта на съоръжението е

предвидена и външна площадка. Ком-

бинираният паркинг ще разполага с

3500 места. Според плановете на ин-

веститора, окончателното завърш-

ване на мащабния проект се очаква

през 2014 г. В напреднал етап обаче

е реализацията на част от сградни-

те инсталации на обекта – ОВК и ВиК.

Реализация на ОВК инсталации
В процеса на реализация на Sofia

Ring Mall фирма Атаро Клима из-

вършва проектиране, доставка,  цяло-

стно изграждане, пуск, настройка и

въвеждане в експлоатация на отопли-

телни, вентилационни и климатични

инсталации. "Атаро Клима е изпълни-

тел на системи по част ОВК, които

включват тръбoпроводни и въздухо-

водни мрежи по вътрешносградна

инсталация, съоръжения на покрив,

хладилен център и котелно, както и

ОВК и ВиК инсталации в
Sofia Ring Mall
ОВК и ВиК инсталации в
Sofia Ring Mall

Sofia Ring Mall е разположен покрай новоизграде-

ното разширение на бул. Околовръстен път, в

близост до първия хипермаркет за мебели IKEA в

столицата. Проектът предвижда връзка с него

както чрез пешеходен подход, така и чрез общ

подземен паркинг. Инвеститори в новия търгов-

ски център са гръцките компании Danaos

Development и Fourlis, а фактическата му реали-

зация се осъществява чрез българско дъщерно

дружество South Ring Mall Sofia. Молът ще разпо-

лага със 72 000 кв. м отдаваема площ, от които

10 000 кв. м са предвидени за хипермаркет.Източник: Ахи Кериър
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подвързване на климатични камери",

разказват от компанията. "Отопле-

нието в сградата се обслужва от си-

стемите за климатизация. В стълби-

ща, тоалетни, коридори и други по-

мещения, необхванати от климатиза-

цията, е предвидена отоплителна

система с радиатори.

Системата за климатизация в

магазините се обслужва от въздуш-

ни конвектори, четиритръбна систе-

ма. Тръбните мрежи на топлозахран-

ването и студозахранването са топ-

линно изолирани.

Въздухът се обработва от клима-

тични камери. Те осигуряват подава-

нето на пресен въздух и засмукване-

то от магазините и се състоят от:

входящ панел; 2 филтърни секции клас

G4; роторен рекуператор със секция

за обслужване; въздухоотоплителна

секция; приточна вентилаторна сек-

ция; смукателна вентилаторна сек-

ция; 2 шумозаглушителя.

Предвидена е възможност за само-

стоятелна вентилация на тоалетни-

те на наемателите. Климатичните

камери са монтирани на покрива. Във

всеки магазин са предвидени точки на

свързване към приточната и смука-

телната въздуховодна мрежа с регу-

лираща клапа и клапа за постоянен

дебит.

Климатизацията на общите части

се осигурява от централна климатич-

на система посредством климатич-

ни камери с рекуператори. Климати-

зираният въздух се подава и засмук-

ва от общите части чрез топлоизо-

лирани въздуховоди, вентилационни

решетки и дюзи. Климатичните каме-

ри, осигуряващи подаването на пре-

сен въздух и засмукването от общи-

те части, се състоят от: входящ

панел; 2 филтърни секции клас G4;

роторен рекуператор със секция за

обслужване; въздухоотоплителна сек-

ция; приточна вентилаторна секция;

смукателна вентилаторна секция; 2

шумозаглушителя.

В зоната за бързо хранене се пред-

вижда централна климатизация, об-

служвана от климатична камера.

Въздухът се подава в зоната на ме-

стата за хранене на посетителите.

Засмукването се осъществява от

зоната над местата за хранене на

посетителите. Подава се пресен

въздух към кухните, както към оста-

налите наематели. Предвидена е

общообменна смукателна вентилаци-

онна система, засмукваща от скла-

дове и зони за подготовка на храна.

Въздуховодната мрежа и въздухораз-

пределителните устройства в мага-

зините за бързо хранене ще бъдат

разработени от наемателя", разказ-

ват детайли от своята част по про-

екта от Атаро Клима.

За South Ring Mall Системеър
е доставила 31 броя климатични
камери

с общ капацитет за обработка на

въздуха приблизително 850 000 m3/h.

"Системеър е доставчик на проти-

вопожарни клапи, климатичните каме-

ри и вентилаторите,  включително за

вентилационната система на паркин-

га", разказва инж. Кристина Машоно-

ва, изпълнителен директор на компа-

нията. "Решението при последната е

без въздуховоди, посредством струй-

ни (jet) вентилатори. При тези сис-

теми е характерно, че преди реално-

то им изграждане е препоръчително

да се извърши компютърна симулация
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на въздухообмена, даваща сигурност

за работата на системата и възмож-

ности за оптимизация. Като произво-

дители на оборудването ние от Си-

стемеър осигуряваме този компютъ-

рен анализ, осъществен при два не-

зависими работни режима - нормален

и авариен", допълва тя.

Инж. Машонова споделя, че Сис-

темеър работи единствено с оборуд-

ване, което е собствено производ-

ство. "Произвеждаме в 19 фабрики в

Европа и предлагаме удобството на

закупуване на всичко необходимо за

изграждането на ОВК системи от

един производител. Климатичните ка-

мери за този обект са произведени в

наскоро придобитата фабрика в Тур-

ция. Произвеждаме климатични каме-

ри още в Дания, Испания, Литва, Тур-

ция, Германия и Холандия. Доставени-

те вентилатори са произведени в

Германия и Испания. Противопожар-

ните клапи – в Словакия", информира

тя.

В зоните на тоалетни, складове и

технически помещения Атаро Клима

са предвидили смукателни вентила-

ционни системи, обслужвани от вен-

тилационни решетки, въздуховодна

мрежа и вентилатори за канален

монтаж.

"За нивата на подземните паркин-

ги са предвидени смукателни венти-

лационни системи, които ще бъдат

използвани и за димоотвеждане в слу-

чай на пожар. Компенсационен въздух

ще постъпва през рампите на паркин-

га. Придвижването на въздуха към

точките на засмукване от смукател-

ните вентилатори се извършва чрез

струйни вентилатори (Jet Fans).

Необходимият топлоносител се

осигурява от

котелна централа с водогрейни
котли на природен газ Buderus
В котелната централа, разположе-

на на покрива, са предвидени необхо-

димите водоподготовка, помпи, ко-

лектори, системи за контрол на на-

лягането, предпазна и регулираща

арматура.

За производство на студоносител

се предвижда студов център, състо-

ящ се от водноохлаждаеми, водоохла-

дителни агрегати Carrier, водоохлаж-

дащи кули Baltimore, помпи, колекто-

ри, разширителни съдове, предпазна

и регулираща арматура.

Водоохлаждащите кули (по 2 броя

за всеки чилър) ще бъдат монтирани

на покрива. Предвидена е естестве-

на и аварийна вентилация на студо-

вия център.  Тръбната инсталация ще

е с приблизителна дължина на трасе-

тата около 25 000 м", споделят под-

робности от Атаро Клима.

Ахи Кериър - Клон България е избра-

на за доставчик на основните клима-

тични съоръжения на Sofia Ring Mall.

"Ръководителите на проекта възло-

жиха на нас отговорността по дос-

тавката на качествено климатично

оборудване от последно поколение в

Източник: Атаро Клима
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кратките срокове, заложени за реа-

лизацията на обекта", разказват от

компанията.

Основните съоръжения по част

климатизация за South Ring Mall са 3

броя

центробежни водоохлаждащи
агрегата с водно охлаждане
Carrier

както и 6 броя водоохладителни кули

BAC. Водоохлаждащите агрегати са

с обща охладителна мощност от 8.4

MW и използват безопасен за озо-

новия слой хладилен агент R134A. В

допълнение към водоохлаждащите

агрегати е предвиден и съд за съби-

ране на хладилния агент при евен-

туален ремонт за да не се изпуска

в атмосферата. "Изборът на тези

агрегати бе улеснен от тяхната

висока надеждност, изключителна

ефективност и наличието на профе-

сионална поддръжка в страната",

коментират от Ахи Кериър. "Водо-

охладителните кули са новоразрабо-

тен модел на BAC от комбиниран

тип и са инсталирани на покрива на

сградата. Изборът им бе продикту-

ван както от изключителното им

качество, така и от малката площ,

която заемат, поради ограниченото

пространство за монтаж", допъл-

ват те.

Като основно преимущество на

центробежните водоохлаждащи аг-

регати от компанията-доставчик

посочват високата охладителна

мощност при изключителна енергий-

на ефективност, което е свързано

с ниски експлоатационни разходи за

климатизация на сградата. При час-

тичен товар коефициентът на

трансформация достига до 7.0 или за

1 kW изразходвана електрическа

енергия се получават 7 kW полезен

студ.

На въпрос за основните предизви-

кателства при работата си по обек-

та от компанията отговарят:

„ Първото голямо предизвикателство

бяха изключително кратките сроко-

ве за доставка на съоръженията, с

което заводите успяха да се справят

отлично. Другото предизвикател-

ство бе инсталирането на водоохла-

дителните кули на покрива на сгра-

дата, за което ни бе оказано и съдей-

ствие от главния изпълнител на обек-

та.“

Пайп систем организира

изграждането на ВиК и спринклер-
ните инсталации за обекта
"Също така се ангажирахме с ця-

лостно проектиране, доставка, из-

граждане, а така също въвеждане в

експлоатация на системите по ВиК

и спринклер. Т. е. от проекта до пус-

кането в експлоатация участваме

пълноценно в строителния процес",

коментират от компанията.

"Наистина, при изграждането на ин-

сталациите се наложи да се съобра-

зим с някои особености поради специ-

фиката на обекта. Тъй като сграда-

та е многофункционална, в нея има

предвидени зони за гаражи, търговс-

ки зони, зони за хранене, за развлече-

ние, кино. Всяка една от тях има свои

изисквания и начини на изпълнение, ко-

ето трябваше да се съобрази още на

проектно ниво. С радост можем да

кажем, че ние отговорихме на нужди-

те на всяка една зона, и се справяме

успешно, независимо от вида и разме-

ра й", допълват от Пайп систем.

От компанията споделят, че из-

борът на оборудването за обекта е

продиктуван от високите изисквания

на инвеститора, заложени на проек-

тно ниво. "В него ние вложихме висо-

кокачествени материали, високотех-

нологично оборудване, които отгова-

рят на типа сграда, която изпълнява-

ме и които са изцяло съобразени със

стандартите за качество в България

и съгласувани с проджект мениджъра

на проекта. "Вложили сме полипропи-

ленови тръби за ВиК на австрийска-

та компания Pipelife, спринклерната си-

стема е разработена с поцинковани

тръби на куплунг връзки на белгийска-

та фирма Профит, а контролно-сигнал-

ните клапани (КСК) и спринклерните

глави са на английската фирма

Rapidrop, с която си партнираме от-

давна. Помпите и помпените групи,

вложени в системата, са на немска-

та компания WILO", информират те.

"Това не е първият мащабен мно-

гофункционален обект от такъв тип,

който изпълняваме, така че тук имах-

ме възможност да приложим натрупа-

ния опит, знания и умения. Изключител-

но сме доволни, че сме част от изграж-

дането на Sofia Ring Mall, който без-

спорно е един много интересен и зна-

чим за нашия град проект", заявяват

в заключение от компанията.
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Сред най-важните предимства от

използването на BMS е постоянният

мониторинг на всички параметри в

сградата, имащи отношение към ком-

фортния микроклимат и енергийните

потоци. Целта е оптимизация на

енергийните разходи чрез оператив-

но следене на енергийните парамет-

ри в реално време, събиране на ана-

литични данни и регистриране на

отклонения като например разкрива-

не на неефективен разход на енергия

за определени части от сградата или

периоди от време, загуба на капаци-

тети и други. Мониторингът върху

сградните системи обикновено е в

реално време, с цел осигуряване на

коректното функциониране на инста-

лациите, изпълнение на своевремен-

на сервизна намеса и минимизиране на

енергийните разходи. Системата

автоматично извършва отчет и ана-

лиз на данните от сградните тариф-

ни уреди – електромери, водомери,

топломери и газомери. Наличната

база данни се използва за съпоставя-

не на показателите, разкриване на

тенденциите в потреблението и

набелязване на мерки за по-ефектив-

ното му управление. За целта обик-

новено се използва аналитичен со-

фтуер, който извършва сравнителни-

те изчисления и визуализира тенден-

циите. Това допълнително подобрява

възможностите за откриване на об-

ласти за икономии на енергия и оцен-

ка на резултатите от мерките. Ви-

зуализацията на данните може да се

осъществява в реално време през

Интернет портал, чрез интерактив-

ни дисплеи, монтирани в сградата или

в отдалечен диспечерски център.

Информацията би могла да се изпол-

зва от фасилити мениджърите, оби-

тателите на сградите, енергийните

дружества, както и от специализи-

раните органи, провеждащи енергий-

ни обследвания на сградите.

Освен постоянен мониторинг на

енергийните потоци, системите за

централизирано управление на сград-

ните инсталации извършват интег-

рация, автоматизация и контрол на

всички услуги и оборудване в сграда-

та. Обикновено управлението на вся-

ка от интегрираните в системата

сградни инсталации се осъществява

на локално ниво – например включва-

нето и изключването на отопление-

то се управлява на ниво отоплител-

на инсталация, а осветлението - на

ниво осветителна система. В зави-

симост от конфигурацията на конк-

ретната система за сграден ме-

ниджмънт е възможно настройките

на всяка от подсистемите да се

прави централно - от операторска-

та станция или локално - от управля-

ващото ниво на отделната инстала-

ция. Всяка от подсистемите на BMS

обхваща необходимия брой полеви ус-

тройства, които могат да бъдат

сензори за съответните контролира-

ни величини и изпълнителни механиз-

ми.

Съществуват много методи, чрез

които разходът на енергия в сграда-

та би могъл да се контролира от BMS-

а. Така например при работа на ОВК

системата според предварително

зададен времеви режим, отопление-

то и/или производството на гореща-

та вода се изключват и включват,

следвайки програмиран дневен, седми-

чен или друг режим. Друг възможен ва-

риант е управлението съобразно

температурата в помещенията и

външната температура на базата на

показанията на различни видове сен-

зори. Сред най-широко използваните

технически средства за целта са

термостатичните радиаторни вен-

тили, които контролират притока на

топлоносител в радиатора или кон-

вектора. Сред поддържаните от BMS

функции е и автоматичната защита

от замръзване на топлоносителя в

отоплителната система и водата

във водопроводната инсталация, при

която котелът и помпите се включ-

ват автоматично при външна тем-

пература под 0 °C. Друга функция е

компенсиране на разликата между

външната температура и темпера-

турата на водата, циркулираща в

отоплителната инсталация.

Използваните сензори и изпълни-

телни механизми за контрол на мик-

Ролята на BMS в
устойчивото строителство
Ролята на BMS в
устойчивото строителство

Концепцията за интелигентните сгради обхваща осигурява-

нето на комфорт на обитателите при ефективно оползот-

воряване на енергийните ресурси и минимално въздействие

върху околната среда. В постигането на тези цели значител-

на роля играе използването на съвременни технологии и си-

стеми за управление на инсталациите в сградите (BMS).
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роклимата могат да бъдат свързани

и програмирани по желания начин, а

оперирането с функциите на систе-

мата се осъществява лесно чрез па-

нели за управление или телефон с

операционна система. Потребителят

може свободно да променя настрой-

ките и да влияе на функциите по уп-

равление на сградата. Посредством

създаването на температурен (кли-

матичен) профил на всяко помещение

е възможно да се осъществява инди-

видуален контрол на температурата

във всяко помещение. Така работата

на инсталациите за отопление и ох-

лаждане ще се повлияе при отворен

прозорец, например. Също така ото-

плението би могло да бъде управля-

вано в зависимост от моментните

нужди на всяко помещение.

Както и при отоплението, управ-

лението на осветлението в сграда-

та може да бъде базирано на предва-

рително зададен режим на работа или

да е функция на сигналите, получени

от различни сензори. Целта е да се

осигурят оптимални светлинни харак-

теристики във всяка зона от сграда-

та и да се минимизират изразходва-

ните средства за осветление. По-

средством оптимизиране на управле-

нието на осветителната система

разходите за електроконсумация биха

могли да се намалят с над 50%, кое-

то би могло да формира дял от при-

близително 5% от общите енергий-

ни разходи на сградата.

Във възможностите на BMS е

включването, изключването и конт-

ролът върху осветеността, незави-

симо от вида на източника, както и

групово управление на осветители,

дори реализацията на ефектно био-

динамично осветление. Сценариите в

управлението на осветлението са

подчинени изцяло на потребностите

на обитателите. В помещенията,

които се обитават непостоянно, е

подходящо използването на сензори,

които се задействат при регистри-

рането на присъствие и осветлени-

ето се включва автоматично. Из-

ключването може да бъде програми-

рано след като измине определен

период от последното регистрирано

движение, например. Инсталирането

на фотоклетки би могло да се изпол-

зва, за да се контролира осветлени-

ето в зависимост от нивото на ос-

ветеност. При свечеряване подобна

фотоклетка, инсталирана на външна

стена на сградата, би могла да по-

даде сигнал за автоматично включ-

ване на фасадното осветление или

лампите на паркинга.

BMS също може да способства за

комфорта и здравето на обитатели-

те чрез проследяване на статуса на

заетост на всяка зона и, съответно,

адаптиране на потока чист въздух,

температурата и влажността. С

помощта на CO2 и CO сензори, инста-

лирани в подземния паркинг или суте-

рена на сградата, би могъл да се

контролира процесът на вентилация

в оптимални граници. Сензори за

влажност могат да следят за влаж-

ността на почвата и да включват си-

стемите за напояване на зелените

площи само при нужда.

Благодарение на всичките тези

възможности на BMS, интелигентна-

та зелена сграда може да отговори

по ефективен начин на първоначални-

те и променящите се изисквания на

обитателите и да бъде в хармония с

околната среда.
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Какво представлява нашата работа,
какво представлява инженеринговата ус-
луга, която предлагаме?

Ние работим като системен интегра-
тор - ново понятие в строителството и
в инвестиционния процес.

Ще дадем един виртуален пример:
Вие сте инвеститор, започвате нов

обект, като голяма и просторна къща, нап-
ример, работите вече в екип с архитект
и проектанти, имате контакт с интери-
орен дизайнер и с ландшафтен специалист.

Ние смятаме, че в този екип е необхо-
димо да участва и системен интегратор.
Това вече е утвърдена практика в Европа
и по света.

Системният интегратор ще участ-
ва активно във Вашия екип от начални-
те моменти на идейни концепции до за-
вършването на сградата и пускането в
експлоатация на цялата инфраструкту-
ра. Ето как:
• обсъждате идейни предложения с архи-

текта и с интериорния дизайнер - сис-
темният интегратор може да даде
мнения и предложения, свързани с начи-
на на управление на интериорни освет-
ления, управление на щори, завеси и сен-
ници, общи режими на работа и т. н.

• обсъждате с ОВК проектанта възмож-
ностите за климатичната система,
въпроси за отоплението и вентилация-
та. Системният интегратор ще даде
своите идеи и предложения от гледна
точка на възможностите за централи-
зирано управление, за реализиране на от-
делни режими на работа, общи за цяла-
та къща или по подобекти, за по-адап-
тивно управление на ОВК системите.

• разглеждате ландшафтния идеен про-
ект - системният интегратор може

Системният интегратор участва
активно в реализацията на проекта

да помогне с идеи за организацията на
екстериорното осветление,проектира-
но така, че в последствие да се управ-
ляват светлинни сценарии според кон-
кретен случай - празненство, уютна ве-
черя, опасност и др.

•Системният интегратор обсъжда с
вас въпросите за:
- видеодомофонна система и интерком
връзка в къщата.

- система за външна и вътрешна охрана.
- система за видеонаблюдение.
- система за пожароизвестяване.
- система за мониторинг на техноло-
гични съоръжения в къщата.

Ако в конкретен случай се използват
специализирани фирми за някои от задачи-
те, системният интегратор съгласува
всички технически въпроси по синхронизи-
ране на работата и обмена на информация
между подсистемата и централната сис-
тема за контрол и управление в къщата.

•Системният интегратор изработва
и предлага за съгласуване Идеен проект
за сградна автоматизация (BMS).

•След окончателно съгласуване с инвес-
титора, системният интегратор из-
готвя подробна и устойностена специ-
фикация за необходимата апаратура,
датчици, сензори, управляващи бутони-
ери и панели и др.

•Системният интегратор доставя до
обекта необходимата апаратура спо-
ред спецификациите.

•Системният интегратор изготвя ек-
зекутивни чертежи като неразделна
част от електропроекта на къщата.

•Системният интегратор може сам
да организира електроинсталаторски-
те дейности чрез свой подизпълнител
или да изпълнява технически контрол на

дейностите на електроинсталаторска
фирма, наета на обекта.

•Поради спецификата на електротабла-
та, системният интегратор изра-
ботва и доставя до обекта необходи-
мите компановани (силова част и уп-
равление) електротабла.

•На определен етап при довършителни-
те работи системният интегратор
монтира полевата апаратура от сис-
темата - управляващи бутони, сензори,
датчици, панели за управление и др.

•Системният интегратор програмира
и параметрира специализираната апа-
ратура от системата.

•Системният интегратор изпълнява
настройка и пускане в експлоатацияна
системата-алгоритми на работа, ре-
жими, комуникация с подсистеми и т. н.

•Системният интегратор генерира
през инженерния софтуер проект
"сградна автоматизация", който е не-
разделна част от проектната докумен-
тация на къщата.

•Системният интегратор провежда
обучение за работа със системата, пред-
ставя всички възможности за промени,
адаптиране на сцени, режими и т. н.

•Системният интегратор осигуря-
ва гаранционното поддържане на
системата.

•Системният интегратор осигурява
извънгаранционното обслужване на сис-
темата при необходимост.

Преди да пуснете електроинстала-
торите да работят, може да се оба-
дите. Консултациите са свободни и
неангажиращи.

Ние можем да Ви бъдем полезни!

Системният интегратор участва
активно в реализацията на проекта
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За електроснабдяване се използват

източници от електроенергийната

система и местни независими токо-

захранващи устройства. С оглед удов-

летворяване на изискванията, консу-

маторите са разделени в три кате-

гории. В нулева категория попадат

консуматори, недопускащи смущения

в електрозахранването - операцион-

ни зали, помещенията за интензивно

лечение и реанимация, уредби за интен-

зивно наблюдение и апарати за под-

държане на важни жизнени функции. Не-

прекъсваемостта на ел. захранване-

то на тези консуматори се осигурява

чрез акумулаторни батерии, UPS или

дизелгенератори. Първа категория

обхваща консуматори, допускащи

краткотрайно прекъсване на електро-

захранването. Това са преди всичко си-

Сигурност
на електрозахранването
в здравни заведения

стемите за сигурност, аварийното и

евакуационното осветление, инстала-

циите за медицински газове, както и

важни електромедицински апарати и

инсталации. Електрозахранването на

консуматорите от първа категория е

осигурено чрез акумулаторни батерии

или мотор-генератори, които поемат

товара до 30 секунди след подаване на

командата за включване. Втора кате-

гория обхваща останалите консума-

тори в болницата.

Сигурността на електрозахранва-

нето се обезпечава и със системи за

защита от атмосферни и комутаци-

онни пренапрежения.

Резервно електрозахранване
Акумулаторните батерии са осно-

вен източник на енергия при отпада-

не на мрежовото напрежение. В по-

вечето съвременни модели непрекъ-

сваеми токозахранващи системи се

използват VRLA батерии. Зарядното

устройство, използвано най-често, е

импулсно. То осигурява стабилност на

зарядния ток в широк диапазон на

входното напрежение, който значи-

телно превишава работния диапазон

на UPS при мрежово захранване. По-

големите непрекъсваеми токозахран-

ващи системи разполагат с модул за

обмен на данни и изход за връзка с

компютър - обикновено RS-232 или RS-

485 порт. Почти всички модели, пред-

лагани на пазара, поддържат функци-

ята Battery Guard, която следи състо-

янието на акумулаторната батерия.

При смяна на акумулаторната ба-

терия е необходимо да се спазват ин-

Сигурност
на електрозахранването
в здравни заведения

Електрическите инсталации в здравни заведе-

ния се изграждат съгласно строгите изисква-

ния на нормативната рамка в областта. Раз-

пределителните електрически табла се проек-

тират с възможност за отделяне на потреби-

телите от различните категории и превключ-

ването им към едни или други източници на

захранване. Захранването от главното разпре-

делително табло на разпределителните елект-

рически табла се изпълнява по радиална схема,

като се допуска използването на магистрална

схема при голям брой равномерно разпределени

по дължината на линията електрически табла.Източник: sxc.hu
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струкциите на производителя. Доб-

ре е да се има предвид, че моделите

до 1000 W са със съединител (куплунг),

а моделите с мощности над 1400 W

обикновено разполагат с два съеди-

нителя. Моделите от ново поколение

поддържат функция за непрекъснат

мониторинг състоянието на акумула-

торната батерия, осигуряваща допъ-

лнителен анализ на товара, индика-

ция на околната температура, защи-

та от дълбок разряд, ограничаване на

зарядния ток, автотест и др.

UPS системите са подходящи за

приложения, в които се изисква пре-

дотвратяване на прекъсвания дори и

за хилядни части от секундата. Ос-

вен пикови прекъсвания, този тип

устройства предотвратяват и пико-

ви пренапрежения - мигновено нара-

стване на напрежението до много-

кратно по-високи стойности от до-

пустимото, както и по-ниски захран-

ващи напрежения от нормалното,

които често предизвикват повреда

на оборудването. Също така се из-

бягват шум в захранващото напреже-

ние (паразитни смущения, предизвик-

ващи изкривявания на формата на

сигнала на напрежението, което ре-

зултира в електромагнитна интерфе-

ренция); колебания в честотата на

захранващото напрежение, около

номиналната стойност; краткотрай-

ни превключвания (мигновени пикови

прекъсвания на напрежението, които

са в рамките на няколко наносекунди),

които водят до непредсказуемо пове-

дение на ел. оборудването, включи-

телно загуба на данни в паметта и

недопустим режим на работа на ком-

понентите; хармонични изкривявания

и др. Известно е, че когато напреже-

нието не съответства на стандар-

тното, консуматорите се претовар-

ват и ако не се повредят, то значи-

телно се съкращава животът им.

Oсновните групи непрекъсваеми

електрозахранвания са резервно зах-

ранване (stand-by или off-line); линейно-

интерактивни (line-interactive) и UPS с

двойно преобразуване (on-line). Тази

квалификация се използва широко от

почти всички водещи производители.

Резервните UPS са най-елемен-

тарните непрекъсваеми токозахран-

вания, работещи с акумулаторни ба-

терии. Към тях не се поставят изис-

квания за стабилизация и синусоидал-

ност на изходното напрежение. При

нормално захранване електроенерги-

ята от мрежата преминава през

филтър преди товара. При изчезване

или критично изменение на напреже-

нието специален ключ превключва

захранването на товара от акумула-

торна батерия. Техен недостатък е

времето на превключване, което е от

порядъка на 5 – 10 ms. Най-големият

им недостатък обаче е формата на

изходното напрежение, което е тра-

пец или правоъгълник.

За разлика от оff-line устройства-

та, линейно-интерактивните UPS са

развити в посока подобряване на фил-

трацията на изходното напрежение.

При линейно-интерактивните UPS

изходното напрежение е близко до

синусоидално. Наред с това е проме-

нена и схемата му на контрол, което

позволява постоянно да се следи и

контролира веригата захранваща

мрежа-консуматор-батерия. Повече-

то от тях разполагат с автотранс-

форматор и схема за регулиране на

изходното напрежение. Недостатъ-

ците им не са по-различни от харак-

терните за off-line видовете. Разби-

ра се, времето за реакция при пропа-

дане на напрежението е по-кратко,

Източник: sxc.hu
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от 1 до 5 ms. В нормален режим сами-

ят инвертор зарежда батериите на

UPS устройството. Съответно, в

авариен режим се обръща единстве-

но посоката на захранване. Както

вече бе посочено, те разполагат с

много ефективна филтрация на мре-

жовото захранване, както и със спе-

циална схема за контрол и стабили-

зация на пиковите нараствания и

пропадания на мрежовото напреже-

ние. По този начин се решава други-

ят основен недостатък на off-line

устройствата, а именно - нерегла-

ментираните превключвания при пи-

кове в захранващата мрежа. Прин-

ципът на реверсиране посоката на

захранване осигурява по-добър конт-

рол и по-стабилни параметри на зах-

ранващото напрежение. Понякога е

възможна появата на устойчиви из-

кривявания на изходното напрежение

(хармоници), вследствие използване-

то на сложни физически филтри във

веригите за обратна връзка. Това е

недопустимо при критични товари,

каквито се използват в медицината.

Повечето модели линейно-интерак-

тивни устройства поддържат т. нар.

by-pass режим на UPS при нормално

електроснабдяване.

При on-line UPS–ите (активни UPS)

енергията се преобразува два пъти

преди да постъпи в товара. Първона-

чално се изправя, след това се филт-

рира, коригира се до необходимото

ниво, след което се използва инвер-

тор. Към изправеното напрежение се

включва и акумулаторната батерия,

която се явява много ефективен

филтър срещу нестабилността на

напрежението. Използването на ин-

вертор осигурява пълна защита на

товара и абсолютно синусоидално

напрежение, както и отсъствието на

електромагнитни и радиочестотни

смущения. Именно това са системи-

те, които с пълно право могат да се

наричат „източници на непрекъсвае-

мо захранване“. И това е така, тъй

като те стабилизират мрежовото

напрежение в непрекъснат режим,

изправят го и отново го инвертират

в променливо. Период от време за

превключване от мрежа в захранва-

не на батерии практически не е не-

обходим. При този начин параметри-

те на изходното променливо напре-

жение към консуматора, като често-

та и стабилност на формата, са

абсолютно независими от тези на

захранващата мрежа.

И линейно-интерактивните, и ак-

тивните непрекъсваеми електрозах-

ранвания дават възможност за пара-

лелно свързване с цел получаване на

по-голяма мощност. Единственото

изискване е те да са от един и същи

тип и, разбира се, на една и съща ком-

пания-производител. По такъв начин е

възможно постигането на мощности

от порядъка на 5000 kW и дори повече.

Резервното електрозахранване в

болници би могло да се подсигури и чрез

използването на дизелови електроге-

нератори (ДГ). Те работят в режим на

автоматично пускане - включват се

автоматично при изключване на цен-

тралното захранване и, съответно, се

изключват при възстановяване на

основното захранване. ДГ се комплек-

товат със специален шкаф за авто-

матично включване на резервата

(АВР) и автоматика за подзаряд на аку-

мулаторите и подгряване на ДВГ. Ес-

тествено, съоръжението би следва-

ло да разполага със система за стар-

Източник: sxc.hu
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тиране, механизъм за установяване на

оборотите на двигателя с вътрешно

горене (ДВГ) и автоматичен регула-

тор на възбуждането (АРВ). Цялата

автоматика е снабдена със система

за блокировка, възпрепятстваща на-

срещно паралелната работа на ДГ с

основното захранване.

Дизеловите генератори обикнове-

но се нуждаят от профилактичен

ремонт след всеки 5000 часа работа.

Добре е маслото да се сменя на все-

ки 100 часа работа.

Защита срещу пренапрежения
от атмосферен или
комутационен произход
Във веригите на електрозахранва-

нето на апаратурата се проектират

тристепенни защити от пренапреже-

ние. Първа степен на мълниезащита

се реализира с разрядник и катоден

отводител. Използваната апаратура

се монтира в главното разпредели-

телно табло или в разпределителния

трансформаторен пост. Защитното

устройство трябва да отвежда пре-

напрежителни импулси с ток, по-го-

лям от 40 kA, при вълна на импулса 10/

350 ms и ниво на защита 4 kV.

Тези защити са предназначени да

отведат към земята първите и, съот-

ветно, най-мощните пренапрежител-

ни импулси. Искровата междина

прекъсва остатъчния ток в дъгогаси-

телната камера. След като пренапре-

жението е сведено до някакъв мини-

мум през катодния отводител,

продължава да протича ток от елек-

трическата мрежа, който поддържа

електрическата дъга (т. нар. остатъ-

чен ток). Дъгогасителната камера из-

гасява дъгата. Ако тя не успее да я

изгаси, то токът достига стойност

на установено късо съединение и го-

рестоящият предпазител се стопява.

При втората степен се използват

варисторни арестори, монтирани в

локалните вторични електротабла.

Базово изискване към варисторните

арестори е възможност за отвежда-

не на импулси с мощност, не по-мал-

ка от 20 kA, при вълна на импулса 8/

20 ms и ниво на защита 2,5 kV.

Третата степен представлява

окончателната защита. Реализира се

с разклонители или отделни контак-

ти с вградена защита от импулсни

пренапрежения, посредством които

индивидуално са захранени отделни-

те електронни и електрически уст-

ройства. Защитите от трето ниво

трябва да отвеждат пренапрежител-

ни импулси с мощност 20 kA, при вълна

на импулса 8/20 ms (стандартна

вълна, имитираща непряко попадение

на мълния) и ниво на защита 1,5 kV.

Предназначението им е да поемат и

да не допуснат до устройствата по-

маломощните пренапрежителни им-

пулси, „промъкнали се“ вследствие на

непрякото попадение на мълниите от

самоиндукция. Тя се наблюдава при

сработване на защитите от първо и

второ ниво. Защитите от трето

ниво се характеризират с най-малко-

то остатъчно напрежение.

При инсталирането на аресторни

защити - SPD (surge protective device),

трябва да се обърне внимание на кас-

кадирането помежду им, на разпола-

гането на защитните им прекъсва-

чи, мястото им спрямо дефектното-

ковите защити и на системата на за-

земяване. SPD трябва да издържат на

разрядния ток, изчислен в точката им

на инсталиране.
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Стандартни носещи конструкции
В нормативната база е посочено,

че определянето на съхраняването на

функционалността за една електри-

ческа кабелна система се извършва

комплексно за кабелите, проводници-

те и кабелоносещата система. При

стандартни кабелоносещи конструк-

ции е възможно свободно да се изби-

рат необходимите кабели. Причина-

та е, че всички производители на

кабели и проводници са тествали и

представили доказателства за съхра-

няването на функционалността на

техните кабели и проводници за

стандартни кабелоносещи системи.

DIN 4102 част 12 дефинира три

стандартни системи за полагане:

върху кабелни стълби, кабелни скари

и единично полагане на кабелите по

тавана. Единичното полагане на ка-

бел по тавана обхваща следните

варианти: единични кабелни скоби,

профилни шини, профилни метални

скоби със или без подложна пласти-

на. Сред предимствата на този тип

носещи конструкции са независими-

ят избор на кабели, пригодността за

по-малки проекти и многовариантни-

ят избор.

Специфични конструкции за
полагане на кабели
При специфичните конструкции

кабелите са предварително зададе-

ни. Съответното доказателство за

пригодност е валидно само за дей-

ствително тествана комбинация

конструкция-кабел. Съществуват

много на брой тествани комбинации.

В центъра на вниманието е икономи-

чески по-изгодното полагане, което

е и основната разлика от стандарт-

ните носещи конструкции. При спе-

цифичните конструкции например има

отклонение спрямо стандартните

при разстоянието на укрепване при

единично полагане на кабели. Опреде-

лени типове кабели нерядко имат

разстояние на укрепване от 80 см.

При полагане на кабелите в кабел-

ни скари отстоянията на опорите и

товароносимостта се увеличават.

При някои системи отпада необходи-

мостта от допълнително подсигуря-

ване с шпилка в близост до хоризон-

талната конзола. Голямото предим-

ство в този случай е, че при допълни-

телна инсталация не е необходимо

кабелът да бъде промушван.

Предимствата на специфичните

конструкции за полагане на кабели са

минимален разход на материал и мон-

тажни работи; възможност за пла-

ниране на работата (кабелоносещи-

те системи са еднозначно обвърза-

ни с определени типове кабели); го-

лям избор на одобрени кабелни типо-

ве; пригодност за по-големи обекти

и др.

При изграждането на икономичес-

ки изгодна електроинсталация със

съхранение на функционалността се

разглеждат следните специфични

носещи системи за полагане на кабе-

ли: кабелни скари със или без допъл-

нително подсигуряване с шпилки;

телени скари; кабелни стълби; скоби

за единично полагане; скоби за кабел-

ни снопове; кабелни скоби; електро-

инсталационни тръби във варианти

с доказана пригодност.

Изисквания към монтажа
При избора на продукти с доказа-

на пригодност за съхранение на фун-

кционалността трябва да се вземат

под внимание данните на проектан-

та и информацията от изпитателни-

те протоколи. Те съдържат всички

параметри за монтажа и разрешени-

те строителни детайли. Трябва да се

гарантира, че кабелите са били из-

питвани и одобрени за използване

заедно с носещата конструкция.

Стойностите на сеченията, отсто-

янията и максималните товари могат

да варират според типа на кабела и

производителя. При монтажа не тряб-

ва да се превишава максимално допу-

стимото натоварване от кабелите.

Често конкретните особености на

обекта изискват допълнителни корек-

ции, за да се предотврати или ком-

пенсира неблагоприятното въздей-

ствие на някои строителни детайли

върху кабелната система. За преодо-

ляване на големи разлики във височи-

ната положените кабели трябва да

се укрепят допълнително. Това може

да се наложи, когато кабели с голямо

сечение не лежат по цялата си дължи-

на върху носещата система. В този

случай могат да се монтират допъ-

лнителни профилни шини или хоризон-

тални конзоли, които да поемат ка-

белния товар.

Недопустимо е над електрически

инсталации със съхранена функцио-

налност да се монтират вентилаци-

онни системи, тръби и други, тъй

като при пожар части от тях могат

да паднат върху кабелите и да ги

повредят. Поради тази причина кабе-

ли, предназначени за съхранение на

функционалността, трябва да се

полагат директно по тавана или на

стената.

По материали на

ОБО БЕТТЕРМАНН БЪЛГАРИЯ

Съхраняване на функционалността
на електрическите инсталации
в случай на пожар
Част 2. Видове кабелоносещи системи и специфични кабели.

Съхраняване на функционалността
на електрическите инсталации
в случай на пожар

За полагането на кабели, предназначени за съхранение на функционал-

ността, има различни възможности - от утвърдената стандартна

носеща конструкция, която се проектира независимо от вида на кабе-

лите, до икономически по-изгодното решение със специфични кабели.
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Значителна част от уличните ос-

ветителни уредби в Европа са бази-

рани на неефективни технологии. Над

30% от тях са инсталирани преди

повече от 20 - 30 г., а както е извес-

тно максималната "лимитирана" трай-

ност на съвременните улични освети-

тели е 25 г. У нас също преобладават

улични осветителни уредби с възраст

над 25 - 30 г, като на най-голяма амор-

тизация подлежат кабелната мрежа,

стълбове, конзоли и касети за улично

осветление. Обновлението се състои

главно в смяна на живачните лампи с

натриеви с високо налягане и съот-

ветните осветителни тела. Но тях-

ното качество е на нивото от 1970-

80 г., т. е. лампи със значително по-

нисък светлинен добив и трайност и

осветителни тела с по-ниски к.п.д. и

степен на защита IP54.

Съвременни изисквания
към уличното осветление
Съвременните изисквания към

уличното осветление и по-специално

неговия дизайн, строителство и фун-

кционалност са известни под общия

термин "устойчивост". Устойчивото

развитие е насочено към повишава-

не на енергийната ефективност на

уличното осветление; подобряване на

неговите екологични показатели;

ограничаване на разхода на матери-

ални ресурси. Към изискванията се

прибавя дълготрайност на елементи-

те на уличните осветителни уредби

и повишаване на ефективността и

качеството на експлоатацията чрез

модернизация на управлението и кон-

трола. Целта е подобряване на каче-

ството на уличното осветление и по-

добри визуални условия за безопасно

и бързо движение на моторните пре-

возни средства, ограничаване на кри-

миналните прояви и създаване на

естетична и спокойна нощна карти-

Повишаване на енергийната
ефективност на уличното
осветление чрез димиране
на светлинния поток

на в населените места.

Светлотехническата общност

реагира адекватно и оперативно на

новите изисквания чрез повсемест-

но и динамично въвеждане на дости-

женията на техническия прогрес:

актуализиране и преоценяване на

действащите светлотехнически

стандарти, нови високоефективни

светлинни източници, осветителни

тела, пусково-регулираща апаратура,

модерни системи за управление на

осветителните уредби, модернизация

и поевтиняване на експлоатацията на

осветителните уредби и др.

Адаптивно улично осветление
Адаптивното улично осветление е

нова перспективна форма за устойчи-

во развитие на уличното осветление.

Яркостта или осветеността на улич-

ното платно се регулира автоматич-

но в зависимост от конкретните ус-

ловия на околната среда. Чрез теле-

управление се контролира непрекъсна-

то работното състояние на всички

елементи на осве-

тителната уредба

(лампи, баласти,

осветителни тела)

и тяхната продъл-

жителност на ра-

бота, изправност-

та на електроснаб-

дителната систе-

ма (електроразпре-

делителни линии, комутационна и за-

щитна апаратура), консумацията на

електроенергия и се ограничава свет-

линното замърсяване. Това подобрява,

улеснява и намалява разходите за об-

служване и поддържане на уличното ос-

ветление, като консумираната енер-

гия може да се намали до 40% (фиг. 3).

Главната функция и предназначе-

ние на адаптивното осветление е

"димиране" – управление на интензив-

ността на осветлението, т. е. ниво-

то на яркостта или осветеността

на пътното платно в зависимост от

интензивността на трафика на МПС,

динамиката на естественото освет-

ление, метеорологичните условия и

Повишаване на енергийната
ефективност на уличното
осветление чрез димиране
на светлинния поток

Фиг. 2.

Фиг. 1.

Фиг. 3.

Фиг. 4.
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съобразяване на пътно-транспортни

инциденти, пътни ремонти или из-

вънредни ситуации.

На фиг. 4 е показан принципен гра-

фик за димиране на уличното освет-

ление в зависимост от интензивно-

стта на транспортния трафик. Ес-

тествено, той е приложим за опре-

делен годишен сезон.

Икономия на електроенергия чрез
 различни начини за управление
на нивото на осветеност
Планиран (фиксиран) график на

управление на нивото на осветле-

ние - икономия на енергия до 40-45%

Най-простият и може би най-ефек-

тивен начин на димиране (регулира-

не) е намалението на нивата на ос-

ветеност в късните и ранните часо-

ве на денонощието по фиксиран вре-

меви график. Димирането на две нива

на осветеност предлага по-добро

качество на външното осветление и

същевременно намалява енергийното

потребление.

Динамичен график и свободен из-

бор на параметри за управление на

нивото на осветление – икономия

на енергия 50-55 %

В райони, където би била достатъ-

чна по-малка мощност на лампата,

първоначалната стойност може да

бъде нагласена на <100%. Това позво-

лява конкретна настройка според си-

туацията. Въвеждането на режими на

димиране осъществява допълнител-

ни икономии на енергия.

Понастоящем няма общоприети

препоръки за определяне на нивата и

периодите на димиране.

В немския град Дормаген, напри-

мер, е възприета следната програма:

включване 30 минути след залез

слънце до 20 h – 100%; от 20 h до 22

h - 80%; от 22 h до 06 h - 50%; от 06

h до 30 минути преди изгрев слънце -

100%.

В гр. Смолян - от 30 мин. след за-

лез слънце до 24 h – 100%; от 24 h до

06 h - 50%; от 06 h  до 30 мин. преди

изгрев слънце - 100%.

При обосноваване на степента и

периода на димиране трябва да се

имат предвид функционалният харак-

тер на градските улици (фиг. 7) и

интензивността и съставът на

Фиг. 5. Фиг. 6.

Фиг. 8.Фиг. 7.
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транспортния трафик и максимална

скорост. Възможните нива на дими-

ране зависят от вида на светлинния

източник и неговия баласт. С елект-

ромагнитни баласти е възможно ди-

миране само на натриеви лампи с

високо налягане. Ако баластът е елек-

тронен, допустимото ниво на дими-

ране зависи от вида на светлинния из-

точник. Неограничен е обхватът на

димиране на светодиодите (фиг. 8).

"Антидимиране"
На фиг. 9 са показани излишните

загуби на енергия вследствие пре-

оразмеряване на осветителната

уредба поради намаляване на светлин-

ния поток на стандартните свето-

диоди в процеса на тяхната работа.

Ново решение пред-

ставляват свето-

диодите с постоя-

нен светлинен по-

ток. На фиг. 10 е

показано изменени-

ето на светлинен

поток и електри-

ческата мощност

на стандартен

светодиод и све-

тодиод с постоя-

нен светлинен поток.

Характеристиките на светодиода

с постоянен светлинен поток позво-

ляват да се реализира показаната на

фиг. 11 икономия на енергия. В нача-

лото светодиодът работи с по-мал-

ка мощност, като постепенно тя се

увеличава, за да се компенсира нама-

лението на светлинния поток на све-

тодиода вследствие на неговата дег-

радация, т. е. използваме принципа на

"антидимиране".

проф. д-р инж. Н. Василев,
маг. инж. К. Георгиев

Фиг. 9. Фиг. 10.

Фиг. 10.
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Енергийна ефективност, постигната с инсталиране
на качествени светодиодни осветители
Енергийна ефективност, постигната с инсталиране
на качествени светодиодни осветители

Проектирано правилно, светодиодното
осветление може да предложи два пъти по-
ниска консумация на електроенергия, при
значително подобрение на качеството на
самото осветление.

В последните години темата за реали-
зиране на икономии чрез подбиране на по-
икономични и по-качествени материали в
строителството набира широка популяр-
ност и последователи. Важна част в те-
мата "енергийната ефективност" и въз-
можността за реализиране на икономии, за-
ема и осветлението, особено когато ста-
ва въпрос за индустриални и промишлени
обекти, където традиционно се инстали-
рат големи консуматори, изискващи неп-
рестанна поддръжка и подмяна.

Традиционно районното осветление се
възприема  като основно разходно перо за
всеки търговски обект с прилежащи площи,
изискващи комфортно за клиентите ниво
на осветеност.

Стандартно заложените осветители
там са МХЛ лампи с мощност 250 или 400W,
като към тази номинална консумация се
прибавя и консумацията на дроселите, ко-
ято е между 25 и 40W.

В обекта, който представяме тук, кон-
венционалното осветление, съставено от
МХЛ лампи, натриеви лампи, луминесцент-
ни тръби и халогенни крушки, е изцяло под-
менено с LED осветление.

Резултатът е два пъти намалена консу-
мация, по-добра осветеност и значително
подобрен комфорт на работната среда.

Обект:
Бензиностанция и магазин в общ. Руен
Стандартно проектирани осветители:

МХЛ Тела 250W - 6бр., Натриеви лампи
за улично осветление от 150W -21 бр., Лу-
минесцентни тръби за осветление на ма-
газин от 4х18W -21 бр., Декоративни лу-
нички с мощност 10W -18 бр, Осветление
на сервизните помещения с лунички от
35W-12 бр.

Общо консумирана електроенергия  при ин-

сталиране на  конвенционални осветители:
40490.9  kW h/година.
В настоящия обект, гореизброените кон-

венционални осветители са заменени със
светодиодни.

За осветяване на бензиноколонките са
използвани  6 бр. LED осветителни тела с
реална консумация - 107 W,  като в резул-
тат са постигнати по-добри средни пока-

затели за осветеност; За уличното и ра-
йонното осветление са инсталирани: улич-
ни осветители 200W - 4 бр.; 150W -4 бр.;
100W - 7 бр.; 40W - 6 бр. или 21 бр. със сред-
на консумирана мощност от 111,43W., с по-

вишени спрямо стандартните показатели
за осветеност, според изискванията на
клиента; за интериорното осветление на
магазинната част са използвани 21 бр. LED
панели, с номинална мощност 35W  бр., с

по-добри средни показатели на осветеност
и цветна температура 3000К, както и де-
коративни лунички с мощност 3 W -18 бр,
за сервизните помещения LED лунички  с но-
минална мощност 5W, общо 12 бр., с по-доб-

ри средни показатели за осветеност.

Общо консумирана електроенергия при
инсталиране на светодиодните освети-
тели:

21059.04 kWh /година.
Сума, необходима за покриване на разхо-

дите за електроенергия за 1 г. с LED осве-
тителни тела: 3685.332 лв (при цена на ел.
енергията 0.175 лв с ДДС).

Сума, необходима за покриване на разхо-
дите за електроенергия за 1 г. при конвен-
ционални осветители: 7085.91 лв. (при це-
на на електроенергията 0.175 лв с ДДС).

Предимствата при инсталиране на ка-
чествени светодиодни осветители, далеч
не са само икономически.

При професионално проектираните
светодиодни осветители се постига по-
добро качество на осветлението, по-
комфортна и ненатоварваща очите ра-
ботна среда.

Елиминира се трептенето на луминес-

центните тръби, вредните примеси и из-
лъчвания.

В представения обект, магазинната
част на бензиностанцията е изпълнена
със светодиодни панели с цветна темпе-
ратура 3000К. Средната осветеност на
обекта е по-висока от стандартно до-
пустимата, като в същото време са пре-
махнати светещите в синьо-бяло луми-
несцентни тръби.

Районното и уличното осветление на
бензиностанцията е със средна освете-
ност от 350 lux, постигнати от свето-
диодни осветители с номинална мощ-
ност 100W.

Цветната температура е 5000К.

Крайният резултат при тази подмяна
е по-добра осветеност на обекта и по-
добреното качество на светлината при
два пъти по-ниска консумация на елект-
роенергия. Допълнителните икономии
напред във ремето  ще се реализират от
елиминиране на нуждата от поддръжка на
LED осветителите и техния многократ-
но по-дълъг живот.

Качествено Светодиодно Осветление

Мощни светодиоди с широко приложение
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Доставка и инсталация на аварийно
осветление за кино АРЕНА в МОЛ България
Доставка и инсталация на аварийно
осветление за кино АРЕНА в МОЛ България
Инвеститорите от кино Арена избраха Beghelli за доставчик на

аварийното осветление на новите кина АРЕНА в МОЛ България

Бегели е един от световните

лидери в областта на аварийно-

то и евакуационно осветление.

Това е първата причина според

нас за избора на инвеститорите.

Втората причина е, че новите

стандарти препоръчват на мес-

тата, където има струпване на

много хора, аварийното осветле-

ние да е с контрол на състояни-

ето им. Което гарантира на соб-

ствениците, че във всеки мо-

мент на отпадане на напрежени-

ето или някакви аварии ще имат

на обектите си действащо ава-

рийно осветление.

Кажете защо инвеститорите от
кино Арена избраха централната
система за аварийно осветление
модел NZBVE на Beghelli?

Първо: системата позволява

ежедневни автоматични и ръчни

тестове на аварийните и еваку-

ационните осветителни тела.

Второ: тестовете се извър-

шват по захранващата линия,

което спестява тегленето на

километри комуникационни ка-

бели на такива големи обекти

като кино Арена.

Трето: батерията на тези

системи е с живот над 10 годи-

ни, докато живота на стандар-

тните аварийни осветителни

тела с вградена батерия е око-

ло 4 - 5 години.

Четвърто: в авариен режим

аварийните и евакуационните ос-

ветителни тела светят на 100%

от мощността си, докато тези

с вградена батерия светят на 25

- 30% от мощността си.

Пето: централната система

модел NZBVE на Бегели позволя-

ва свързването и към системата

за сградна автоматизация. По

този начин операторите знаят

във всеки момент какво в състо-

янието на аварийните и евакуа-

ционните осветителни тела.

Кажете нещо по-подробно за
модела аварийно осветление
избран за кино Арена?

Избраният модел AESTETICA е

един от дизайнерските модели на

Бегели. Дизайна му е изработен

от известния италиански дизай-

нер Ерос Болани. Това е един от

най-успешно продаваните модели

в България и цяла Европа.
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Сред предимствата им специали-

стите посочват отпадането на не-

обходимостта от използване на клю-

чове или карти, които могат да

бъдат изгубени или фалшифицирани,

както и на нуждата от персонал,

който да контролира достъпа и ра-

ботното време. Системите предла-

гат и лесен достъп до информация

за присъствие в реално време и ав-

томатично заключване след затва-

ряне на вратата.

Биометрични
характеристики
Според специалистите дадена

характеристика може да се използ-

ва за биометрична, ако отговаря на

следните условия: универсалност

(всеки човек трябва да притежава

дадената характеристика); уникал-

ност (колко добре характеристика-

та разделя отделните индивиди);

постоянност (измерва как дадена

биометрична характеристика се за-

пазва с течение на времето); съби-

раемост (колко лесно се измерва).

Структурата на биометричната
система
Структурата на биометричната

система най-общо включва: сензор за

запис на биомeтричната следа, про-

цесор за обработка и запаметяване

на биометричната следа, алгоритъм

за сравняване на автентичността й,

както и софтуерно приложение, в

което потребителят се регистрира

и получава съответните права.

Скоростта на работа на биомет-

ричната система обикновено отгова-

ря на структурата на разпознаване на

шаблона. Според специалисти съвре-

менните системи поддържат около

100 милиона операции в секунда, кое-

то е сравнително сложна задача.

Работни режими
на системите
Първият път, когато даден инди-

вид използва биометричната систе-

ма, неговите данни се записват, след

което преминават през предварител-

ната подготовка като например пре-

махване на шума от изображението

и др. Събират се нужната информа-

ция за сравняващия алгоритъм и се

създава шаблон чрез вектор от чис-

ла или изображение със строго опре-

делени свойства. Елементите, които

не се използват от алгоритъма за

сравнение, се изтриват.

При експлоатация биометричните

системи работят в режим проверка

- проверява се дали събраните био-

метрични данни съответстват на

шаблон, за да се установи дали инди-

видът е този, за който се предста-

вя, и режим идентификация, при кой-

то се сравняват събраните данни за

съответствие в дадена база, за да

се установи самоличността на неиз-

вестен индивид. Идентификацията се

осъществява при намиране на пълно

съответствие в базата от данни.

Критерии за качество на работа
на системите
Качеството на работа на биомет-

ричните системи се определя по ня-

колко критерия:

Стойност на грешно приемане

(false accept rate или false match rate

– FAR, FMR) - това е възможността

системата грешно да съпостави

приетите данни с шаблон от базата.

За получаването на тази стойност

се измерват процентите на грешни-

Биометрични системи за
контрол на достъпа

Системите за биометричен контрол са разработени на базата

на модерни технологии за разпознаване на образи и криптиране

на информация. Те обезпечават високо ниво на сигурност и са

приложими не само за контрол на достъпа, а и в много дейности,

изискващи надлежна идентификация на лицата. Системите се

предлагат с различни работни станции и подходящ софтуер за

многобройните им приложения - сгради с висок коефициент на

защита, контрол на работното време и присъствие, автоматич-

но съставяне на отчети за началото и края на работния процес

на служители, отдели, офиси или други фирмени подразделения.

Биометрични системи за
контрол на достъпа
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те данни, които са приети за верни.

Стойност на грешно отхвърля-

не (false reject rate или false non-match

rate – FRR, FNRM) – възможността

системата да не засече съответ-

ствие. Измерва процентите на греш-

но отхвърлените въвеждания.

Относителна оперативна харак-

теристика (relative operating

characteristic – ROC) – характеристи-

ка, която измерва отношението меж-

ду FAR и FRR. Алгоритъмът за съвпа-

дение взема решения на базата на

предварително зададен праг на съвпа-

дение. Този праг измерва колко близ-

ки трябва да бъдат въведените дан-

ни до шаблона, за да бъдат приети

като верни. В зависимост от това

дали прагът е много висок или много

нисък се променят и процентите на

FAR и FRR.

Еднакъв процент на грешки

(equal error rate – EER) - процентът,

при който грешните приемания и

грешните отхвърляния са еднакви.

Стойността на EER може да се види

от кривата ROC. Устройствата с

нисък EER са най-точни.

Грешка при създаване на шаблон

(failure to enroll rate – FER) – често-

тата на грешките при създаване на

шаблони.

Капацитет на системата – кол-

ко шаблона може да съхрани систе-

мата.

Видове биометрични технологии
Съобразно вида на работа, мето-

дите за съхранение на данните и

биометричните характеристики, на

които се базират, системите за

биометричен контрол биват няколко

вида.

В зависимост от характеристики-

те, на които се базират, се различа-

ват два основни вида - физиологичес-

ки и поведенчески. Физиологическата

биометрична технология обхваща

няколко подвида - лицеви, ирисови и

пръстови анализи, както и геометрия

на длан и ДНК. Втората биометрич-

на технология, която е и по-често

разпространена, включва видовете

входен терминал, графологичен и гла-

сов анализ.

Системите се различават и спо-

ред реализирания метод за съхране-

ние на данните – локално на контрол-

ните точки или в централизирана

база данни. Използва се и вариант, при

който биометричните данни са раз-

положени на индивидуален носител

(карта). Режимите на разпознаване

също могат да бъдат различни. На-

пример мрежов, когато биометрични-

те данни се изпращат към сървър и

там се сравняват, или автономен,

когато разпознаването се извършва

на контролната точка. При автоно-

мен режим може да се провежда

търсене в автономна база данни или

сравнение с данните на индивидуален

носител. Системата може да под-

държа и двата режима, което се

прави с цел да се осигури по-висока
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скорост на преминаване през определени точки за достъп,

където движението е интензивно.

Пръстова биометрична
технология
Най-често използваното биометрично решение у нас

е методът за разпознаване на пръстови отпечатъци.

Разчитането на пръстовата технология се основава на

основен и характерен признак. Във функцията на основен,

наричан още миниатюрен признак, се използват пресича-

не на линия, сърцевина, раздвоение, краен раздел, изоли-

рана група (като остров), делта или пора. Характерни са

признаците образ/тип, ориентация, честота или повто-

ряемост, извивка на кривината и местоположение.

Според запознати с бранша потребителите възприе-

мат този тип системи много по-добре от продължител-

ните и сложни стандартни процедури по проверка. Пове-

чето модели биометрични решения, предлагани у нас, са

брави или устройства към врати, които разпознават по

пръстов отпечатък и предоставят автоматично заключ-

ване до няколко секунди след затваряне на врата.

Ирисова биометрична технология
Разчитането чрез ирисова технология се базира на

видимите черти на окото, които започват да се фор-

мират в първите 8 месеца след раждането и оста-

ват непроменени до края на живота. Признаци на ири-

совата биометрична технология са очни кръгове, резки

на ириса, петънца, както и очната корона. Всеки ирис

се характеризира с 266 уникални петънца и от 16 до

60 други биометрични следи. Тези черти и местопо-

ложението им влизат в образуването на т. нар. Ирис-

код Т, цифровото изражение на който се побира в 512

байта.

Технологии за лицево и гласово
разпознаване
Сред най-леснодостъпните начини за разпознаване на

биометрични следи е лицевият метод.

Реализира се чрез камера, изискванията към която не

са високи, твърдят специалисти. Необходимата често-

та, с която следва да работи камерата, е от 3 да 5

кадъра в секунда при разделителна способност 320 х 240

телевизионни линии. Няколко заснети снимки/кадъра на

рекрутационен признак позволяват по-внимателно из-

следване. Цялата технология набляга на лицевите чер-

ти, които са по-изразителни, като орбитата на очите,

скулите и профила на устата, коментират специалис-

ти.

Друг също леснодостъпен метод за идентифициране

чрез биометрични системи е гласовото разпознаване.

Този метод е различен от метода на разпознаване на

речта. В същността си той има за цел не да различи

какво точно казва анализираният обект, а по-скоро как

го казва. Целта е по този начин, на базата на конкрет-

ни параметри като чистота на гласа, физически и по-

веденчески признаци, да го идентифицира между други

звуци.

Нововъведения в биометричните
технологии
Наред с усъвършенстването на вече изброените тех-

нологии, активно се развиват и други методи за био-

метрична идентификация – на базата на тримерни

модели на пръстови отпечатъци, формирани с помощ-

та на ултразвук (разработка на университета в Ми-

чиган), по характеристики на мириса (разработка на

университета в Бристол), на базата на характерис-

тики на мозъчната активност (разработка на група

учени от Гърция) и др.

Наскоро група унгарски учени изобретиха биометрична

система за контрол на достъпа с венозен сензор, която

вместо на обичайните 10-50 точки, идентифицира длан-

та на потребителя на 5 милиона точки. Учените пред-

полагат, че венозната индентификация на потребите-

лите в бъдеще може да замени банковите карти, кар-

тите за градски транспорт, дори и паспортите.
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Интер Системс предлага иновативни
решения за детекция на пожари от Tyco.
Интер Системс предлага иновативни
решения за детекция на пожари от Tyco.

OSID
(Open-area Smoke Imaging Detection)
иновативно решение за охрана на

обширни площи като зали на аерога-
ри и летища, спортни и концертни за-
ли, кино-театри, машинни зали, скла-
дове и др. Отличителна черта на про-
дукта е иновативната технология, ко-
ято включва решение само с един при-
емник и до 7 излъчвателя, които ра-

ботят както в IR, така и в UV спек-
търа, с което намалява себестой-
ността значително спрямо аналогич-
ното решение със стандартните ли-
нейни детектори и многократно по-
вишава резистивността на система-

та към смущения. Типичните смути-
тели - прах, насекоми, птици, предпос-
тавка за нереални сигнали при линей-
ните дететкори, се разпознават и не
предизвикват нежелано сработване.
Благодарение на това си качество са
изключително подходящи за индустри-
ални и складови приложения дори и в
случаи на повишена запрашеност.

FV300
уникален по рода си пламъчен детек-

тор. Благодарение на матрица от 256
multi-IR сензора, детектора предлага

отлична чувствителност, детекция
на пожар с площ под 0.1 кв.м на раз-

стояния до 60 м и зрителен ъгъл от
90 градуса. Благодарение на отлична-
та си чуствителност и високата на-
деждност детектора е изключител-
но подходящ за химическата промиш-
леност, нефтодобива, пренос на теч-
ни и газообразни горива, компресорни
станции, авиохангари и много други.
Като опция се предлага във вариан-
ти с интегрирана видеокамера по
стандард PAL или NTSC.
ATEX, IECEX и FM сертифициран.

TXG (Tyco Expert Graphics)
е софтуерен пакет за визуализа-

ция и управление на системи за по-
жароизвестяване, пожарогасене, газ
детекция и други решения в сфера-
та на безопасността. Решението
позволява интегриране както на са-
мите контролни панели, така и на
системи за видеонаблюдение. Като
допълнение се предлагат и различ-
ни контролери от серия CCU3, кои-
то са протоколни конвертори към
различни стандарти, включително и
Modbus, което позволява интегрира-
не в системите за индустриален
контрол (SCADA, EBI ...).
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Security 2013 бе част от техничес-

ко изложение, включващo изложбите

MachTech Expo, IFAM, INTRONIKA,

PLAST, Transport & Logistics. За втора

поредна година Националната асоци-

ация на фирми за търговска сигур-

ност и охрана (НАФТСО), член на Кон-

федерация на европейските услуги за

сигурност CoESS, бе партньор при

организирането на изложението.

И тазгодишното издание на

Security привлече производители,

търговци, предприемачи, които пред-

лагат разнообразни продукти и услу-

ги в областта на сигнално-охранител-

ните системи, видеонаблюдението и

контрола на достъпа, комуникацион-

но-информационните мрежи, киберси-

гурността, техниката за пожароиз-

вестяване и пожарогасене, средства

и оборудване за сигурността на про-

мишлени и комунални обекти, лични

предпазни средства, физическа охра-

на, специална предпазна екипировка,

специализирана литература и други.

По традиция по време на изложе-

нието се проведе богата съпътства-

ща програма, включваща лекции по

актуални теми, презентации, демон-

страции и др., представени от спе-

циалистите в бранша.

Събитието привлече вниманието

на специализираните структури от

системата на МВР и МО, консултан-

ти, специалисти в областта на си-

гурността и охраната, мениджъри на

строителни фирми, търговски обек-

ти, хотели, банки, обменни бюра,

предприятия и заводи, на застрахова-

телни, автомобилни и транспортни

компании и на всички други, за които

защитата е приоритет.

Проведе се Security 2013

> ñèãóðíîñò

Проведе се Security 2013

От 6 го 9 март т. г. се проведе 20-тото юби-

лейно издание на изложбата Security. То е спе-

циализирано в областите: системи за сигур-

ност и оборудване, цялостни сградни решения

и интелигентни сгради, физическа охрана,

транспорт на пари и ценности, управление на

сигурността, обществени системи за сигур-

ност, трафик контрол, ИТ сигурност и управ-

ление на данни, професионални асоциации. Из-

ложението се провежда заедно със специализи-

рана програма от презентации на експертите

в тази област, които участват с цел да обяс-

нят малко познати факти от индустрията.
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За да отразим по-цялостно състоялото се събитие,

дадохме възможност на компаниите да изразят цялост-

ните си впечатления от изложбата, както и оценката

за индивидуалното си участие в нея:

Успяхме да придобием впечатления за
местния пазар на решения за сигурност

Anixter е най-големият дистрибутор на IP базирани

физически системи за сигурност и инфраструктура.

Целта на нашето участие беше да придобием опит и

впечатления на местния пазар на решения сигурност.

Разполагаме с много широка гама продукти и на това

изложение искахме да представим нещо уникално на па-

зара. Направихме демонстрация на живо LetUGO, което е

нашето ANPR-базирано решение за управление на достъ-

па. То е базирано на водещото в пазара задвижване Carmen

ANPR, което бе модифицирано за тази цел и преименува-

но на LetUGO. То включва също и специална IP 66 камера

за дневни и нощни снимки.

Преди разработването на този продукт подобно ре-

шение изискваше внимателен подбор на системни компо-

ненти като CCTV камера, ANPR, NVM, потребителски

интерфейс, други компоненти и сложна интеграция.

Сега цялото plug & play решение не изисква специална

интеграция, нито опит в областта на програмирането

- то трябва просто да се разопакова и инсталира ведна-

га. Това спестява много време, рискове и пари за инста-

латора.

Бих казал, че вече имаме ясна представа за българския

пазар. Изложението беше доста малко, но въпреки това

успяхме да получим множество запитвания от различни

пазарни играчи. Смятаме, че си заслужаваше да участва-

ме.

Laszlo Takacsy, Anixter

Интересът на посетителите бе насочен
към Home security

В тазгодишното издание на Security акцентирахме на

продукта ни за цялостното управление и защита на дома

и офиса Home security, както и на вече добре познатата

на българския пазар система за проследяване и контрол

в реално време на автомобилен парк POSITREX.

Определено интересът на посетителите бе насочен

към Home security, тъй като това е решение, което пред-

лага независимо „on line“ наблюдение и контрол на поме-

щенията и процесите в тях от техните ползватели, чрез

събиране, предаване и контрол на телеметрична инфор-

мация, например: регулиране на консумираната електро-

енергия (осветление, отопление), охрана на обекта и

известяване чрез интернет, GSM, SMS и GPRS при на-

стъпване на различни видове събития.

Като цяло тазгодишното изложение бе по-посещаемо,

но, за съжаление, смятам, че секторът е сериозно засег-

нат от икономическата криза и участието ни бе по-ско-

ро имиджово и не оправда очакванията ни.

Гергана Вираг, Алан Телекомуникация
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Целта ни бе утвърждаването на името на
Бенинка Холдинг

Целта на участието ни бе утвърждаване за пореден път

името на Бенинка Холдинг като производител на качестве-

на автоматика на достъпни за българския пазар цени.

Най-голям интерес сред посетителите предизвикаха

представените от нас бариери, автоматика за радиал-

ни и за плъзгащи врати, боларди и двигатели за проти-

водимни люкове. Нашето участие, както винаги, беше на

ниво. Щандът ни впечатляваше със своите движещи се

експонати и многообразието на автоматиката на Бенинка

Холдинг. За съжаление, посещаемостта и състава на по-

сетителите не беше на нивото на предишни изложби.

Иво Русев, Бисайд

Участието ни беше успешно от гледна
точка на популяризирането на авангард-
ните технологии

По време на изложението представихме уникални видео-

камери. Технологията се нарича Starlight. Тя позволява ка-

мерите да виждат нощем без допълнителна подсветка (ин-

фрачервена или нормална). Тя дава много предимства: запис

в тъмното без инфрачервена подсветка; 600 TVL при ви-

сока резолюция; разстоянието, на което вижда камерата,

не зависи от качествата на външната подсветка, то се

определя само от оптиката; незабележимо наблюдение -

камерата може да се маскира и да не се вижда; камерата

не генерира фалшиви алармени събития, както тези с IR

подсветка, защото не се събират около нея мушици и

комари нощем; няма намаляване на чувствителността на

камерата нощем, както е при камерите с IR подсветка;
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наполовина по-малки разходи за окабеляване, тъй като не

се налага да се инсталира кабел за IR прожектор; по-лесна

поддръжка и други. Представихме и най-добрата систе-

ма за момента в света за Интелигентно видеонаблюде-

ние с анализ, както и най-добрата система за разпозна-

ване на автомобилни номера.

И камерите, и софтуера, които представихме, предиз-

викаха много голям интерес. Имахме постоянен наплив на

щанда. Хората бяха възхитени от технологиите. За съжа-

ление, в момента в България обаче единственият крите-

рий е цената. Хората масово залагат на евтини решения,

които са много далече от видеонаблюдението за охрана.

Използваните системи се обезвреждат елементарно,

разчита се главно на оператора да забележи проблема. Това

е абсолютно погрешно. Има изследвания на английската

полиция и по-специално на Дейвид Крейг, които доказват,

че дори и най-съвестният оператор след 20 минути губи

концентрация и изтърва до 60% от събитията на екрана.

Участието ни беше успешно от гледна точка на това,

че много хора научиха за тези авангардни технологии.

Надявам се да си спомнят за нас, когато трябва да изгра-

дят истинска професионална система за охрана. Относно

очакванията ни за реализирани големи продажби съм разо-

чарован. България е спокойна страна и явно в момента няма

голяма нужда от професионални системи за наблюдение.

Павел Камбуров, Интелмодус

Представихме голям брой нови високо-
технологични продукти

Акцент в представянето ни бяха системите за жилищ-

на и сградна автоматизация, аудио дистрибуция (анало-

гово и IP базирано); решенията за пожароизвестяване.

Най-голям интерес предизвикаха IP & UTP камерите, NVR

(нетуорк базирани видео записващи устройства); систе-

мите за сградна и жилищна автоматизация.

Оценяваме нашето участието като добро поради

факта, че изложихме голямо количество нови високотех-

нологични продукти. Всичките експонати бяха работещи

и имаше възможност да се правят различни демонстра-

ции и постановки.

Основен недостатък остана изключително слабата

посещаемост на изложбата.

Христо Велев, Канброк
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Децентрализирана климатизация от Hoval
в спортни зали и многофункционални
помещения

Количеството въздух, което трябва да

се достави в една еднообемна зала, зави-

си от целта, за която се използва поме-

щението: само като тренировъчна зала

за ограничен брой атлети, или там ще се

провеждат спортни мероприятия със зри-

тели или, в случая с многофункционални-

те помещения, ако при събитията се очак-

ва голям брой зрители. Изискват се 60 m3/

h пресен въздух на атлет и 20 m3/h пре-

сен въздух на всеки зрител. И тъй като

броят на използващите такъв вид зали ва-

рира всеки ден, както и е различен през

различните часове на деня, си струва да

обмислим инсталирането на вентилаци-

онна система, която е в състояние да се

адаптира гъвкаво към широкия обхват от

вариращи изисквания за работа.

Избирайки децентрализираната клима-

тична система на Hoval, можем да разпо-

ложим по един апарат  за всяко игрище,

всеки с отопление, охлаждане, рекупера-

ция и дебит на въздушния поток до 8800

m3/h. Дифузорите, наречени Air-Injector,

осигуряват интензивно разпределение на

въздуха, без образуване на течения, кое-

то автоматично осигурява и разпределе-

ние на температурата. И при измерена

стратификация само от 0.15 K/m, те пес-

тят енергия в резултат на ниската тем-

пературна разлика между пода и тавана.

Тъй като залата е многофункционал-

но помещение, което се използва също

и за "по-тихи" събития, апаратите мо-

гат да бъдат оборудвани с шумозаглу-

шители на изхвърляния въздух, а изпол-

зването на вентилатори с двустепен-

ни скорости позволява системата да бъ-

де регулирана за различен брой посети-

тели. Двустепенната функция може съ-

що да бъде използвана, за да смекчи ни-

вото на шума при необходимост.

Инсталацията се регулира посредст-

вом система за управление, която позво-

лява различни режими на работа в различ-

ните зони на залата, в зависимост от це-

лите, за които се използва тя във всеки

един момент. Например, възможно е да

снабдява с пресен въздух едно игрище, до-

като се поддържа по-ниска температура

в друго, което е неизползваемо.

Фактът, че не са необходими възду-

ховоди, компактният дизайн на апара-

тите и ниското тегло, осигуряват ле-

сен монтаж в покривната структура

при извършването на реконструктив-

ни дейности по съществуващи зали. Не

е необходимо допълнително помещение

за оборудването.

Апаратите се доставят готови за

свързване, изцяло сглобени и предвари-

телно окабелени, като по този начин

се редуцират разходите и необходимо-

то време за инсталиране. Същото ва-

жи и за тяхното проектиране, което

също е бързо и лесно.

Накратко, високата гъвкавост прев-

ръща децентрализираните климатични

системи на Hoval в подходящи да задово-

лят широкия обхват от изисквания на

спортните зали и многофункционалните

помещения при много конкурентна цена.

Децентрализирана климатизация от Hoval
в спортни зали и многофункционални
помещения
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Възможни са различни решения,

като един от водещите критерии ес-

тествено е поддържането на благо-

приятен микроклимат при постигане

на висока енергийна ефективност.

Отопление на спортни зали
Проектирането на отоплителните

системи е в съответствие с изиск-

ванията на нормите за проектиране

на отоплителни, вентилационни и

климатични инсталации. Изчислител-

уреди и тръбната мрежа да изключ-

ва възможност за изгаряне.

При избора на система за отопле-

ние често се избира система включ-

ваща конвективни отоплителни тела

и топловъздушно отопление. По този

начин отоплението се комбинира с

вентилация.

Отоплителната инсталация е с

принудителна циркулация на водата.

Генераторът на топлина може да е

различен, в зависимост от възможно-

стите на обекта, съответно котел,

термопомпа или централно от ТЕЦ.

При избора обикновено се взимат

предвид желанието на Възложителя,

както и специфичните дадености за

конкретния обект. Тъй като големи-

те спортни зали изискват и наличи-

ето на система за климатизация,

генераторът на топлина може да се

комбинира с термопомпен агрегат, за

да се обезпечи и охлаждането през

летния период.

Специфики на ОВК системи
в спортни зали

Спортните зали обикновено са многофункционални съоръ-

жения, предлагащи възможности за практикуването на раз-

лични видове спортове, както и организирането на състе-

зания и културни събития. Обособяването на различни по

големина и предназначение помещения и необходимостта

от поддържането на различни параметри на микроклима-

та изисква особено внимание при проектирането на сис-

темите за отопление, вентилация и климатизация.

ните температури на въздуха за

студен и преходен сезон и кратнос-

тта на въздухообмена в помещения-

та се определя в съответствие със

същите норми. Обикновено темпера-

турата в спортните зали се под-

държа в границите от 16 до 18 оС.

Температурата, поддържана в приле-

жащите към тях съблекални и душо-

ве, обикновено е в диапазона 20 – 25
оС. В тези помещения е необходимо

разположението на нагревателните

Специфики на ОВК системи
в спортни зали
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Вътрешните отоплителни тела се

избират в зависимост от големина-

та на спорната зала и от това дали

има мокри съоръжения, както и отде-

ляне на влага.

При по-малки спортни зали тела-

та са конвектвни - радиатори, при

зали с по-голяма височина радиатори-

те се комбинират с топловъздушно

отопление. За помещения с отделяне

на влага, като басейни, се предпочи-

та подово лъчисто отопление.

Преди самото проектиране е необ-

ходимо предварително да се уточнят

видът на генератора на топлина,

видът на вътрешните отоплителни

тела, режимът на експлоатация на

спортната зала, броят на спортува-

щите, както и на зрителите, ако има

такива.

Използвано решение за отопление

на спортни зали са и инфрачервени-

те излъчватели, работещи с газ. Те

се считат за ефективно решение при

отопление на големи помещения с

височина на тавана от 4 до 20 m. При

избора на излъчвател е добре да се

вземат предвид техническите специ-

фики на самия излъчвател като топ-

линна мощност и вид на енергоноси-

теля, както и спецификите на ото-

пляваното помещение. Сред тях са

предназначение и вид на извършвани-

те дейности, както и геометрични-

те характеристики на частта от

сградата като височина, обем и др.

Енергийната ефективност на ог-

раждащите конструкции на спортни-

те зали се определя в съответствие

с Наредба №7. При проектирането на

инсталациите е добре да се потър-

сят и възможности за икономия на

енергия.

Важен момент е изборът на гене-

ратор на топлина, неговият КПД и

режимът на експлоатация на сграда-

та. Тъй като често е необходимо да

се осигури и възможност за производ-

ство на топла вода за битово горе-

що водоснабдяване (БГВ), при оразме-

ряване на мощността на уреда може

да се помисли за използване на солар-

на инсталация, която да се използва

за индиректно затопляне на водата

за БГВ. Когато има басейни, през

летните месеци се препоръчва изпол-

зването на слънчеви колектори за

подпомагане на затоплянето на вода-

та за басейна.

Вентилация на спортни зали
Вентилационните инсталации се

проектират в съответствие с нор-

мите за проектиране на спортни зали

и съоръжения. Според посочените в

нормативната база изисквания за

стрелкови галерии например е необ-

ходимо поддържането на температу-

ра 18 оС, съответно дебитът на

въздуха е нагнетяване по изчисления,

а изсмукване - по 600 и 1200 m3/h за

едно стрелково място. За помещения

за чистене на оръжие се предвижда,

съответно, двукратен въздухообмен

на изсмукване, а за боеприпаси - ед-

нократен.

Изчислителната относителна

влажност на въздуха е необходимо да

бъде: за спортни зали – от 25 до 30

% през зимата и 55% през летния

сезон; за покритите басейни – 50 до
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60% през зимата и 70 % през летния

сезон.

При изчисление на вентилацията

използваемостта се приема на 100%

заетост на местата на зрителите.

Необходимо изискване е скорост-

та на движение на въздуха да не пре-

вишава нормативно посочените гра-

ници съответно – спортни зали за

борба – 0,25 m/s; за зали с басейни -

0,15 m/s; за останалите помещения -

0,5 m/s. Дебитът въздух, който е

необходимо да бъде осигурен, е 80 m/

s за спортуващ.

При проектирането на вентилаци-

онните инсталации, за да се опреде-

ли правилният въздухообмен, е необ-

ходимо да се вземе предвид видът на

практикувания в залата спорт, дали

ще има само спортуващи или и зри-

тели, както и експлоатационният

режим, т е. сезонната използвае-

мост. При организацията на възду-

хообменна обикновено се следва пра-

вилото подаването на пресен въздух

да е в чистите зони, а изсмукване -

от замърсените. Например ако зала-

та се използва за спортна гимнас-

тика или борба, подаването на пре-

сен въздух е в горната част на зала-

та, съсредоточено над спортуващи-

те, а изсмукването е по периферия-

та, като може да се комбинира с

долно и горно в зависимост от това

има или няма зрители. При спорто-

ве, в които се използва талк и се

наблюдава запрашеност на въздуха

в помещението, за смукателните

решетки, разположени в ниската

част на залата, следва да се пред-

видят филтри. Необходимо е филт-

рите да бъдат почиствани ежесед-

мично или ежемесечно, в зависимост

от честотата на използване на за-

лата. Когато залата е с голяма ви-

сочина, вентилационните решетки,

монтирани в горната зона, се съоб-

разяват със скоростта в работна-

та зона, т. е. зоната на пребивава-

не на спортуващите или зрителите.

Често се налага да се използват

сервомотори към решетките, което

улеснява подаването на въздух с не-

обходимото скорост.

Енергийната ефективност при

вентилационните инсталации е

свързана преди всичко с използване-

то на утилизация на отработения

въздух. Обикновено това е посред-

ством рекуперативни топлообменни-

ци. Използването на рекуператор е

препоръчително и поради факта, че

загряването на въздуха изисква зна-

чително количество енергия.

Важен елемент е и управлението

на вентилационната система. Пре-

поръчва се използването на автома-

тична система за следене на темпе-

ратурата на подавания в помещени-

ето въздух. При много големи зали

вентилационните системи са с час-

тична рециркулация на въздуха.

Климатизация на спортни зали
Необходимостта от поддържане

на температурата, относителната

влажност и подвижността на възду-

ха в нормативните граници налага

използването и на климатична ин-

сталация. За постигане на комфор-

тен микроклимат основно изисква-

не е подаването на достатъчно ко-

личество пресен въздух за пребива-

ващите в залата хора – спортува-

щи и неспортуващи. Подаваният в

помещенията въздух се обработва

в климатична камера, като се за-

топля, охлажда, овлажнява или изсу-

шава в зависимост от подържана-

та влажност в помещенията. Също

така функционални изисквания към

системите са пречистване на

въздуха от прах, различни механич-

ни примеси и други.

Параметрите на микроклимата,

поддържани в спортните зали, са в

съответствие с Наредба №15 - Нор-

ми за проектиране на отоплителни,

вентилационни и климатични инста-

лации и Инструкция №34 за хигиена-

та на спортните обекти и екипиров-

ка.

Обикновено не се налага климати-

зиране на цялата спортна сграда, тъй

като има помещения, които не се из-

ползват постоянно. Предпочитано

решение е използването на централ-

на климатизация, реализацията на ко-

ято не нарушава архитектурния об-

лик на сградата. Основното оборуд-

ване би могло да се разположи на

покрива, в двора, в самата сграда, в

специално обособени помещения, как-

то и на други подходящи за целта

места.

Друго използвано техническо ре-

шение за климатизация на спортни

зали са многозоновите системи, си-

стемите с въздухоохлаждаем водоох-

лаждащ термопомпен агрегат

(чилър), покривните климатици

(Rooftop) и централизираните клима-

тични системи.

Източник: sxc.hu
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Предимство на системите с възду-

хоохлаждаем водоохлаждащ термо-

помпен агрегат е възможността за

независимо регулиране на темпера-

турата в различните помещения.

Вариант за климатизация са и

определен брой покривни климати-

ци. Покривният климатик се изпол-

зва за нагряване или охлаждане на

въздуха, който се подава в помеще-

нията с помощта на центробежен

вентилатор. Подаваният въздух е

смесен, т. е. пресен и рециркулаци-

онен. Известно е, че покривните

климатици осъществяват едновре-

менно климатизация и вентилация

на помещенията.

При избора на система за клима-

тизация е добре да се вземат пред-

вид спецификите на архитектурата

на сградата, експлоатационният

режим, заданието на възложителя.

Специфична особеност при проек-

тиране на системата за климатиза-

ция е пресмятането на топлинните

загуби за 20-часова неосигуреност

при външна температура. Топлинна-

та мощност на системите за ути-

лизация и кондициониране се опреде-

ля в зависимост от зимните темпе-

ратури при относителна влажност

около 88%.

През зимните и летни периоди

температурата на въздуха в помеще-

нията се изменя от 20 оС при зимни

условия до 28 оС за летния изчисли-

телен режим, а относителната влаж-

ност варира от 40 до 50% през зима-

та и от 50 до 55% през лятото.

Когато залата е с над 100 места,

е добре да се предвиди топловъздуш-

на завеса над входните врати.

Организацията на въздухообмена

обикновено е „горе-горе“. Важно за

ефективността на системата са

въздухоразпределителните устрой-

ства. На пазара се предлагат дифу-

зори, които разпределят въздух в два

режима, зимен и летен. За зимен ре-

жим въздухът се подава вертикално

надолу, като целта е с минимални

температурни загуби въздухът да

достигне работната зона с подходя-

ща температура и скорост. За ле-

тен режим дифузорът разпределя

въздуха по хоризонтала. Отново се

съблюдава температура и скорост

в работната зона.

Енергийната ефективност при

климатичните инсталации, подобно

на вентилационните, е свързана с

използването на утилизация на отра-

ботения въздух с помощта на реку-

перативни топлообменници. С оглед

намаляване на енергийните разходи за

охлаждане при работа в летен режим

е добре да се използва т. нар. свобод-

но охлаждане, което се използва в пе-

риода 0 – 6 часа сутринта.

Добре е да се има предвид, че възду-

ховодите следва да са топло- и сту-

доизолирани, за да може в зимен ре-

жим температурната разлика при

пренос на въздуха да е минимална, а

в летен да се предотврати конденз,

вследствие от съприкосновението на

студения въздух във въздуховода и

топлия въздух в помещението.

Ограждащите конструкции се из-

пълняват в съответствие с Наред-

ба №7.
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Електрически котли от Vaillant =
ефективност + качество
Електрически котли от Vaillant =
ефективност + качество
Немският производител Vaillant предлага на българския пазар най-новото поколение
електрически котли.

Основни предимства на
електрическите котли EloBLOCK модел VE-2

•В България има достатъчно ресурси във вся-

ко жилище за осигуряване на достатъчно ко-

личество електроенергия за потребности-

те за отопление

• Екологичност - практически липсват еми-

сии от вредни газове

•Независимост - както от централната топ-

шлофикация, така и от газоснабдяването

•Модерен дизайн - в стила на стенните га-

зови уреди

•Иновативни - с микропроцерно управление

• Лесен и ергономичен интерфейс за потре-

бителя

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

•Моделите 6 и 9 kW могат да работят и с

монофазно електрозахранване

•Пълна модулация на мощността - гаранти-

ра икономична експлоатация и нисък раз-

ход на ток

•Ниска минимална мощност - 1 kW - за мо-

делите от 6,9 и 12 kW; 2,3 kW - за остана-

лите модели

• Балансирано натоварване на нагревателно-

те елементи - гарантира дълъг живот на

експлоатация

• Лесен монтаж на външен серпантинен бой-

лер за производсрво на топла вода

•Регулиране температурата на водата в

серпанния бойлер чрез панела за управление

на ел. котел

•Подготвен за използване при подово

отопление

•Вградено управление по външен датчик за

температура (Vaillant art. N. 00693)

• Вградена защита от замръзване на елект-

рическия котел и серпантинния бойлер

•Възможност за изключване на част или ця-

лата мощност на електрическия котел от

работа чрез реле (контролер) за управление

на тока - ефективно при недостик на ресурс

на електрозахранването на жилището

•Електронно регулиране на мощността на

електрическия котел

•Вградена 2-степенна циркулационна помпа с

автоматично превключване на скоростта

•Възможност за задаване времето на рабо-

та на помпата след изключване работата

на котела за отопление

•Мек старт - първите 100 сек. при пуска-

не, електрическия котел работи на мини-

мална мощност

•Вграден предпазен клапан, разширителен

съд 10 л и механичен манометър

•Вградена защита от блокиране на помпата

- на всеки 23 часа се включва профилактич-

но (също и за трипътен вентил, ако е вклю-

чен външен серпантинен бойлер)

• Възможно каскадно включване - при модели-

те 24 и 28 kW

Газкомфорт ЕАД
тел.: 0700 18 600, www.gaskomfort.com
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Булклима ЕООД е частна компания

създадена през 1992 година. Фирмата е

официален партньор за Българския пазар

на няколко световни производители. Раз-

полага с офиси за дистрибуция в повече-

то големи градове в България и предлага

на своите клиенти професионални реше-

ния в областта на климатизацията, отоп-

лението и вентилацията.

Нашите Партньори
От 1999 г. фирмата е официален вно-

сител и дистрибутор за България на

Японския гигант FUJISU GENERAL. Ком-

панията е от най-известните и реноми-

рани японски производители на битови

климатици, съоръжения за централна

климатизация на сгради и термопомпе-

ни системи. Продуктите й са позицио-

нирани в най-високия клас с доказано от-

лично качество и цени, съобразени с ре-

гионалната пазарна конкуренция. Подроб-

на информация за търговската марка и

артикулите й може да откриете в пре-

зентационно-каталожния сайт за Бълга-

рия www.fujitsu-general.bg

От 2012 г. фирмата е и официален

дистрибутор и партньор за България

на продуктите на YORK by Jonson

Controls - един от най-добрите произ-

водители на чилъри,  вентилаторни

конвектори, покривни централи и др.

Тяхната гама е допълнена и от бито-

ви климатици енергиен клас А с висо-

ки технически параметри.

Компанията е официален партньор и

на Гръцкия производител за въздушни

завеси OLEFINI.

Дейност и развитие
В резултат на своето развитие, днес

фирмата разполага със свои представи-

телства и специалисти в повечето гра-

дове на България и предлага цялостни ре-

шения в следните области:

•Инженерингови решения в климатич-

ната техника;

•Изграждане на централна климатиза-

ция чрез VRF  и чилърни системи на об-

ществени, административни и про-

мишлени сгради;

•Професионални решения за климатиза-

ция на ресторанти, обществени и жи-

лищни помещения;

•Изграждане на вентилационни инс-

талации;

•Изграждане на термопомпени инстала-

ции (въздух-вода и вода-вода) за иконо-

мично отопление  през зимата и охлаж-

дане през лятото.

•Профилактика, гаранционен и извънга-

ранционен сервиз, обезпечен с ориги-

нални резервни части.

Като гарант за предлаганите сто-

ки и услуги Булклима ЕООД е серти-

фицирана съгласно изискванията на

ISO 9001:2008 и 14000.

Булклима ЕООД, затваря кръга от ус-

луги: от технически решения -  до извън

гаранционен сервиз, с което гарантира

максимално дълъг период за експлоата-

ция на съоръженията. КАЧЕСТВО, НА-

ДЕЖДНОСТ и ЦЕНА са акцентите във

всички дейности на компанията. В цялос-

тната си дейност фирмата се стреми

към разширяване на кръга си от парт-

ньори в България, запазвайки предлага-

ния досега професионализъм, опит и ев-

ропейски работни практики.

Булкилима - лидер в инженеринговите
решения за отопление и климатизация
Булкилима - лидер в инженеринговите
решения за отопление и климатизация
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Все по-често при изграждането на

водопроводни мрежи предпочитани

са тръбите от полимерни материа-

ли поради улеснения монтаж и доб-

рите експлоатационни характерис-

тики. В същото време широко изпол-

звани са и тръбите от неръждаема

стомана. Физико-химичните свой-

ства на материала, качеството на

тръбата и присъединителните еле-

менти, както и добре изпълненият

монтаж, са сред основните факто-

ри, определящи надеждността на си-

стемата и срокът на безпроблемна

експлоатация.

Тръби от полимерни материали
Сред основните предимства на

полимерните тръби, в сравнение с

металните, които са сред причини-

те те все повече да се налагат в

Тръби за водопроводни
системи
Тръби за водопроводни
системи

При изграждането на съвременните системи за водоснаб-

дяване, основни критерии, определящи избора на определен

вид тръби, са осигуряването на висока надеждност, дълъг

експлоатационен срок, ниски експлоатационни разходи, ле-

сен монтаж и поддръжка. Голямото разнообразие от тръби

от различни материали и с различни характеристики дава

възможност за избор между различни възможности и улес-

нява постигането на добри експлоатационни параметри.
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практиката при изграждането на

водопроводни инсталации, са малко-

то им тегло, лесният монтаж, ус-

тойчивостта на химически активни

вещества, неподатливостта на ко-

розия. Те са достатъчно здрави и

еластични, а експлоатационният им

срок достига до над 50 години. Няма

ограничения и по отношение на мон-

тажа. Подходящи са за подземно и

надземно полагане. Основните им не-

достатъци са свързани с намалява-

нето на тяхната здравина при нагря-

ване, факта, че полимерите горят,

а под действието на ултравиолето-

вите лъчи - стареят. Като недо-

статък, който до известна степен

се компенсира, се посочва големият

коефициент на температурно разши-

рение.

Стареенето на полимерните

тръби често се счита за техен ос-

новен недостатък. Този процес е

съпроводен с намаляване на еластич-

ността и здравината на тръбите.

Характерно за полимерните тръби е,

че те стареят в целия си обем, по-

ради което разрушаването настъпва

изведнъж, като се разрушава цяла-

та тръба.

Полиетиленови и полипропиленови
тръби
При изграждането на водопровод-

ни системи се използват предимно

тръби от полиетилен (РЕ) и полипро-

пилен (РР).

Полиетиленовите тръби са едни

от първите полимерни тръби, изпол-

звани в системите за водоснабдя-

ване и канализация. Подходящи са за

изграждане на външни и вътрешни

напорни водопроводни системи. Про-

извеждат се в две разновидности –

тръби от полиетилен високо наля-

гане и от полиетилен ниско наляга-

не.

Полиетиленовите тръби са евти-

ни, леки, гладки и не корозират. В

сравнение с други полимерни матери-

али, полиетиленът е с най-ниска ра-

ботна температура от порядъка на

–20 оС, което оказва влияние при

монтаж и експлоатация на тръбите

в зимни условия.

Произвеждат се с много голяма

дължина и са подходящи за работа при

всякакво налягане. Като основни

техни недостатъци могат да се по-

сочат неустойчивостта им на

външни въздействия и фактът, че

стареят. Свързването им обикнове-

но е посредством бърза механична

връзка или челна заварка.

Днес широко използвани се тръби-

те от омрежен полиетилен, при кои-

то се достига по-голяма здравина и

по-дълъг експлоатационен срок.

Полипропиленовите тръби са с

близки физико-механични и топлинни

свойства до омрежения полиетилен.

Полипропиленът обаче е по-твърд,

поради което тръбите се произвеж-

дат предимно на отрези. Като пре-

димства на полипропиленовите

тръби могат да се посочат същите

като тези на полиетиленовите

тръби, с допълнение, че те са с по-

висока устойчивост на външни про-

мени. Полипропиленовите тръби оба-

че се явяват и по-скъпи от полиети-
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леновите и с по-скъпи фасонни час-

ти. Свързването им е посредством

лепене със специални нагряващи уре-

ди, а за връзка със спирателна арма-

тура се използват фитинги с резба

или комбинирани от едната страна

лепене, а от другата - резба.

Многослойни тръби
При изграждането на водопровод-

ни системи приложение намират и

многослойните тръби с алуминиева

вложка. Те се състоят от външен и

вътрешен слой от омрежен полиети-

лен и алуминиев слой между тях, кой-

то възпрепятства дифузията на кис-

лород. Тези тръби, за разлика от

други полимерни тръби, осигуряват

пълна защита от попадането на

кислород в системата. Вътрешният

им полиетиленов слой позволява да

се намали триенето на водата във

водопроводната система, осигурява

висока устойчивост на агресивни

среди, намалява хидравличните загу-

би. Външният слой, също от полиети-

лен, предпазва междинния метален

слой от корозия. Междинният слой

от алуминий, от своя страна, гаран-

тира висока надеждност при експло-

атация, нисък коефициент на линей-

но разширение и изпълнява функции-

те на антикислородна бариера. Тези

тръби се препоръчват предимно за

сградни инсталации. Монтажът

може да бъде с фланци, муфи, чрез

заваряване.

Сред използваните тръби са и

тръбите от полибутен. Те са пред-

почитани предимно при изграждане-

то на сградни водопроводни инста-

лации. Характеризират се с висока

здравина, устойчивост към въздей-

ствието на ултравиолетовите лъчи

и повишена топлоустойчивост. По

своите характеристики тръбите от

полибутен се доближават към тези

от омрежен полиетилен.

Стъклопластови тръби
В последните години все по-широ-

ко приложение намират и стъклопла-

стовите тръби. Считат се за много

подходящи при изграждането на во-

доразпределителни системи. Харак-

теризират се с малко тегло, корози-

онна устойчивост, дълъг експлоата-

ционен срок, ефективност и ниски

разходи, свързани с експлоатацията

и обслужването.

Стъклопластът е композитен ма-

териал, съчетаващ висока здравина

с относително неголяма плътност.

Обикновено се състои най-малко от

два различни материала. Обединява-

нето на материалите позволява

Източник: sxc.hu
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съчетаване на техните предимства

в един общ краен продукт. Най-чес-

то стъклопластовите тръби се

състоят от полиестерна смола,

стъклени влакна и укрепващи мате-

риали.

Метални тръби
Използването на метални тръби

във водоснабдителните системи е с

тенденция към намаляване. Основно

се използват чугунени и стоманени

тръби. Предимства на чугунените

тръби са тяхната дълговечност и

фактът, че те не корозират. Те оба-

че се характеризират с немалка де-

белина на стената, голяма грапави-

на, сравнително сложен монтаж. Чу-

гунените тръби също така са крех-

ки, а връзките между тях се считат

за не особено надеждни. Обикновено

свързването на отделните тръби е

посредством муфи, фланци или вин-

тово-муфени връзки. При използване-

то на муфи уплътняването обикно-

вено е посредством оловни пръчки,

набивани между муфата и тръбата,

като останалото пространство се

запълва с разтопено олово или по-

средством гумени пръстени.

Свързването посредством фланци

обикновено е при свързването на

тръбите със спирателен кран или

фитинг. Подобна връзка издържа на

по-голямо налягане, но се характери-

зира с по-малка еластичност в срав-

нение с използването на муфи. За

добро решение се счита винтово-му-

фената връзка, при която от

вътрешната страна на муфата има

резба и на нея се навива пръстен с

външна резба, който притиска гуме-

но уплътнение. Тази връзка се счи-

та за по-еластична от връзката

посредством фланци и по-здрава от

тази с муфи.

От своя страна, стоманените

тръби се считат за подходящи за

изграждане на всякакъв вид тръбоп-

роводи. Основни техни предимства

са много голямата якост, възмож-

ността за производство на тръби

с голяма дължина, здравите връзки

и относително малката грапавина

на стените. Основен недостатък на

стоманените тръби е неустойчиво-

стта им на корозия. Също така, те

са със сравнително по-кратък екс-

плоатационен срок спрямо тръбите

от полимерни материали. Добре е да

се има предвид, че при високо наля-

гане е възможно да се получи раз-

рив на тръбите. При монтажа им

обикновено за съединяването на

тръбите се използва заваряване, а

също така и резбови съединения. Из-

ползват се и тръби от неръждаема

стомана, които обаче са с по-висо-

ка себестойност, както и поцинко-

вани тръби. Поцинкованите тръби

се характеризират с по-голямата

корозионна устойчивост в сравне-

ние със стоманените. Като техни

недостатъци обикновено се посоч-

ват сравнително бързото износва-

не на покритието и трудоемкият

монтаж, който основно е на резба.

В редки случаи се използва заваря-

ване, тъй като цинкът кипи при

високи температури и се отделят

вредни газове.
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Интелигентните сгради – успешна
симбиоза между възобновяема енергия,
енергийна ефективност и сградни решения

Интелигентните сгради – успешна
симбиоза между възобновяема енергия,
енергийна ефективност и сградни решения

Известно е, че концепцията за

интелигентните сгради набира

все по-голяма популярност в глоба-

лен аспект. Сградният фонд, кой-

то е отговорен за 40 % от общо-

то енергийно потребление и за

36% от емисиите на CO2, има ог-

ромен потенциал за намаляване на

"енергийната бедност" и създава-

не на комфортна здравословна

среда на обитаване.

Темата за интелигентните сгра-

ди ще бъде един от новите акценти

в тазгодишния Форум и изложба за

енергийна ефективност и възобно-

вяема енергия. Изявата се организи-

ра ежегодно от Виа Експо от 29-ти

до 31-ми май в ИЕЦ, София.

Сесията ще започне с презента-

цията на Ерик Блум от Pike

Research (Navigant), Великобритания,

който ще се фокусира върху най-го-

рещите тенденции и атрактивни

бизнес възможности за търговци и

доставчици в този сектор. През

последното десетилетие навсякъде

по света технологиите на интели-

гентното строителство претърпя-

ха период на динамична еволюция и

възприемане. По-строгата регула-

торна рамка доведе до търсене на

продукти и услуги с по-голяма енер-

гийна ефективност.

Какво е настоящото европейско

законодателство, касаещо сгради-

те с почти нулева консумация на

енергия, отговор ще даде Клеменс

Хоори от Европейска комисия - Ди-

рекция Енергетика.

Рафаел Боинтнер от Energy

Economics Group, Виенски техноло-

гичен университет, Австрия, ще

разгледа темата за подобряването

на енергийната ефективност на

сградите като ключов елемент за

постигане целите на EU 20-20-20,

като посочва четири основни мо-

мента за постигане на тези цели:

прилагане на законодателството,

насърчаване на интегрираното

енергийно проектиране на сгради-

те, ангажиране на общините и на-

селението, както и достъп до акту-

ална информация за архитекти и

проектанти. В рамките на своята

презентация г-н Боинтнер ще запоз-

нае делегатите с проекта AIDA,

подкрепен от ЕК. Той предлага кон-

кретни действия за изграждане на

сгради с почти нулева енергийна

консумация като посещения с учеб-

на цел на иновативни сгради, запоз-

наване с най-добрите примери от

практиката и др.

Един от ключовите елементи на

новата Директива за енергийна

ефективност е изискването държа-

вите членки да разработят дългос-

рочни стратегии за мобилизиране

на финансирането на обновяване на

техните сгради.  Ейдриян Джойс от

Европейския алианс на фирмите за

енергийна ефективност на сгради-

те, Белгия, ще разгледа какви анга-

жименти произтичат от законода-

телството и какви финансови инс-

трументи са използвани при реали-

зирането на проекти в Германия,

Ирландия и Чехия.

Горан Миланов от Българска фа-

силити мениджмънт асоциация ще

направи обзор на възможностите и

перспективите на фасилити мени-

джмънта в България. В момента го-

лям брой международни компании

оперират на българския пазар. Този

факт подчертава потенциала за

растеж у нас, което ще определи

необходимостта от повишаване на

квалификацията на заетите специ-

алисти в този сектор.

Експерти от Европейското па-

тентно ведомство ще презенти-

рат нова система. Тя дава достъп

на обществото до актуална инфор-

мация за световните патенти,

свързани с екоефективните сгради,

както и ще направи преглед на све-

товните тенденции.

Специализираният софтуер FM

Center (CAFM) ще бъде представен

от Иво Стоянов от CenterMine. То-

ва е единствено по рода си решение

на нашия пазар за управление на

сгради, чрез който може да се полу-

чи детайлна  информация за финан-

совите потоци, намаляване на опе-

ративните разходи, редуциране на

енергийното потребление и опти-

мизиране на времето на служители-

те. Софтуерът се отличава с бога-

та функционалност, позволяваща

адаптирането му към различни сек-

тори. Системата е подходяща за

управление на бизнес сгради и ком-

плекси, търговски вериги, молове,

банки и фирми с множество отдале-

чени офиси.

Сред другите дискутирани теми

ще са технологиите за съхранение

на енергия от възобновяеми източ-

ници и окабеляването на интелиген-

тните сгради.

Внимание ще бъде обърнато  и на

сградноинтегрираните фотоволта-

ични  системи, които вече са неде-

лима част от новата архитектур-

на "естетика".

На територията на паралелните

изложби посетителите ще имат

възможността да се запознаят с

последните новости в областта на

сградната автоматизация и управ-

ление, асансьорни съоръжения, сис-

теми за производство на екологич-

ночиста енергия и решения за нама-

ляване на енергийната консумация.

Умен дом, Черноморски енергиен

клъстер, Пестим енергия, Техем

Сървисис, Лифтком, Трез, Пролифт,

Siemon, Европейско патентно ве-

домство и др. са сред участниците.

За повече информация - Виа Експо

www.viaexpo.com
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За миналата година имаме над 100
реализирани проекта
За миналата година имаме над 100
реализирани проекта
Петър Цинцов, управител на ПИ Трейд

Какво представлява пречиствателната
станця Klaro Easy на GRAF (Германия),
чийто представител за България е ПИ
Трейд?
Това е система за пречистване на от-

падъчни води с активна утайка, отгова-

ряща на изискванията на EN 12566-3, ка-

то напълно биологична пречиствателна-

та станция. Тя е предназначена за къщи,

вили, хотелски комплекси, къмпинги и мал-

ки населени места, които не са свързани

към местната канализационна система.

Основните източници на отпадъчните

води могат да бъдат всички санитарни

съоръжения: тоалетни, бани, перални, съ-

домиялни машини и т. н.

Описание на процеса:
Klaro Easy работи на SBR принцип -

биореактор с циклична последовател-

ност. В системата няма подвижни час-

ти и електрически елементи. Всички

процеси и движението на водата се осъ-

ществяват от три еърлифтни помпи,

аератори за въздух и един компресор. Те

се управляват от микропроцесор, който

активира компресора и клапаните, като

по този начин разпределя въздуха в сис-

темата. Сензор следи входното натовар-

ване и микропроцесорът автоматично

сменява режимите на работа спрямо него.

По този начин се постига оптимално

натоварване на съоръжението с най-про-

сти средства и се гарантира постоянен

и равномерен качествен процес.

Какви предимства дава тя на клиентите?
Пречиствателната станция работи

на биологичен принцип с аеробна техно-

логия, при която не се използват химика-

ли и няма отделящи се миризми. Техноло-

гията е сертифицирана и гарантира ви-

соко ниво на пречистените води (98%), ко-

ито могат да се използват за напояване

на тревни площи или да се заустят в от-

ворен водоизточник (река, дере, дъждовен

канал и т. н.). Съоръжението има много

ниски експлоатационни разходи и бърза

възвръщаемост на инвестицията в срав-

нение с изгребната яма.

Пречиствателни станции Klaro Easy

се произвеждат от ГРАФ в Германия

повече от 50 години, което гаранти-

ра тяхното качество и произход.

Бихте ли разказали за някои от най-
актуалните проекти, които ПИ Трейд е
реализирала през 2012 г.?
За 2012 г. имаме над 100 реализирани

проекта, по-интересни от които са пре-

чиствателните станции на Англо-Аме-

риканското Училище (ААУ) в Панчарево

и пречиствателната станция на нова-

та Сити Клиник в София.

През 2012 ААУ направи разширение на

базата си в Панчарево. Нашата фирма

бе избрана да проектира, достави и мон-

тира нова пречиствателна станция.

Старата такава беше определена като

"неработеща" и съответно демонтира-

на. Новото съоръжение покрива изцяло

LEED изискванята, по които училището

получи златен LEED EBOM сертификат

за зелено строителство.

Новата ПСОВ е тип Klaro Easy с капа-

цитет 850 човека. Съоръжението е на-

пълно автоматизирано и се управлява от

микропроцесор. Отпадъчната вода от

училището се пречиства до 98%, като до-

пълнително се премахват фосфорът и

азотът. Пречистената вода се обезза-

разява с UV лампа, след което преминава

през влажна зона, където се третира до-

пълнително чрез бедни на азот и фосфор

корени на тръстика. Преди да се излее в

природата, водата преминава през тест

за качество чрез онлайн система за наб-

людение. Показателите на пречистена-

та вода са близки до тези на питейната!

"Болница от бъдещето" нарекоха нова-

та City Clinic в София, на която изградихме

собствена локална пречиствателна стан-

ция. Тя ще преработва 100% от отпадъч-

ните води на клиниката. Съоръжението е

тип Klaro Easy и е с капацитет 200 човека.
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Те са подходящо решение за бързо

и лесно измерване на разстоянието

между стени и сгради, до дървета и

стълбове, до труднодостъпни обек-

ти, за измерване на размери и изчис-

ляване на площи на терени - ниви,

градини, басейни и езера, за измерва-

не на разстоянието от плавателен

съд до брега, до шамандура или до друг

съд, за определяне на площта на

стени и покриви и на обемите на

помещения и т. н. Значително по-

добрите измервателни възможности

на електронните ролетки се дължат

на използването на ултразвук или

лазер за определяне на разстоянията.

Ултразвукови ролетки
Ултразвуковите ролетки пред-

ставляват малки преносими уреди,

захранвани с батерии. Съществува-

щите в момента модели са лесно

преносими и тежат около 200-300

грама. Могат да се използват както

в затворени помещения, така и на

открито. Ролетките съдържат из-

точник на ултразвук с честота око-

ло 40 килохерца и обектив за форми-

рането му в тесен лъч. Именно този

лъч определя използваното понякога

наименование звуков лазер вместо

ултразвукова ролетка. Самото из-

мерване започва с насочване на обек-

тива към предмета, разстоянието до

който ще се измерва. Добре е да се

има предвид, че е необходимо между

тях да няма други предмети с голе-

мина над десетина сантиметра. Ро-

летката излъчва ултразвук за много

кратко време (няколко десетохиляд-

ни от секундата) и същевременно в

нея се включва електронен часовник.

Когато лъчът достигне до предмета,

част от него се отразява, връща се

обратно и се приема от вграден в

ролетката микрофон. За максимално

добро отражение е необходимо ролет-

ката да се насочи така, че лъчът да

е перпендикулярен на площта, към

която ще го отразява. Отразеният

лъч се превръща от микрофона в слаб

електрически сигнал, който спира

часовника. На практика часовникът

измерва времето, за което лъчът

изминава разстоянието (отиване и

връщане) между обектива на ролет-

ката и предмета. Това време по-

стъпва в електронен блок за обра-

ботка, а полученият резултат се

изписва на дисплея на уреда.

Допълнителни възможности
Освен основната функция на измер-

ване на разстояние, ултразвуковите

ролетки обикновено имат и допълни-

телни функции. За улесняване на на-

сочването към предмета някои от

тях излъчват и светлинен лъч. Съще-

ствуват ролетки, които съобщават

за извършеното измерване чрез зву-

ков сигнал. Почти всички ролетки

имат памет за съхраняване до 5 пос-

ледователно измерени разстояния.

Освен това в тях е вграден и прост

електронен калкулатор, чрез който се

умножават резултатите от измер-

ванията, което позволява лесно опре-

деляне на площ или обем на помеще-

нието.

Електронни ролетки

Класическите ролетки създават редица неудобства, когато е необ-

ходимо измерване на значителни разстояния. Тези неудобства лесно

могат да бъдат преодолени с използването на електронни ролетки.

Електронни ролетки
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Ограничения при използването
Съществуват някои ограничения

при използването на ултразвуковите

ролетки, дължащи се на особености-

те на ултразвука. При неговото раз-

пространение част от енергията му

се поглъща от въздуха и с увеличава-

не на разстоянието, силата на връща-

щия се ултразвук намалява. Това води

до усложняване на електронния блок и

оттам до повишаване на цената, раз-

мерите и теглото на ролетката.

Съответно, максималното разстоя-

ние на измерване зависи от модела и

е между няколко метра и няколко де-

сетки метра. То зависи и от отража-

телната способност на измервания

обект, която е по-голяма при големи

и гладки обекти. Честотата на улт-

развука също не е избрана случайно -

тя осигурява сравнително неголямо по-

глъщане във въздуха и същевременно

позволява измерване на разстоянието

до обекти с достатъчно малка отра-

зяваща повърхност (обикновено над 0,1

квадратен метър).

Минималното измервано разстоя-

ние от ултразвуковите ролетки е

няколко десетки сантиметра, а мак-

сималното достига няколко десетки

метра. Някои ролетки позволяват

избор за измерване на разстоянието

в метри или сантиметри. Грешката

при измерване обикновено е между

0,5% и 1%. Минималната околна тем-

пература за работа с ролетките е

минус 5-10 градуса, а максималната

40-50 градуса. За улеснение на рабо-

тата съществуват модели с елас-

тична лента на задната им страна

за прикрепване към ръката.

Лазерни ролетки
По своята същност лазерите пред-

ставляват източник на светлинен

лъч с няколко характерни особености.

Той е много тънък – диаметърът му

при излъчването от лазерната ролет-

ка е около 1 милиметър, а създадено-

то от него петно върху измервания

предмет рядко надхвърля 1 санти-

метър. Това прецизно концентрира-

не на светлината позволява с много

малка мощност на лъча да се покрие

голямо разстояние. При лазерните

ролетки мощността е няколко мили-

вата. Тази стойност е предпостав-

ка за продължителна работа на лазер-

ните ролетки и обикновено с един

комплект батерии могат да се напра-

вят между 5 и 10 хиляди измервания.

Другата особеност е, че за разлика

от традиционните източници, които

излъчват бяла светлина, всеки лазер

е с точно определен цвят и излъчва

светлина с точно определена дължи-

на на вълната. При лазерните ролет-

ки тя обикновено е между 635 и 670

нанометра, което означава червена

светлина. Сравнително малко са ро-

летките с инфрачервен лазер (неви-

дим за човешкото око).

В лазерните ролетки мощността

е малка, поради което силата на

светлината в лазерния лъч е твърде

слаба и той не създава опасност от

нараняване. Известно е, че в зависи-

мост от опасността за въздействие

върху биологични обекти съществу-

ват международно приети класове

лазери. Тези в ролетките най-често

са клас 1, клас 2 или клас 2M и попа-

дането на лъча им върху която и да е

част от тялото е напълно безопас-

но. Това се отнася и за моментно

попадане в окото, тъй като неизбеж-

ното мигване го предпазва. Много

рядко се срещат ролетки с лазер клас

3B, попадането на чийто лъч непос-

редствено в окото може да има се-

риозни последици.

Особености
при измерването
При лазерните ролетки миниатю-

рен лазерен диод излъчва лъч светли-

на, който чрез оптична призма се

насочва към обектива, осигуряващ

допълнителното му фокусиране.

Лъчът достига до измервания пред-

мет, отразява се и се връща в при-

емния обектив на ролетката. Там се

фокусира върху фотодиод, който пре-

образува светлината в слаб елект-

рически сигнал, който се усилва от

електронен блок. Самото измерване

е аналогично на това с ултразвуко-

вата ролетка. Съществена разлика

е, че по пътя на лазерния лъч не тряб-

ва да има каквито и да било предме-

ти. Също така поради по-високата

скорост на разпространение на свет-

лината електронният часовник в ла-

зерната ролетка измерва много по-

малки времена, отколкото при улт-

развуковите ролетки.

Съществуват и комбинирани ла-

зерни ролетки, които измерват раз-

стоянието подобно на обикновена

ролетка, но за удобство стойност-

та му се изписва на дисплей.

Много по-малката дължина на

вълната на светлината от лазерите

в сравнение с тази на ултразвука оп-

ределя съществени различия в пара-

метрите на двата вида ролетки и в

начина на използването им. Минимал-

ното разстояние, което може да бъде

измерено с лазерна ролетка, е по-

малко в сравнение с ултразвуковите

– стойностите при различните моде-

ли са между няколко милиметра и ня-

колко десетки сантиметра. Същев-

ременно максималното разстояние

обикновено е не по-малко от 100

метра, а при някои модели надхвърля

600 метра. Не трябва да се забравя,

че при измерване на разстоянието до

предмет със слабо отразяваща

повърхност, максималното разстоя-

ние намалява. Затова в каталозите

на някои лазерни ролетки се дават

няколко стойности за максималното

разстояние, например до сгради (най-

голямо), дървета (по-малко) и пръто-

ве (най-малко). В други случаи като

принадлежност на ролетката е даде-

на отразяваща лента за залепване на

измервания предмет. Грешката при

измерване на разстоянието обикно-

вено е само няколко милиметра. Съще-

ствуват модели, в които могат да се

записват до 20 стойности от измер-

вания, както и такива с вграден кла-

сически нивелир за точното им по-

ставяне в хоризонтално положение.

Повечето ролетки работят в темпе-

ратурен обхват от около минус 10 до

плюс 50 °С.

Съществуват и лазерни ролетки с

вграден радиопредавател, които пре-

дават събраните данни по безжичен

път на други устройства чрез систе-

мата Bluetooth, както и такива с GPS

приемници.

При избора на ролетка е добре да

се има предвид, че ултразвуковите

ролетки позволяват измерване на

разстояние до предмет дори при на-

личие на неголеми препятствия меж-

ду тях, за сметка на което максимал-

ният им обхват е няколко десетки

метра. Лазерните ролетки могат да

измерват разстояния над 100 метра,

при това с по-добра точност. Те

обаче изискват пряка видимост към

измервания обект.
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