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Тинотех стартира ново производство

терните недостатъци за тях - неравномер-

ност в подаването на енергията (за слънче-

вите панели), ниска ефективност при мину-

сови температури, шум, тегло и други“, за-

яви г-н Цветков.

„В момента разработваме и вариант за

upgrade на климатици, чрез който ще можем да

достигнем до по-широк кръг от потребители.

Вече закупилите по-евтини или скъпи климати-

ци ще имат възможността срещу сравнител-

но малка сума да получат качествен скок на

техниката си, достигайки невъзможни досега

и за най- скъпите климатици параметри за COP.

Това са така наречените от мен „слънчеви

климатици„, които ще запазят функциите и

вида си в режим охлаждане, като достигнат 2

до 3 пъти по-висока ефективност в режим

отопление. “, допълниха от Тинотех.

Наскоро фирма Тинотех стартира произ-

водство на термопомпи, използващи пряко

слънчева енергия, заяви Валентин Цветков,

управител на компанията. „Оползотворява-

нето на слънчевата енергия се осъществява

посредством термодинамични слънчеви па-

нели с директно изпарение. Това са така на-

речените термопомпи „слънце/въздух – вода„.

При тях е осъществена симбиоза между ефек-

тивното усвояване на слънчевата енергия, да-

ващо възможност за достигане на СОР >8

при директно слънцегреене и възможност за

постоянен енергодобив дори и в тъмната

част от денонощието, чрез използване на аку-

мулираната слънчева енергия във въздуха и

околната среда. Тази технология обединява

предимствата на класическите слънчеви па-

нели и климатиците, като отсъстват харак-

Пожароизвестителна централа на Bosch обезопасява стадион в ЮАР

ванията на стадиона“, заявиха от Bosch.

„Модулното конфигуриране позволява разширяване на центра-

лата, лесно адаптиране към специфичните норми и изисквания на

конкретната държава, използването на пълен комплект от 46

модула и до 32 взаимосвързани централи и/или дистанционни кла-

виатури. Друго предимство е удобният и лесен за употреба интер-

фейс, с който операционните грешки са минимални, дори и с основни

познания. Панелът, също така, може да се интегрира към другите

системи за сигурност на Bosch, за да създаде цялостна система

за сигурност, която да осигури на посетителите възможността

изцяло да се наслаждават на събитието“, допълниха от компани-

ята.

Според управителя на стадиона Хуго Кемп, най-важното в случай

на пожар е, че те разполагат с възможно най-добрите системи. „Про-

тивопожарният панел на Bosch има редица преимущества, едно от

които е възможността му за разширяване, като по този начин напълно

отговаря на нашите изисквания и позволява да бъде разширяван. До-

казаната надеждност на продуктите на Bosch, фактът, че компани-

ята присъства на местния пазар повече от 100 години и това, че всички

продукти разполагат с тригодишна гаранция, направи избора ни наи-

стина лесен“, добави Кемп.

Модулна пожароизвестителна централа FPA 5000 на компанията

Bosch се грижи за безопасността на посетителите на Световното

първенство по футбол 2010 г. на стадион Лофтус Версфелд в Пре-

тория, Южна Африка, съобщиха от офиса на компанията. „Bosch се

гордее с предоставената му възможност да инсталира пожароиз-

вестителна техника на престижния стадион, съвместно с инжене-

рите от Aurecon и IFS. Благодарение на модулната си структура, ино-

вативната централа FPA 5000 беше лесно приспособена към изиск-

Осветление от Логолайт Инженеринг в Гранд Мол Варна

Логолайт Инженеринг достави дизайнер-

ско осветление за последния етаж на Гранд

Мол Варна, където се намират ресторанти-

те, заведенията за бързо хранене, кафенета-

та и сладкарниците, информираха от компа-

нията. За реализацията на осветителните

решения са използвани модели от серията

Nemesis на чешката фирма LUCIS, изпълнени

в бял, жълт, зелен и червен цвят.

„Осветителните тела са изработени

ръчно от бохемско стъкло. Отличават се с

уникална визия и дизайн. Избрани са с оглед

изпълнение на общата архитектурна идея,

като е обърнато специално внимание на енер-

гийната им ефективност. Осветителните

тела Nemesis са оборудвани с енергоспестя-

ващи лампи BEGHELLI от най-висок клас“, ко-

ментират от Логолайт Инженеринг.
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Презентация на Шрак Техник

На 10 май т. г. Шрак Техник съвместно с НПС ЕАСТ при Камарата на инженерите в инвестиционното

проектиране (КИИП) организира презентация на тема „Иновации от Schrack Technik в структурното

окабеляване и електросистемите до 1000V“. Представянето се проведе в зала 1 на хотел Родина, София.

Лектори на семинара бяха инж. Леополд Проел, продуктов мениджър IT в Schrack Technik, Австрия, инж. Петър

Копев, управител на Шрак Техник и инж. Лъчезар Камбуров, специалист продажби в Шрак Техник. На съби-

тието присъстваха електропроектанти и инсталатори от водещи компании в София и региона.

В областта на мрежовите технологии домакините представиха медни кабели LSA-LINE, оптични ка-

бели, модули TOOLLESS LINE и комуникационни шкафове 19“. Гостите се запознаха и с историята и акту-

алните стандарти в мрежовата технология Class Ea/Cat. 6a/10 GB. Акцент в презентацията „Електрое-

лементи до 1000V от Schrack Technik“ бе поставен върху електротаблата, автоматични прекъсвачи и де-

фектнотокови защити, аресторни защити и прекъсвачи, релета, контактори и моторни защити. В отговор

на въпроса планират ли организацията на подобни събития и в бъдеще от Шрак Техник заявиха: „Имайки

предвид огромния интерес, който предизвика семинарът, нашата цел е да го превърнем в ежегоден“.

Фирма Жо и Вен в нов офис
Наскоро фирма ЖО и ВЕН се премести в нов офис, намиращ се на столичната ул. Раковски №

27, съобщи за сп. ТД Инсталации, Оборудване, Инструменти Венета Щърбова, управител на ЖО

и ВЕН. „Новият офис е с по-удобна локация за клиентите ни от София и страната, и предлага

повече функционални възможности за организация на работното пространство“, допълни г-жа

Щърбова.

Фирма ЖО и ВЕН е позната на читателите на списанието като партньор на ABB, Schneider Electric,

Makris. Компанията е специализирана в търговията на едро и дребно с кабели и електроматериали,

апаратура НН и всичко необходимо за електрооборудването на сгради, офиси и промишлени пред-

приятия. ЖО и ВЕН предлага богата гама на нашия пазар от конзолни и разклонителни кутии за

скрит монтаж (обикновени и гипс-картон), и ПКОМ разклонителни кутии IP54 собствено произ-

водство.

2Р България откри нов шоурум за осветителни тела в Пловдив
Наскоро фирма 2Р България откри нов шоурум за осветителни тела на бул. Марица Юг в град

Пловдив. „Шоурумът е разположен на голяма търговска площ и предлага богат асортимент от

стоки – полилеи, аплици, лампиони, плафониери, фенери, настолни и нощни лампи. Местоположени-

ето му е удобно, офисът се намира далеч от задръстванията в централните райони на града.

Клиентите ще имат възможност да разгледат на спокойствие изобилието от светлинни източ-

ници и да се почувстват като в царството на светлината. На тяхно разположение са и нашите

отлично подготвени търговци, готови да предложат компетентно мнение или съвет“, заявиха

от 2Р България.

Фирма 2Р България е специализирана в производството, вноса и търговията с лампи и освети-

телни системи. Освен осветителни тела собствено производство, компанията предлага на нашия

пазар и продукти от водещи марки - Philips, Osram, Hellas Schwabe, GE, NVC и други.

Аквастарт бе домакин на семинар
На 18 и 19 май т. г. фирма Аквастарт бе домакин на семинар в Спа Хотел Медите,

Сандански. Тематично семинарът бе насочен към видовете помпи и новостите в

производствената програма на компаниите Vogel и Lowara, чиито официален ди-

стрибутор за България е фирма Аквастарт. Гости на семинара бяха проектанти

специалност ВиК, ОВК и Водно стопанство.

В първия ден на семинара домакините представиха концерна ITT, част от който

са компаниите Vogel и Lowara. Обект на презентациите бяха и видовете многостъпал-

ни центробежни, потопяеми сондажни и едностъпални центробежни помпи, както и

циркулационните помпи с мокър ротор на водещите европейски производители.

Семинарната програма през втория ден стартира с представяне на честотните

регулатори за помпи Хидровар. Инж. Дарио Менини от Lowara презентира пред

присъстващите проектанти характеристиките на бустерните помпени групи на

италианския производител и видовете потопяеми помпи за отпадни води.
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Наскоро бе завършен един от най-големи-

те проекти на фирма BEGHELLI в България:

„Система за управление и контрол на аварий-

ното и евакуационното осветление в Гранд

Мол Варна“. „Системата LOGICA няма аналог

в света“, заяви за читателите на ТД Инста-

лации, Оборудване, Инструменти инж. Иван

Димов, управител на БЕГЕЛИ България. „Бла-

годарение на LOGICA, за първи път в света

аварийно осветително тяло с АВТОТЕСТ (ло-

кална индикация за състоянието му със све-

тодиод) може да бъде преобразувано в модел

с ЦЕНТРАЛЕН ТЕСТ само с просто свързване

по DALI шина. Може да бъде програмирано за

работа в авариен режим 1 или 3 часа, както и

Система на BEGHELLI в Гранд Мол Варна

миран като максимален в първите минути на

загуба на електрозахранването, с цел да се

предотврати паниката. За улесняване на ра-

ботата на електроинсталаторите, всяко

аварийно осветително тяло от серията

LOGICA има вграден нивелир и скоба за бърз

монтаж, както и кутия и рамка за вграден в

стените или тавана монтаж.

В Гранд Мол Варна са инсталирани повече от

1000 броя евакуационни и аварийни осветления

от серията LOGICA и MAXIMA, дванадесет ло-

кални системи за контрол и управление LOGICA

MAIN UNIT и една централна система LOGICA

SUPERVISOR, която приема информацията от

дванадесетте локални централи и ги визуали-

зира на компютъра на системата за сградна

автоматизация (BMS). По този начин всяко

аварийно и евакуационно осветително тяло

може да бъде проверявано и управлявано от нея.

„С изграждането на системата LOGICA,

Гранд Мол Варна се нарежда до едни от най-

модерните в областта на аварийното и ева-

куационното осветление сгради в Европа,

наред със сградата на Европейския съюз в

Брюксел и сградата на Централата на НАТО в

Европа, също оборудвани със система

LOGICA“, завърши инж. Димов.

да управлява и контролира и стандартни, и

аварийни осветителни тела. Към всяка сис-

тема LOGICA могат да бъдат свързани 64

броя стандартни осветителни тела и 64 броя

аварийни. Чрез свързване към централен ком-

пютър на няколко десетки системи LOGICA

става възможно групирането на хиляди стан-

дартни и аварийни осветителни тела в един

команден пункт“, допълни инж. Димов.

Аварийните осветителни тела LOGICA

позволяват програмиране на интензитета им

на светене в нормален или авариен режим, в

зависимост от мястото на инсталиране и

от желанието на инвеститора. Интензи-

тетът в авариен режим може да бъде програ-
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От 10 до 12 юни в Междунаро-

ден дом на учените Ф. Ж. Кюри се

проведе четиринадесетото изда-

ние на Национална конференция по

осветление с международно уча-

стие България Светлина 2010. Във

форума, организиран от Национал-

ния комитет по осветление в

България (НКО), се включиха мно-

гобройни гости от страната и

чужбина. По време на официално-

то откриване на конференцията

те бяха поздравени от доц. Борис-

лав Борисов, заместник-кмет на об-

щина Варна, и от доц. Иван Иванов,

заместник-ректор на ТУ–Варна. В

рамките на форума бяха представе-

ни общо 85 доклада, 16 от които на

чуждестранни участници. Изнесени-

те доклади обхващаха 12 тематични

области. Сред тях бяха: вътрешно ос-

ветление; външно осветление; свето-

диоди и светодиодно осветление, фо-

товолтаични системи; фотометрия

и колориметрия; дневно естествено

и смесено осветление; архитектур-

но, художествено и рекламно освет-

ление. Други теми, включени в програ-

мата на форума, бяха управление на

осветителни уредби; ергономия и фи-

зиология на зрението; светлинно

замърсяване и замърсяване от опас-

ни отпадъци; общи аспекти на освет-

лението, енергийно-икономическа

ефективност на осветлението; тер-

минология, стандартизация, европей-

ски директиви и регламент; светло-

техническо образование и инвестици-

онно проектиране.

Основен акцент - LED осветлението
Участващите специалисти се обе-

диниха около извода, че в момента в

светлинната техника протича рево-

люционен процес по навлизането на

светодиодите като алтернатива на

конвенционалните светлинни източ-

ници. Този факт бе обяснен с дългия

им експлоатационен срок, малките им

размери, моменталното стартиране,

гъвкавостта, възможността за дими-

ране, мигане, смесване на цветове-

те и др. Бяха разгледани възникващи-

те проблеми, силните и слабите

страни, както и приложната об-

ласт на светодиодното осветле-

ние.

Проведоха се две кръгли маси

– „Светодиоди и светодиодно ос-

ветление“ с водещ проф. Николай

Василев и „Улично светодиодно

осветление“ с водещ проф. Хри-

сто Василев. По време на кръгли-

те маси бяха очертани основни-

те мнения и подходи на национал-

ната светлотехническа общ-

ност. Бе споделено убеждението, че

приемането на държавна политика по

отношение на светодиодното освет-

ление е активна антикризисна мярка,

доколкото това ще формира нов па-

зар и развитие на производството и

износа на актуални светлотехничес-

ки изделия. Във връзка с това беше

решено да се разработи Национална

програма  за развитие  на светоди-

одната светлинна техника и техно-

логии  и  се определи съставът на ра-

ботна група за разработване на този

документ.

Конференцията бе съпътствана от

изложба на съвременни светлотехни-

чески продукти и технологии, в която

участие взеха както родни, така и

водещи чуждестранни производители

на осветителна техника.

Проведе се България Светлина 2010
Светлотехническата общност се събра на четиринадесетото издание на форума

Holcim и BASF представихa нови технологии в бетонопроизводството

На 17 юни т. г. производителят на цимент, бетонови смеси и инер-

тни материали Holcim и BASF България представиха пред специалисти

от строителния бранш нови решения в областта на производството

и полагането на готови бетонови смеси. Срещата, проведена в Плов-

див, е първата от поредица работни семинари на Холсим Строителна

Академия - инициатива на Холсим Бетон Пловдив за повишаване инфор-

мираността на българските строителни специалисти по отношение

на нови стандарти и технологии при употребата на бетон.

„Строителният бранш в България преминава през много труден

период. В региони като Пловдив строителната активност е намаляла

с над 50%. И въпреки това, изборът на строителни материали не тряб-

ва да бъде воден от търсене на възможно най-ниската цена на използ-

вания продукт, а да е базиран на оценка на всички разходи, свързани с

проектa. Това, което искаме да демонстрираме в Холсим Строителна

Академия, е как новите технологии могат значително да редуцират раз-

ходите по полагане на бетонови смеси и да позволят на строителните

компании да предложат нови и по-качествени продукти на клиентите

си“, заяви по време на срещата Сава Чорбаджиев, изпълнителен дирек-

тор на Холсим Бетон Пловдив. В рамките на семинара Антоан Карно,

консултант инертни материали и бетон в Holcim, изнесе лекция за

предимствата на бетоновите смеси с добавена стойност като само-

уплътняващия се бетон. Той цитира проучване на компанията, проведе-

но в Лондон през 2010 година, според което архитекти, строителни

инженери и специалисти посочват като основни предимства на този

вид смеси подобреното качество, улеснената логистика, повишената

скорост на реализиране на проекта и по-ниските разходи.
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Иновативни решения за
пожаробезопасност от Walraven

BIS Pacifyre® МК II е еднокомпонентен

противопожарен ръкав, чрез който от-

ворът за тръби може да се превърне в

огнеустойчива среда без дим. В домове,

заводи, болници, офиси и други сгради BIS

Pacifyre® MK II се инсталира около тръби,

минаващи през подове, тавани, солидни

и модулни стени.

Кога да използваме?
В съответствие със строителните

правила за противопожарна защита,

всяка сграда трябва да бъде разделена

на отделения за локализиране на евен-

туален пожар. Незащитените отвори за

механични и електрически инсталации

(тръби и кабели) са рискови за пожаро-

устойчивостта на стените, подовете

и таваните на тези отделения. Проти-

вопожарните ръкави BIS Pacifyre® МК II

гарантират изолирането на пожара в

отделенията, като по този начин отго-

варят на строителните норми.

Висока пожароустойчивост
Противопожарният ръкав BIS

Pacifyre® МК II е тестван от независи-

ми органи в различни европейски стра-

ни. Според направените тестове той

отговаря напълно на всички стандарти

и гарантира един много надежден и

ефективен пожароустойчив отвор.

Бариера за огън, дим и шум
n Изолация на дим. При пожар се гене-

рират въглероден диоксид, водни пари,

въглероден оксид, фини прахови час-

тици, химикали и опасни газове. По-

вечето жертви на пожари (около 95%)

умират от дим или токсични газове,

а не от изгаряния. Благодарение на

трите си ивици пяна, BIS Pacifyre® МК

II е перфектното уплътнение. Също

така при по-ниски температури той

не позволява проникването на дим при

каквито и да е ситуации!
n Бариера за шум. При ежедневната

експлоатация тръбите се свиват и

разширяват, тъй като се влияят от

редица фактори, сред които промени-

те в налягането и температурата на

флуида в тръбата. Когато тръбата

е в пряк контакт със сградата, това

създава шум. Трите лентички пяна в

BIS Pacifyre® МК II абсорбират шума и

намаляват предаването му между

помещенията.

Опростено и лесно инсталиране
BIS Pacifyre® МК II противопожарен

ръкав се инсталира просто и лесно, без

помощта на специални скрепителни

материали. Противопожарните ръкави

се увиват около тръбата и скрепител-

ните щифтове се затварят. Така об-

витата тръба се центрира в отвора и

се уплътнява с пяна. BIS Pacifyre® МК II

може да се използва и при тръби, кои-

то са в непосредствена близост до

стена, тръби разположени една до дру-

га, както и при тръби поставени под

ъгъл.

Всичко това прави BIS Pacifyre® МК II

един новаторски, ефективен и надежден

продукт.

Иновативни решения за
пожаробезопасност от Walraven

Пожароустойчивост
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Уважаеми г-н Оздемир, бихте ли предс-

тавили пред читателите на списание-
то фирма Dizayn Group?
Dizayn Group е основана през 1987 г.

с основен предмет на дейност разработ-

ка и изпълнение на проекти в областта

на ВиК и отоплението. През септември

1992 г. компанията ни стартира произ-

водството на тръби за подово отопле-

ние и външни водопроводни инсталации.

Благодарение на добрите ни маркетин-

гови инициативи и обучения успяхме да

наложим употребата на пластмасови

тръби и фитинги в Турция. Производст-

вената ни дейност е концентрирана в

два завода с 25 000 кв. м. закрита и 135

000 кв. м. открита площ. За кратък пе-

риод от време открихме още един - тре-

ти завод, в който производството се ре-

ализира на обща площ 135 000 кв. м.

Бихте ли описали накратко производс-

твената си програма?
Произвеждаме високонапорни тръби

от полиетилен и полипропилен с диаме-

тър от 12 mm до 1600 mm и тръби за

нисък напор от 50 mm до 3600 mm. Про-

изводствената гама на Dizayn Group

включва 4000 вида продукти, разделени

в три категории - санитарни продукти

(тръби за изграждане на системи за пи-

тейна вода; системи за отпадни води;

отоплителни системи и радиатори), про-

дукти за приложение в инфраструктура-

та (системи за питейна вода; канализа-

ционни системи; системи за природен

газ; предварително изолирани тръби за

топлофикационни системи), продукти за

земеделието (системи за капково напо-

яване, сондажни тръби и други).

Продуктите на Dizayn Group са серти-

фицирани от международни организации

Търсим успешен партньор в България
за дългосрочно сътрудничество

като WQC (Англия), DVGW, Hygiene Institute,

IMA (Германия) и други. Компанията ни от-

деля 5% от общия си оборот за проучване

и разработка на нови продукти.

На кои пазари основно реализирате про-
дукцията си?
Dizayn Group изнася продуктите си в 85

държави, преди всичко в Близкия Изток, Юж-

на Америка, Западна и Източна Европа, Ру-

сия, Казахстан, Сирия, Дубай, Бахрейн, Са-

удитска Арабия, Северна Африка и Далеч-

ния Изток. Целта ни е да разширим пазар-

ното си присъствие в страни като Гърция,

Румъния, България, Полша и други.

Кои са основните причини да потърси-

те дистрибутор в България в настоя-
щия момент и каква е дългосрочната ви

стратегия за този пазар?
България е европейски пазар с потен-

циал за развитие. Като новоприсъединен

член на ЕС, страната се нуждае от спеш-

но обновяване на инфраструктурата.

Другата причина е, че България е съсед-

на страна на Турция, което е географс-

ко предимство, тъй като нашата фаб-

рика в Корлу е само на 100 километра от

българската граница. След като изнася-

ме в повече от осемдесет държави по

целия свят, не бихме искали да пропус-

нем възможността да реализираме про-

дукцията си и на българския пазар.

Желанието ни е да намерим надежден

партньор в България, с който да създа-

дем дългосрочно сътрудничество и да

постигнем високи резултати.

Имате ли информация за компаниите,
които ще бъдат ваши основни конкурен-

ти на българския пазар, и какви са пре-

димствата на Dizayn Group в сравнение
с тях?
Запознати сме с всичко, което се от-

нася до българския строителен пазар и за-

сяга нашата сфера на дейност. В България

има множество големи и квалифицирани

местни доставчици. Присъстват и чужди

компании, но не са много на брой и са далеч

от страната, например от Италия и Че-

хия. Благодарение на близката си локация,

Dizayn ще предлага продукцията си като

местен доставчик с европейско качество.

Имате ли дистрибутори в останалите-
държави от Югоизточна Европа?

Бихте ли посочили някои специични ха-

рактеристики на този пазар, в сравне-
ние със западноевропейския или све-

товния?
Да, имаме дистрибутори в Гърция, Ру-

мъния, Украйна, Молдова и бившите югос-

лавски републики. Пазарът в Югоизточ-

на Европа доста се различава от запад-

ноевропейските пазари. Развитието на

бизнес активност в този регион налага

детайлно познаване на пазарната струк-

тура и култура. Ако трябва да дам при-

мер, компаниите от цял свят без проб-

лем осъществяват бизнес контакти със

страните от Западна Европа, тъй като

бизнес правилата и нормите отговарят

на един стандарт. Но в нашия географс-

ки регион не можеш да очакваш успех, без

да познаваш добре местната бизнес кул-

тура и правила. Това ни дава голямо пре-

димство, тъй като сме турска компания,

а това предполага много общи черти със

страните от Югоизточна Европа, т.е.

бизнес културата ни е почти еднаква.

Хакан Оздемир, управител на Dizayn Group

Хакан Оздемир, управител на Dizayn Group пред
сп. ТД Инсталации, Оборудване, Инструменти

Търсим успешен партньор в България
за дългосрочно сътрудничество
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Защита от мълнии и
пренапрежения
Част III. Системите за защита от пренапрежения се изграждат
на няколко нива

Защита от мълнии и
пренапрежения

Известно е, че българското зако-

нодателство е регламентирало точ-

но параметрите на качеството на

доставяната електроенергия, но

въпреки това, на много места, тя не

е с нужното качество.

Степени на защита от
пренапрежение
По отношение на проектирането

на защити от пренапрежение в елек-

трозахранващите вериги в предход-

ния материал бе споменато, че по

принцип те се изграждат на три

степени. Първата степен на мълни-

езащита e предназначена да отвеж-

да към земята първите и съответно

най-мощните пренапрежителни им-

пулси. Реализира се с разрядник и

катоден отводител, които се монти-

рат в главното разпределително

табло или в разпределителния транс-

форматорен пост. Изискванията към

защитните устройства в първата

степен на мълниезащита са съсредо-

точени в това да могат да отвеж-

дат пренапрежителни импулси с ток,

по-голям от 40 kA, при вълна на им-

пулса 10/350 ns и ниво на защита 4

kV. 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.

Окончателната защита в трета-

та степен се реализира чрез разкло-

нители или отделни контакти с вгра-

дена защита от импулсни пренапре-

жения, посредством които индивиду-

ално са захранени отделните елект-

ронни и/или електрически устрой-

ства. 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.

Съществуват няколко зони
на защита
В съответствие със стандарти-

те IЕС 62 305 и IЕС 61 643 защитата

от пренапрежение се разделя на ня-

колко класа, а обектът се разделя на

зони. Както бе подчертано в предиш-

ната статия, съществуват три зони

на защита: LPZ0 (LPZ 0А и LPZ 0B),

LPZ1 и LPZ2. Зона LPZ 0A представ-

лява пространство, което е изложе-

но на попадение от мълния и би могло

да проведе целия ток на мълнията.

Зона LPZ 0B е защитена от пряко

попадение на мълния, в нея действа

неотслабващо магнитно поле. На

прехода между зоните LPZ 0 и LPZ 1

като правило се използва защита от

пренапрежение клас I, а между зони-

те LPZ 1 и LPZ 2 - защита от пренап-

режение клас II. На прехода между

зоните LPZ 2 и LPZ 3 като правило се

използва защита от пренапрежение

клас III.

В първата статия от темата е

посочено, че за защита от пренапре-

жение клас I се изисква тестване със

стандартна токова вълна 10/350 ms.

За защити от пренапрежение клас II

и III се изисква тестване със стан-

дартна токова вълна 8/20 ms. Такава

вълна е енергийно по-слаба от изис-

кваната за клас I токова вълна 10/350

ms. В статията бяха разгледани и

видовете мълниезащитни зони. Спе-

циално внимание бе отделено на кас-

кадирането на арестори. Подчерта-

Уважаеми читатели, в три последователни броя на сп. ТД

Инсталации, Оборудване, Инструменти ви представяме

важната и актуална тема за методите и средствата,

посветени на защита от мълнии и пренапрежения. В първа-

та статия от темата бе обърнато специално внимание,

че защитите от пренапрежения се разделят на два големи

класа – за защита на електроснабдителната мрежа и за

защита на информационно-техническата система.



ÑÒÐ. 135*2010

> Åëåêòðîèíñòàëàöèè

но бе, че то следва да се извърши в

съответствие с изискванията на IEC

61643-12 или IEC 61643-22. Обърнато

бе внимание, че производителят е

задължен да предостави достатъч-

на информация за постигането на

енергийна координация между предла-

ганите от него арестори.

Каскадирана система за защита

от пренапрежения трябва да се ин-

сталира във входната линия на сгра-

дата. Определя се нивото на из-

дръжливост от пренапрежение Uw на

вътрешните системи, които ще

бъдат защитавани. Избира се защит-

но ниво Up1 на SPD клас 1, така че да

се осигури ефективно ниво на защи-

та Up/f1 £ Uw. Проверяват се изиск-

ванията за защитното разстояние.

Близо до оборудването (на граница-

та на зона 2, например) в разпреде-

лителното табло трябва да се инста-

лира един SPD клас 2, като той след-

ва да се каскадира с предходния SPD

клас 1. Избира се нивото на защита

Up2 на арестор клас 2, така че да се

осигури ефективно ниво на защита

Up/f2 £ Uw. Проверяват се изисквани-

ята за защитното разстояние.

Нива на системите за защита
от пренапрежения
Съгласно изискванията на IEC

61643-1: 1998-02, системите за защи-

та от пренапрежения се изграждат

на няколко нива. Първото ниво обхва-

ща монтирането на мощни аресто-

ри в главното разпределително таб-

ло или разпределителния трансформа-

торен пост. Устройствата трябва

да отвеждат пренапреженови импул-

си с мощност по-голяма от 40 кА при

вълна на импулса 10/350 микросекун-

ди и ниво на защита 4kV. Предназна-

чени са да "шунтират" първите и

съответно най-мощни пренапрежено-

ви импулси.

Второто ниво се реализира на

базата на варисторни арестори,

монтирани в локалните електричес-

ки табла. Сред изискванията към

варисторните арестори е предлага-

нето на възможност за отвеждане на

импулси с мощност не по-малка от

20 кА при вълна на импулса 8/20 мик-

росекунди и ниво на защита 2,5 kV.

Защитата на третото ниво най-

често се реализира с разклонители

или отделни контакти с вградена

защита от импулсни пренапрежения,

посредством които индивидуално са

захранени отделните електронни

устройства. Защитите от трето

ниво трябва да отвеждат пренапре-

жителни импулси с мощност 20 кА при

вълна на импулса 8/20 микросекунди

и ниво на защита 1,5 kV. Предназна-

чението им е да поемат и да не до-

пуснат до устройствата по-мало-

мощните пренапреженови импулси

вследствие на мълнии и на самоиндук-

ция, възникваща при сработване на

защитите от първо и второ ниво.

Според приложението им устрой-

ствата за защита от импулсни пре-

напрежения са уреди за защита от

пренапрежения на съоръжения и уст-

ройства в енергийната техника за

диапазон на номиналното напрежение

до 1000 V. В съответствие със стан-

дарт Е DIN VDE 0675, раздел 6:
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1989-11 - арестери класове А, B, C и D. Стандартът EN

61643-11: 2001 регламентира изискванията за уреди за

защита от пренапрежения - тип 1/ 2/ 3. В съответствие

със стандарт IEC 61643-1: 1998-02 - уреди за защита от

пренапрежения клас I/II/ III.

Уреди за защита от
пренапрежения на системи

и устройства в информационната техника. Използват се

за защита на съвременни електронни системи в телеко-

муникационните и сигналообработващи мрежи с номинал-

ни напрежения до 1000 V AC и 1500 V DC. Трябва да съот-

ветстват на стандарта IEC 61643-21, EN 61643-21: 2001

и DIN VDE 0845 раздел 3-1.

Предназначението им е за защита на потребителски

инсталации ниско напрежение от импулсни пренапреже-

ния, включително и при пряко попадение на мълния. Нами-

ра приложение при защита на инсталации и оборудване

от категории I до IV, в съответствие с DIN VDE 0110-1:

1997-04. Тестваният с ток на мълния (10/350) е в съот-

ветствие с DIN V ENV 61024-1, DIN VDE 0185, раздел 103.

Клас I се дефинира в съответствие с изискванията на

IEC 61643-1: 1998-02; тип 1 - EN 61643-11: 2001; клас B

според E DIN VDE 0675-6: 1989-11, -6/A1: 1996-03 и -6/

A2:1996-10. Разрядните от клас III са според IEC 61643-1:

1998-02; а тип 3 се дефинират по EN 61643-11: 2001.

Разрядник клас D е според E DIN VDE 0675-6: 1989-11, -6/

A1: 1996-03 и -6/A2:1996. Съвместимостта със защити

от пренапрежение клас II и III е според IEC 61643-1:1998.

Техническите им параметри включват: номинално

напрежение 255V/ 50 Hz; максимална моментна стойност

на пренапрежението - до 1,5 kV; максимален импулсен раз-

ряден ток - до 100 kA; форма на токовия импулс - 10/350

ms; степен на защита IP 20; материал на корпуса - тер-

мопластична пластмаса UL94-VO; сечение на свързващи-

те проводници от 10 - 50 mm2.





ÑÒÐ. 16 5*2010

Инвертори за
фотоволтаични системи

> Åëåêòðîèíñòàëàöèè

Сред останалите им задачи е мак-

симизиране на производителността

на фотоволтаиците чрез проследява-

не на максималната работна точка

в променливите условия, в които

работят фотоволтаиците, както и

осигуряването на безопасно функци-

ониране на системата. След като в

миналия брой ви запознахме с видове-

те мрежово свързани инвертори,

тяхното оразмеряване и инсталация,

обект на настоящата публикация са

инверторите за автономни фотовол-

таични системи и техните характе-

ристики.

Автономните фотоволтаични
системи
(АФС) обикновено се използват в

места без достъп до централната

електроенергийна мрежа или за са-

мостоятелно захранване на различ-

ни устройства – домакински елект-

роуреди, улични лампи, помпи за вода,

преносими уреди и други. В типична-

та автономна фотоволтаична сис-

тема DC електричеството, произ-

веждано от модулите, се използва

непосредствено след това или се

съхранява в акумулаторни батерии.

Ако се захранват DC уреди от сис-

темата, те обикновено са свързани

към батерията чрез предпазител. За

захранване на АС уреди се използва

директно свързан с акумулаторната

батерия инвертор. Съществуват и

системи, в които постоянният ток

се използва директно без батерии,

например за захранване на помпени

станции.

Фотоволтаичните модули трябва

да съответстват на DC напрежени-

ето, определено от батерията. Сис-

темното напрежение обикновено е 12

VDC или 24 VDC, а при по-големите

системи - 48 VDC. Работното напре-

жение трябва да е достатъчно висо-

ко, за да зарежда батериите. От

фотоволтаичния модул се очаква да

достави това напрежение на бате-

рията след загубите в кабелите, в

контролерите за зареждане и диоди-

те и често при условия, в които

слънчевите клетки работят при мно-

го високи температури. За надеждно

зареждане на батерия от 12 V е не-

обходим модул със средно Voc около

20 V.

За разлика от системите, свърза-

ни към мрежата, при автономните

системи обикновено не се следи точ-

ката на максимална мощност (MPP –

Maximum Power Point). Това означава,

че тези системи работят с по-ниска

ефективност. В някои случаи, авто-

номните фотоволтаични системи

разполагат с допълнителен източник

на енергия – генератор, използващ

конвенционални горива или вятърни

турбини.

Характеристики на инверторите
в АФС
Инверторите, които се използват

в автономните системи са доста по-

различни от тези при мрежовите

системи. Добре известно е, че мощ-

ността им се означава във ватове

или волт-ампери. Стойността на

означената номинална мощност

трябва да бъде достатъчна за захран-

ване на всички АС уреди, включени

едновременно. Инверторът трябва да

може да понесе и достатъчно голе-

ми пускови токове при захранването

Инвертори за
фотоволтаични системи
Част II. Работни характеристики и функционални възможности
на инвертори за автономни PV системи

Инвертори за
фотоволтаични системи

Инверторите са основен елемент от всяка фотоволтаична

централа. Както вече бе споменато в първата част на стати-

ята в ТД – Инсталации, Оборудване, Инструменти, бр. 4/2010,

функцията им е да преобразуват постояннотоковата електро-

енергия, постъпваща от соларната система, в променливото-

кова с подходящо за мрежата напрежение, честота и фаза.
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ида. Също така, инверторите тряб-

ва да могат да осигуряват постоян-

но достатъчна мощност за захранва-

не на всички уреди и при необходимост

да могат да захранят уреди, нуждае-

щи се от по-голям пусков ток. Сред

останалите им характеристики са

стабилно АС напрежение и обхват по

входно напрежение, съобразен с на-

прежението на заряд на батерията.

В случай, че се използва повече от

един инвертор в дадена система, за

всеки от тях трябва да е осигурен от-

делен токов кръг. Свързването на АС

изхода на един инвертор към АС из-

хода на друг инвертор може да повре-

ди и двата уреда. Съществуват и

съвременни модели инвертори, специ-

ално разработени за паралелна и син-

хроннна работа един с друг в режим

главен-подчинен инвертор. Тази схе-

ма на работа дава по-голяма енергий-

на сигурност, а при по-големите си-

стеми дори може да се повиши ефек-

тивността, като се избегне работа-

та на двата инвертора едновремен-

но при частични натоварвания. Глав-

ният инвертор обикновено захранва

всички товари, докато подчиненият

се включва само при необходимост.

Комбинирани инвертори
Съществуват инвертори, които

обединяват и други компоненти на

автономните фотоволтаични систе-

ми като контролер за зареждане,

зарядно за батерии и контролер за

разпределение на товарите. Зарядни-

те инвертори обединяват инвертор

и зарядно устройство за батерия.

Използват се във фотоволтаични или

хибридни системи при наличие на

допълнителен източник на АС енер-

гия – дизелов генератор или мрежа.

Освен да работят като зарядно за

батерия и като инвертор, този тип

устройства могат да служат и като

непрекъсваеми токозахранващи уст-

ройства, свързани директно едно с

друго и с мрежата.

Дистанционен мониторинг
на системата
Сред функционалните характери-

стики на някои инвертори от утвъ-

рдени производители е възможност-

та за дистанционно наблюдение на

работата на инсталацията и нейна-

та производителност. Освен интер-

фейс за дистанционна комуникация,

тези инвертори могат да включват

и устройства за съхранение и запис

на информацията. Сред наблюдавани-

те показатели са работата на сис-

темата в реално време, нейната

дневна производителност, неизправ-

ности в някой от компонентите и т.н.

Чрез модем може да се осъществи

безжичен пренос на данни. Сред оста-

налите варианти за комуникация са

радиовълните или комуникация по

захранващите кабели, при която дан-

ните се предават по стандартната

АС инсталация.

Съществува вероятност комуни-

кацията да окаже негативно въздей-

ствие върху работата на останали-

те електрически устройства, зато-

ва специалистите препоръчват из-

вършването на периодични проверки

или инсталирането на отделен инфор-

мационен кабел, за да се предотвра-

тят смущения.

на двигатели или други товари, изис-

кващи по-голям пусков ток.

Инверторите в автономните фо-

товолтаични системи е необходимо

да отговарят на изискванията за

надеждност и висока ефективност

при пълно и частично натоварване.

Освен това, от тях се очаква да имат

малко потребление на енергия в ре-

жим на готовност и да не създават

значителни електромагнитни смуще-

ния. Формата на напрежението, кое-

то произвеждат инверторите, е за

предпочитане да бъде чиста синусо- Източник снимки: Fronius, SMA Solar Technology
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При общото осветление на домо-

ве, офиси и обществени места при-

ложението на светодиодите все още

изостава от това в много други об-

ласти като автомобилните светли-

ни, ефектното архитектурно и улич-

ното осветление, светофарните

уредби, подсветката на LCD екрани

и др. При някои от тези приложения

ефективността е от основно значе-

ние за използването на LED, при дру-

ги решаващо е обстоятелството, че

не е необходимо да се осигурява

възможност за периодична замяна на

източника, при трети ключови са

възможностите за управление на

цвета и интензитета на излъчвана-

та светлина.

Подобно на CCFL,

светодиодните лампи изискват
драйверни, а в много случаи
и управляващи схеми
Светодиодите се захранват с

константен токов източник. Въпре-

ки че в редица приложения линеен

регулатор на напрежение, конфигури-

ран като генератор на константен

Микроконтролери
разширяват възможностите
и подобряват ефективността
на LED осветлението

ток, може да е достатъчен, ако се

гони висока ефективност и светли-

нен добив, трябва да се използва им-

пулсно захранване. За целта са под-

ходящи повечето от прилаганите

топологии – buck (понижаващ драй-

вер), boost (повишаващ драйвер),

charge-pump (драйвер с натрупване на

заряд), SEPIC, buck-boost (комбиниран

драйвер) и flyback (инвертиращ драй-

вер), всяка от които има своите пре-

димства в различни схемни конфигу-

рации.

Много производители, сред които

и Microchip, предлагат специализира-

ни драйверни интегрални схеми (ИС).

Чрез използване на микроконтролер

може да се добави „интелигентност“

към подобно приложение или микрокон-

тролерът да замести драйверната

ИС, като генерира захранващ сигнал

с необходимата форма и честота.

В приложения от рода на ефектно-

то архитектурно осветление, напри-

мер, предимството от използването

на микроконтролер за прецизно зада-

ване на нивата на разноцветните

светодиоди е очевидно. Не толкова

явно, но абсолютно наложително е

използването му, ако се налага гене-

рирането на „чисто бяла“ светлина.

При „белите“ светодиоди всъщ-

ност се излъчва синя светлина, част

от която въздейства върху лумино-

фор, светещ в червената или зелена

част от спектъра и допълващ обща-

та светлина до бяла. Много бели

светодиоди не могат да осигурят

висок индекс на цветопредаване (CRI),

който е мярка за способността на

даден светлинен източник да възпро-

извежда вярно всички цветове. По-

добро качество на бялата светлина

може да бъде постигнато чрез смес-

ване на излъчването от два или по-

вече светодиода. Светлината от

всеки източник обаче се променя с

времето и температурата. Това

може да се коригира, а цветът или ко-

релираната цветна температура

(CCT) да се задържат постоянни чрез

схема с обратна връзка, включваща

сензор за светлина и малък микрокон-

тролер.

Понастоящем на пазара се предла-

га широка гама малки и евтини

сензори за околна светлина
В типичната си конфигурация те

включват три избираеми цветни

филтъра – червен, зелен, син и „бял“

(безцветен), плюс датчик за силата

на светлината. Сензорите за свет-

лина представят данните за интен-

зитета й, които ще бъдат подаде-

ни към микроконтролера, по различ-

ни начини. При сезорите с преобра-

зувател светлина-напрежение на-

прежителният сигнал се изпраща

За инженерите и проектантите на осветителни системи ста-

ва все по-ясно, че светодиодите ще се превърнат в основен

светлинен източник при системите за общо осветление. Го-

лемите надежди, подкрепени и от законодателни мерки, че ком-

пактните флуоресцентни лампи (CCFL) тотално ще изместят

тези с нажежаема нишка, не намериха желания отклик от по-

требителите. Очакванията сега са, че LED лампите ще могат

да предложат по-добра ефективност, надеждност и спектрал-

на характеристика, както и по-дълъг експлоатационен срок.
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към аналогово-цифров преобразува-

тел (АЦП). При сезорите с преобра-

зувател светлина-честота изходът

е променлива честота, пропорцио-

нална на силата на светлината.

Импулсният изход от тези сензори

може да се натрупва в таймера на

микроконтролера, за да се определи

силата на светлината. Сензорите,

преобразуващи светлината в цифров

код, обикновено са със сериен циф-

ров интерфейс, например I2C. Всеки

от тези типове изходни сигнали има

своите предимства и изисква изпол-

зването на различни ресурси от мик-

роконтролера (фиг. 1.)

В системите с пълна обратна
връзка

микроконтролерът трябва да отче-

те компонентите на цвета от сен-

зора за светлина, да калибрира изход-

ния му сигнал и да регулира изходни-

те нива на отделните LED драйвери

така, че да се получи желаният цвят.

Изборът на типа (топологията) на

драйвера зависи от фактори като

изискванията за ефективност, диапа-

зона на входните напрежения и броя

на използваните светодиоди.

За управление на изхода от драй-

вера се прилагат различни методи.

Микроконтролерът може да генери-

ра аналогово задаващо напрежение,

като използва цифрово-аналогов пре-

образувател (ЦАП) или цифров по-

тенциометър, а това напрежение ди-

ректно да задава тока на LED драй-

вера. Или, при изцяло дигиталното

управление, микроконтролерът може

да осигури широчинно-импулсно мо-

дулиран (ШИМ) сигнал, който от своя

страна да модулира изхода на драй-

вера. ШИМ сигналът може да се из-

ползва за разрешаване/забраняване

на самия драйвер или за управление

на ключов елемент, който да

прекъсва връзката между светоди-

одите и драйвера. В случай че бъде

избрано ШИМ управление, честота-

та на импулсите трябва да е дос-

татъчно висока, за да не може неиз-

бежното трепкане на светлината да

бъде възприето от човешкото око.

Този подход е особено подходящ за

приложения, в които се изисква мак-

симална ефективност, тъй като по-

вечето светодиоди имат върхови

стойности на ефективността си

(излъчваната при определен ток

светлина), когато работят близо до

максимално допустимите си пара-

метри. Това на практика означава,

че димирането е по-енергоефектив-

но, когато се осъществява чрез

импулсен режим на работа при мак-

симално допустими стойности на

тока, отколкото в непрекъснат ре-

жим с намален ток.

Конструкторът трябва да реши

каква

разделителна способност на
системата за управление на
цвета на светлината

иска да реализира, за да избере мик-

роконтролер с необходимата перифе-

рия. При сензорите за светлина с

напрежителен изход от съществено

значение е разделителната способ-

ност на вградения в чипа АЦП. Сен-

зорите с изход променлива честота

изискват тактова честота от мик-

роконтролера, която да може да бъде

повишавана от външен генератор.

Сензорите, които на изхода си пода-

ват цифров код пък трябва да бъдат

свързани към подходяща серийна ко-

муникационна периферия.

За управление на отделни LED драй-

вери е подходящ микроконтролер с

добре развита ШИМ периферия. При

системите за управление на цвета на

светлината с висока разделителна

способност се предпочита ШИМ пе-

риферия с 16-битова или по-добра уп-

равляваща резолюция. Серийната

комуникационна периферия - UART,

SPI, I2C, LIN и USB, позволява реали-

зирането на богата входно-изходна и

визуализационна функционалност.

Конструкторът също така тряб-

ва да определи

 честотата на квантуване
(sample rate) при която ще работи
управляващата система

и да избере микроконтролер с подхо-

дящи изчислителни ресурси. Ако си-

стемата трябва само да поддържа

неутрално белия цвят на излъчвана-

та светлина през времето на есте-

ствения процес на стареене на све-

тодиодния източник, честотата е

много ниска (корекциите се из-

вършват през големи интервали от

време). Тук трябва да се има пред-

вид, че светодиодите с различен

цвят обикновено имат различни ха-

рактеристики на изменение на из-

лъчваната светлина както при ста-

реене, така и при промяна на захран-

ването. Ако обаче става въпрос за

приложения, изискващи адаптивно и

бързо димиране, управлението на

цветността трябва да е съобразе-

но със скоростта на промяна на

Фиг. 1. Периферни устройства на микроконтролер, използвани при реализацията на ре-
гулируемо LED осветление
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яркостта. Едно от най-големите

предизвикателства в този аспект е

селективното димиране на LED под-

светката при съвременните LCD

екрани. За да се повиши контрастът

в тъмните области от телевизион-

ната картина, интензивността на

подсветката там се намалява, като

белият й цвят трябва да се запази,

така че да не се компрометира цвет-

ния нюанс на изображението. В този

случай честотата, с която работи

управляващата схема, трябва да е

съобразена с кадровата честотата

на екрана.

Микроконтролер от типа на

PIC24FJ16GA002 (фиг. 2.) е подходящ

избор при системите за управление

на цветността. PIC24 e в компактен

28-изводен корпус, разполага с про-

грамна памет от 16 до 64 KB и оси-

гурява серийни комуникационни ин-

терфейси, 10-битов АЦП и 5 ШИМ

канала. 16-битовото му ядро с леко-

та се справя с изчислителните изис-

квания на калибровката на сензора и

управлението на цветността.

За постигането на устойчиви
резултати

изходът за данни при сензорите за

светлина трябва да бъде калибриран

спрямо референтен еталон. В проце-

са на калибриране с помощта на хро-

маметър се осъществява матема-

тическа корелация между излъчване-

то на светодиодите с различен цвят

и спектралната чувствителност на

сензора за светлина към стандарт-

ната система на цветови координа-

ти, установена през 1931 г. от Меж-

дународната комисия по осветление

(CIE) – т.нар. CIE XYZ цветно про-

странство. При процеса на калибри-

ране се генерира матрица от коефи-

циенти, която се съхранява в енер-

гонезависима памет и се използва

при определяне на разликата между

корелирания и целевия изходен сигнал

от системата за управление.

Веднъж калибриран,

микроконтролерът сравнява
данните от сензора с целевите
координати

от цветовата CIE диаграма и уста-

новява необходимите стойности за

драйвера на всеки канал така, че да

бъде постигната точната корелира-

на цветна температура (CCT). Тъй

като управляващият контур работи

в динамична среда, трябва да се при-

ложи познатият от сервосистеми-

те подход – всеки канал използва PID

(пропорционално-интегрално-дифе-

ренциален) алгоритъм, който кори-

гира данните от сензора с калибра-

ционните стойности, оценява разли-

ката спрямо зададената целева

стойност и в съответствие с нея

регулира изходните канали. Както

при всяка PID система с обратна

връзка, алгоритъмът работи не-

прекъснато за намаляване на греш-

ката, докато получената CCT не

достигне желаното съответствие

със зададената стойност на CCT.

PID коефициентите могат да се

променят, за да бъде постигната

желаната чувствителност на сис-

темата, но сходимостта на проце-

са зависи от способността на мик-

роконтролера да се справи с изчис-

лителните изисквания. Както вече

бе споменато, някои системи за уп-

равление на цвета могат да изиск-

ват по-бързи изчисления и по-крат-

ко време за реакция от други.

Осветителните системи
с регулируеми източници,

както и тези с висок CRI (индекс,

описващ способността за „вярно“,

съобразено с особеностите на чо-

вешкото зрение цветопредаване)

могат да имат и допълнителни изис-

квания към управлението. Така напри-

мер, едно медицинско устройство,

снабдено с графичен LCD дисплей,

може да има регулируема LED под-

светка, изискваща микроконтро-

лерът да комуникира с LCD екрана по

SPI, както и тъчскрийн интерфейс за

настройка на CCT и яркостта. Све-

тодиодното осветление на търгов-

ска витрина може да изисква управ-

ление от централен панел или ком-

пютър, чрез което автоматично да

се регулира яркостта, CCT, както и

включването и изключването според

часа от денонощието. Комуникаци-

ята между тези устройства може да

бъде осъществена посредством хар-

дуерно дефинираните серийни прото-

коли, използвани в осветителните

системи като DALI (Digital Addressa-

ble Lighting Interface, IEC 929) или

DMX512 (стандарт, често използван

при сценичното и ефектното освет-

ление). За целта могат да се прибо-

жат и специално разработени интер-

фейси, използващи USB или Ethernet.

При ретрофита на остарели, но

сложни осветителни системи в

съществуващи сгради, специалисти-

те по осветителна техника все по-

често се отказват от „твърдо“ оп-

роводената инфраструктура за уп-

равление и се обръщат към безжич-

ните комуникационни средства и

протоколи като ZigBee. Микроконт-

ролерите, снабдени с гъвкава пери-

ферия, са идеалното средство за ре-

ализиране на необходимите комуни-

кационни възможности и потреби-

телски интерфейси в подобни прило-

жения.

Светодиодите, като авангарден
светлинен източник

в системите за общо осветление, ще

окажат значителен ефект върху

живота ни със своята енергоефек-

тивност, компактност, надеждност

и продължителен експлоатационен

срок. Светодиоди с различен цвят,

управлявани от микроконтролери, ще

се използват за подобряване и на-

стройка на цветовите характерис-

тики на LED осветителните систе-

ми, създавайки приятна светлина,

подходяща за конкретното приложе-

ние. Микроконтролери интелигентно

ще регулират мощните драйверни

схеми в съответствие с работното

задание и условията на околната сре-

да, увеличавайки енергийната ефек-

тивност и експлоатационния живот

на осветителните системи.

Фиг. 2.
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Предоставяме възможности за
дизайн на LED осветители според
изискванията на всеки проект

Отскоро Комет Електроникс предлага
техническа консултация, разработка и
монтаж на платки с мощни светодио-
ди, паралелно с доставката на модули
за производство на LED осветители.
Каква е причината за развитието на
това направление в дейността ви?

Светодиодите направиха скок в раз-

витието си през последните години

и в момента надграждат всички по-

знати светлинни източници. Сред

основните им предимства са висока-

та светлинна ефективност (130 lm/

W), високият индекс на цветопреда-

ване и възможността за насочване на

излъчваната светлина в определена

посока. Освен това експлоатацион-

ният им срок е несравнимо по-голям

от този на натриевите или лампите

с нажежаема нишка - около 50 000

часа. Също така светодиодите при-

тежават възможност за регулиране

на силата на светлината в много

широки граници - от 0 до 100% в рам-

ките на наносекунди, което позволя-

ва изграждането на енергоспестява-

щи и гъвкави за управление светлин-

ни системи.

Поради ниските нива на консумация

и малките работни напрежения осве-

тителните LED тела могат да се

захранват и автономно от системи

за оползотворяване на енергията от

възобновяеми източници. В много

български общини вече започна из-

граждането на системи за улично ос-

ветление, разработени на тази база.

Къде основно намират приложение све-
тодиодните осветителни тела?

Засега основно намират приложение

във външното осветление – архитек-

турно, улично и т.н. В архитектурно-

то осветление са предпочитан из-

точник поради възможността за из-

лъчване на насочен светлинен сноп.

Класическите източници като лампа-

та с нажежаема нишка например,

излъчват на 360о, което води до го-

леми загуби при разпределението на

Предоставяме възможности за
дизайн на LED осветители според
изискванията на всеки проект

Ангел Станчев, приложен инженер
в Комет Електроникс

пред сп. ТД Инсталации, Оборудване, Инструменти

светлината, необходима да се осве-

ти даден обект. Именно това прави

светодиодите много подходящи за

приложения, в които се търси насо-

ченост. Например, в архитектурното

осветление често се изисква тесен

лъч за осветяване на колони. Ако се

използва конвенционален източник,

който излъчва на 360о, загубите ще

са над 50-60%, докато при използва-

нето на светодиоди с вторична оп-

тика загубите са сведени до 10%.

Експлоатационните характеристики

на светодиодните осветителни тела

ги правят изключително подходящи и

за нуждите на уличното осветление.

Освен че консумират малко енергия,

светодиодите са източниците с най-

дълъг живот. За сравнение, времето

на живот на една натриева лампа по

спецификация е 28 000 часа, но съще-

временно е указано, че след това вре-

ме 50% от инсталираните лампи ще

са вече изгорели. Поради тази причи-

на, най-много на две години те тряб-

ва да бъдат подменяни, което налага

дългосрочно планиране и организация,

допълнително оскъпяващи този вид ос-

ветление. Консумацията на електри-

ческа енергия при LED лампите за

улично осветление може допълнител-

но да бъде намалена и с използването

на не много сложна електроника, коя-

то осигурява бързо димиране, докато

при обикновените натриеви лампи вре-

мето от изключване до запалване е

около 10 минути. Това са само някои

от причините, поради които смятаме,

че светодиодното уличното осветле-

ние има перспектива в България.

Какви продукти и услуги ще предложите
на проектантите и производителите
на осветителни системи?

Комет Електроникс предлага пълен

набор от компоненти за изграждане-

то на светодиодни осветители, при

това от утвърдени производители –

мощни светодиоди, високоефективна

вторична оптика, специализирани зах-

ранвания, алуминиеви и стандартни

FR4 печатни платки, алуминиеви кор-

пуси и радиатори. Предлагаме на кли-

ентите и техническа консултация

при проектирането и избора на све-

тодиоди с оптимални характеристи-

ки и съдействаме на производители-

те на осветителни тела при избора

на подходяща конфигурация от брой

и тип мощни светодиоди с цел пости-

гане на необходимите оптични харак-

теристики на осветителя. След това

осигуряваме професионален дизайн на

графичен оригинал на алуминиева или

FR4 печатна платка, както и помощ

при избора на необходимите управля-

ващи и захранващи схеми и модули.

След изработката на прототип в

рамките на 3-4 седмици и одобрени-

ето му от клиента, можем да реали-

зираме и производствени серии. Раз-

полагаме с модерна линия за насища-

не с електронни елементи, която се

използва за прототипи и серийно

производство, тунелна пещ и елект-

ронен микроскоп за визуална инспек-

ция. Освен това предлагаме и базови

модели от тела за улични осветите-

ли, с която да подпомогнем първона-

чалните проекти на фирмите.

Целта ни е да дадем в ръцете на

българските производители, особено

на тези, които осъществяват отго-

ворни проекти за архитектурно и

улично осветление, най-модерните

технологични решения. Така ще им по-

могнем да реализират производство-

то на високонадеждни и качествени,

съобразени както с изискванията на

европейските регулации, така и на

конкретния проект светодиодни ос-

ветители.

> ïðîäóêòè è äîñòàâ÷èöè
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Светодиодно осветление от CREE
Експлоатационен срок на
светодиодите > 50 000 ч.

Висок индекс
на цветопредаване

Улеснено димиране,
гъвкаво проектиране

Мощни светодиоди CREE

Цветови локус Цветови
темпе-
ратури

на
 бялото

Високоефективна енерго-
спестяваща екологична

технология за осветление

XLamp XR-E LED XLamp MC-E LED
XLamp

XP-E LED
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Светодиодното осветление намира
все по-широко разпространение. Това без-

спорно се дължи на неимоверното разви-
тие на LED технологията в последните

години, като днес светодиодите са едни
от най-ефективните (lm/W) светлинни из-
точници, като успоредно с това те пред-

лагат и много високо качество на освет-
лението (CRI). Възможността за управле-

ние на светлината - димиране и насочва-
не, прави светодиодите все по-предпочи-
тан източник на светлина.

За качеството на една светодиодна
система съществено значение има пра-

вилният избор на светлинния източник.
Ето някои от най-новите и намиращи най-
широко приложение светодиоди на све-

товния лидер в областта OSRAM Оpto
Semiconductors:

Golden Dragon Plus
Предлага се в различни цветове - чер-

вен, оранжев, жълт, зелен, син, както и във
всички нюанси на бялото с яркост до 150 lm

при 350 mA. Притежава широк ъгъл на из-

лъчване (170°), което го прави изключител-
но подходящ за улично осветление, като

чрез подходяща вторична оптика осигу-
рява максимална равномерност на освет-

лението по цялото протежение на улич-
ното платно.

Средната стойност на термично съп-

ротивление е 6,5 K/W, което го нарежда
сред светодиодите с най-добро топлоот-

веждане. Това е гаранция за максимално
дълъг живот.

Повече информация за продукта може

да намерите на: www.osram-os.com/

dragonplus

Oslon SSL
Най-миниатюрният съществуващ днес

високояркостен светодиод (122 lm при 350
mA) е с размери 3х3 мм и е на керамична

основа. Средната стойност на термич-
но съпротивление е само 7K/W. Поради 80-
градусовия си ъгъл на излъчване, Oslon SSL

може да бъде използван без скъпострува-
ща вторична оптика. Намира широко при-

ложение като алтернатива на общото лу-
минесцентно осветление, също както и
за насочено осветление.

Повече информация за продукта може
да намерите на: www.osram-os.com/oslon-ssl

Синтроник ЕООД предлага на своите
клиенти помощ при проектирането, дос-
тавката на необходимите компоненти и

производството на осветителни систе-
ми като: ефективни светлинни източни-

ци, надеждно захранване с димиране и за-
щити, високоефективна вторична опти-
ка, алуминиеви печатни платки, радиато-

ри и корпуси.

Светодиодите на OSRAM
създават бъдещето днес
Светодиодите на OSRAM
създават бъдещето днес

Снимки: Пресцентър Оsram®

Стадионът в гр. Дърбан, ЮАР (70 000 места), известен
като „Арката“, използва повече от 12 000 светодиода
Golden DRAGON Plus.

Диаграма на светоразпределение на уличен осветител
с Golden Dragon Plus и вторична оптика.

Golden Dragon Oval Plus

Golden Dragon Oval Plus
e вариант на Golden Dragon Plus, включ-
ващ допълнителна силиконова леща с аси-

метрично разпределение на светлината.
Особено подходящ e за тунелно осветле-

ние, както и за осветяване на пешеходни
алеи и паркинги. Не изисква допълнителна

вторична оптика.
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ÁÚÐÇÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÍÀ ÂÈÑÎÊÎÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÈ

ÅËÅÊÒÐÎÍÍÈ ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÈ

Ñîôòóåð,
ðàçâîéíè ñèñòåìè

FLASH ìèêðîêîíòðîëåðè
Ìðåæîâè, êîìóíèêàöèîííè,
êîíòðîëåðíè (çàõðàíâàíå) ÈÑ

ßðêè è âèñîêîåôåêòèâíè LED

Äðàéâåðè, âèñîêîâîëòîâè
èíòåãðàëíè ñõåìè

LED äèîäè (áåëè, ñèíè è äð.) âèñîêà ÿðêîñò

Широка гама от продукти на известни фирми:
MAXIM/DALLAS, ATMEL, INFINEON, STM, MOTOROLA, ONS, PHILIPS,

WINBOND, AMP, HARTING, SANYO, TOSHIBA, EMM и други.

София 1784, бул. Цариградско шосе 131 (7ми км.)

АТМ - център, ет. 6, офис 604, тел.: 02/976 5050, факс: 02/976 5060

e-mail: futurel@futurel.bg, mail@futurel.ch, www.futurel.bg

Качествени LED решения от
Футурел

От края на 2009 г. Toyoda Gosei и Sharp обявяват сключва-

нето на кръстосано лицензионно споразумение в областта на

оптоелектрониката. Така двете компании увеличават свои-

те R & D усилия и отговарят на бързо нарастващото търсе-

не, допринасяйки за развитието на LED индустрията - "свет-

лина за 21-ви век".

TG постига най-близка до традиционната бяла LED излъч-

вана светлина чрез комбиниране на сини LED и фосфор. В стре-

межа за постигане на оптимално съотношение цветопреда-

ване/яркост, TG е разработила нов бял LED - TG True White Hi,

който се състои от трите основни цвята на светлината -

синьо, зелено и червено, плюс специално лилаво - TG Purple. С

тази новост се постига отлично цветопредаване, съответ-

стващо на естествената светлина. Цветопредаването е кри-

терий за измерване на цветове според доближаването до ес-

тествена светлина на изкуственото осветление. При лабо-

раторни изпитвания TG True White Hi достига индекс на цве-

топредаване от 90, висок показател при най-високо ниво на

яркост на пазара.

Някои от най-ценните приложения на  T.G LEDs

 TG LEDs за осветление
Известно е, че в

сравнение с лампи с

нажежаема жичка,

с в е т о д и о д и т е

имат по-ниска кон-

сумация на енергия,

по-дълъг живот и

отлична скорост на

реакция. Основни-

те преимущества

на светодиодите

са тяхната енергийна ефективност и дълъг живот. Дълговеч-

ността е повече от 10 пъти по-голяма при консумирана мощ-

ност 1/5 до 1/10 в сравнение с обикновените лампи.

TG LEDs за видеорекламна индустрия
Най-големите видеоекрани в света са

създадени на база светодиоди на лидери-

те Toyoda Gosei, CREE, Nichia. Разликата

в стойността на видеоекраните, произ-

ведени от малко известни фирми в Азия

и екраните, произведени с LEDs на три-

те световни лидера е 20-30%. В същото

време, видеоекраните, произведени с  ази-

атски LED, само след една година започ-

ват да губят от яркостта си. В надпре-

варата за ниска цена, някои производители на видеорекламни

стени не обръщат внимание на произхода на електронните ком-

поненти, което води до печални последствия - вместо икономии

се губят средства за подмяна.

TG LEDs за улично осветление и транспорта
Един от методи-

те на икономия на

електроенергия в

големите градове е

използването на

най-новите LED про-

дукти на Toyoda

Gosei за уличното

осветление. Сред

приложенията е и

трафик сигнализацията в транспорта, което също изисква без-

компромисно отношение към съотношението качество/цена.

Друг познат производител, който Футурел представя на бъл-

гарския пазар, е световният лидер Supertex. Компанията е во-

деща в областта на:

n LED драйвери за backlight

n LED драйвери за осветление и автомобилни приложения

n EL (Електролуминисцентни) драйвери

n Високоволтни интерфейсни схеми

n Драйвери за ултразвукови приложения

Сред най-новите продукти, предлагани от компанията са:

HV9961 (LED драйвер), HV9918а(LED драйвер), MD0100 (високоло-

волтова защита), HV9963а(LED драйвер), HV9985а(LED драйвер).

Качествени LED решения от
Футурел

Фирма Футурел е дистрибутор за България на редица

известни производители на електронни компоненти, сред

които познатата в областта на LED осветлението

Toyoda Gosei (TG).
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GE високоефективни LED лампи
Иновативните високоефективни LED

ретрофит лампи предлагат значителни

възможности за намаляване на енергий-

ната консумация и разходите за под-

дръжка в приложения, където се изиск-

ва насочена, висококачествена светли-

на. Предлагайки ниски експлоатационни

разходи и изплащане за по-малко от 1 го-

дина при професионални приложения, те-

зи лампи осигуряват ИСТИНСКИ ретро-

фит, тъй като няма нужда от компро-

миси, за да се постигнат драстични ико-

номии при използването им.

Лампите са със същият размер като

еквивалентните модели лампи с наже-

жаема жичка или халогенните лампи, про-

ектирани по международни стандарти.

Максималният им интензитет (канде-

ла) и ъгълът на светлинното разпре-

деление съвпадат с тези на лампите с

нажежаема жичка или халогенните им ек-

виваленти. Моделите в серията са на-

лични в топла бяла температура (2700K

- 3100K), осигуряват отличен CRI>80 и

висок енергиен фактор >90%. В допъл-

нение, тези лампи предлагат всички пре-

димства на LED технологията - много

по-дълъг експлоатационен живот, без

отделяне на топлина, без ултравиолето-

ви или инфрачервени лъчи и без съдър-

жание на живак.

Tetraо Contour -
серия за архитектурно осветление
Tetraо Contour се състои от подвижен

LED светлинен източник и устойчив оп-

Най-нови LED продукти и
технологии на General Electric

тично дифузиран водач, който може да

бъде топлинно оформен, за да съответ-

ства на широко многообразие архитек-

турни нужди. С голям избор на цветове,

проектантите могат да смесват и съ-

четават компоненти, за да създават

креативни дизайнерски проекти и атрак-

тивно осветление без обичайните проб-

леми, които предполага работата с чуп-

ливото неоново стъкло.

Tetraо Contour е идеален за контурно ос-

ветление, интериорно арт осветление,

обемно и акцентно осветление. Сред ос-

новните му предимства са: до 40% по-

енергийноефективен от неоновите ана-

лози; широка гама от непроменливи цвет-

ни температури (топли и бели); висока

осветеност; широк зрителен ъгъл: 330°

със светлинен водач (110° без водача); ус-

тойчивост на удар и лекота на инстали-

ране; ниска енергийна консумация: 24 VDC

система; не съдържа олово, живак или

стъкло - съгласно RoHS; висок IP рейтинг:

IP66 (употреба в сухо, влажно или мокро

място). Tetraо Contour LED серията на GE

осигурява дълъг експлоатационен живот

от 50 000 часа, както и множество от

LED цветови източници: бял, червен, зе-

лен, син, и цветове на светлинните во-

дачи: бял, червен, зелен, син.

LED зоново осветление на GE
Нова технологично усъвършенствана

серия за зоново осветление, с която GE

постига максимална ефективност на ед-

ни от най-добрите си осветителни те-

ла за външно приложение. Използването

на усъвършенстваната LED оптична сис-

тема за осветяване, осигурява равномер-

но и подобрено вертикално разпръсква-

не на светлината, намалени външни и

вътрешни отблясъци, ефективна сигур-

ност на нивата на осветеност и гаран-

тирано енергоспестяване от 30 до 60%.

Включва класически, естетични и фу-

туристични осветителни тела, комби-

ниращи здравина, надеждност и предла-

гащи всички най-съвременни възможнос-

ти за монтаж. Оптималните фотомет-

рични характеристики, вследствие из-

ползването на LED технологията, доп-

ринасят за намаляването на светлинни-

те емисии към горните слоеве на атмос-

ферата и осигуряват високо ниво на за-

щита. LED системата е с гарантирани

50000h живот (10 до 12 години, в зави-

симост от употребата).

Подходящи са за външни приложения на

големи открити площи като паркинги,

площади, открити обекти, където оси-

гуряват постоянна и равномерна осве-

теност за дълго време без да изискват

поддръжка и с гарантирано намалено

енергопотребление.

LED осветителните тела за прост-

ранствено осветяване на GE са израбо-

тени с лят алуминиев корпус. Те са с

тънкопрофилна, компактна конструкция

с вграден в устройството радиатор,

осигуряваща максимален топлинен

трансфер. Управляващата част е помес-

тена в самостоятелно отделение в оп-

тичното тяло. Лампите са боядисани

прахово с корозионно устойчив полиес-

тер. Стандартните цветове са черно

и тъмен бронз, но могат да се осигурят

RAL и поръчкови цветове.

За своята 130 годишна история, GE

непрестанно работи върху разработ-

ването на нови и щадящи природата

технологии. Нашата цел е да бъдем ли-

дери в доставянето на чиста енергия

и подобряване качеството на живот

на жителите на нашата планета.

Представителство на GE Lighting:

тел.: 0878 70 88 12, www.gelighting.com/eu
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AM-X3-Downlighter - компоненти

В последните няколко години светодиодното осветление намира

все по-голяма популярност и вече не се счита за нестандартна фор-

ма на осветление. Все повече инвеститори, архитекти, дизайнери и

проектанти се обръщат към светодиодното осветление поради не-

оспоримите му предимства: икономичност, дълготрайност и възмож-

ност за десетки различни настройки на светлината. Архитектите

и светлинните дизайнери могат да избират между десетки продук-

ти като светодиодни крушки с различен ъгъл на осветление и различ-

на цветна температура, светодиодни тръби, светодиодни ленти, раз-

лични решения за интериорно и екстериорно осветление. Амара Лай-

тинг предоставя както готови решения за крайния клиент, така и

всички необходими компоненти за технолозите и инженерите, които

биха искали да изработят светодиодни осветителни тела според изис-

кванията на своите клиенти. Новата серия мощни COB(chip-on-board)

светодиоди на тайванската фирма LUSTROUS TECHNOLOGY, на ко-

ято Амара Лайтинг ЕООД е официален представител за Балканите,

представлява удобно и лесно решение за изграждане на всякакъв тип

осветление - индустриално, улично, интериорно, екстериорно, ефек-

тно осветление за барове, заведения, хотели и др.

Технологията COB (chip-on-board), по която са изградени тези све-

тодиоди, се отличава с редица предимства:

Лесен монтаж; отпадане на нуждата от печатна платка за монтаж

на светодиода; термално съпротивление q - около 1-2 °C/W, (при SMD

светодиодите е около 6-12 °C/W); по-голям светлинен поток от по-мал-

ка площ;  икономичност; оптимално съотношение между консумирана мощ-

ност и светлинен интензитет  - до 100 lm/W при LUSTRON X3.

Едно от най-важните предимства на светодиодите, които пред-

ставя Амара Лайтинг, е улеснената възможност за прототипиране

и по-бързо вкарване в масово производство на осветителни тела, ба-

зирани на този светодиод, тъй като chip-on-board (COB) технологи-

ята значително улеснява монтажа на тези светодиоди. Това позво-

лява по-ниска цена на крайния продукт, поради отпадане на нуждата

от междинните стъпки. За тази иновативна технология - COB и ре-

дица други предимства (едно  от които е светлинен интензитет до

100 lm/W), светодиодът Lustron X3 бе отличен със Златен медал и Дип-

лом в раздел Технологии на  Международния панаир B2B,  Пловдив 2010.

ИНТЕРИОРНО ОСВЕТЛЕНИЕ
Представяме светодиодна крушка на Амара Лайтинг, базирана на

мощния светодиод LUSTRON V2.

Следващата илюстрация показва какъв е традиционният метод на

сглобяване на една обикновена светодиодна крушка и какъв е мето-

дът на сглобяване на светодиодна крушка, базирана на chip-on-board

(COB) светодиод. Поради изключително ниското си термално съпро-

тивление, chip-on-board (COB) светодиодите могат да се охлаждат

по-ефективно, което значително удължава живота им.

 Тези светодиодни крушки са отличен заместител на 35W хало-

генна крушка. За архитектите и дизайнерите, които търсят успе-

шен заместител на стандартни CFL осветителни тела, Амара Лай-

тинг представя светодиодния осветител за вграждане AM-X3-

Downlighter. Той е изграден на базата на мощния chip-on-board (COB)

светодиод LUSTRON X3 и предлага многократно по-ниска консума-

ция срещу същите или по-добри светлинни показатели. Светлинни-

ят поток на AM-X3-Downlighter е 800 lm., а компактният му размер

го прави отличен избор за монтаж дори на малка площ.

Амара Лайтинг предоставя няколко  оптики с различен ъгъл -24, 38,

45 и 60 Х 120 градуса.

Елегантният дизайн, компактен размер и висок светлинен поток

превръщат това осветително тяло в предпочитен избор за интери-

орно осветление на молове, заседателни зали, офиси, рецепции на хо-

тели и др.

ЕКСТЕРИОРНО И УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ
Лесният монтаж и високата ефективност на тези светодиоди оси-

гуряват разширяване на тяхното приложение до мощни улични и фасад-

ни осветители. Една от снимките по-долу представя светодиодно улич-

но тяло с мощно излъчване и ниска консумация на електроенергия.

Моделите на Ама-

ра Лайтинг за фасад-

но осветление са ли-

нейни или стандарт-

ни,  на разположение

са и специални моде-

ли за вграждане в

тротоари и настил-

ки. Всеки един от те-

зи прожектори може да бъде изграден с RGB светодиоди с възможност

за настройка на множество различни програми.

Продуктите, които представя фирмата, са с високо качество, оси-

гурена е индивидулна консултация на клиента, гаранционен и извън-

гаранционен сервиз.

Светодиодно осветление с широко
приложение от АМАРА ЛАЙТИНГ
Светодиодно осветление с широко
приложение от АМАРА ЛАЙТИНГ

AM-MR16

AM-X3-Downlighter

тел.: 00359 894 73 77 16, 0899 860 442

www.amarabg.com, www.amaralighting.com
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Иновативни LED продукти
от Брайт Лайт
Иновативни LED продукти
от Брайт Лайт

Рекламната медия на новото
хилядолетие
Светодиодните продукти се използ-

ват в рекламата от години. Напоследък

все по-голяма популярност придобиват

пълноцветните светодиодни (LED) ви-

деоекрани, наричани рекламната медия

на новото хилядолетие. Повечето екра-

ни, предназначени за външен монтаж,

както и някои за вътрешен, са произве-

дени по технология, позната като инди-

видуално монтирани светодиоди. Въз-

можни са различни варианти при комби-

нацията на основните цветове - черве-

но (R), зелено (G) и синьо (B) - 2R1G1B

или 1R1G1B, и съответно различни по

форма пиксели - квадрат, триъгълник.

Трите цвята диоди се управляват заед-

но, за да се формира пълноцветен пик-

сел. Пикселите се разпределят равно-

мерно, като крайното качество на изоб-

ражението се определя от разстояние-

то - център до център на пиксела (Pixel

Pitch - PH). При екраните за външен мон-

таж най-доброто, което се предлага на

пазара, е PH 10 mm. В България най-раз-

пространени са екраните PH 20 mm.

Максималното разстояние между пиксе-

лите, което обикновено се предлага, е

36 - 40 mm. Актуални са екраните, при

които има допълнителен - виртуален

пиксел, създаден чрез софтуерно обеди-

няване на светодиоди на съседни пиксе-

ли. Това води до увеличаване на разде-

лителната способност на екрана в ди-

намичен режим.

Когато говорим за екрани за вътре-

шен монтаж, се намесва друга техноло-

гия - SMD (surface-mounted device). В този

случай един пиксел се състои от SMD

червено, зелено и синьо или общ кристал

(3 в 1), а най-качествените дисплеи са

с Pixel Pitch между 3 mm и 7.62 mm.

Мекият (FLEX) неон предлага
много възможности
Един от топ продуктите, които пред-

лагаме, е мекият (FLEX) неон.  Мекият

неон е нов продукт, който има всички не-

обходими качества като удароустойчи-

вост, водоустойчивост, голяма гъвка-

вост. Служи както за вътрешен, така и

за външен монтаж. Представлява лен-

та от много ярко светещи светодиоди,

монтирани в защитена матова PVC тръ-

ба. Благодарение на тази технология, ме-

кият неон има изключително високи ме-

ханични показатели и чрез равномерно

разсейване на светлината отлично си-

мулира традиционния неон. Не на послед-

но място, има лесен монтаж, ниска кон-

БРАЙТ ЛАЙТ ООД е директен вноси-

тел на пълноцветни светодиодни екра-

ни за външен и вътрешен монтаж, LED

модули, ленти, контролери за управле-

ние, захранващи блокове и цялостни сис-

теми за рекламно и декоративно освет-

ление. Фирмата ни е специализирана в

изработването на светещи реклами и

цялостно изграждане на ефектно инте-

риорно и екстериорно осветление за за-

ведения и други търговски обекти.

сумация на енергия и дълъг живот на ра-

бота, характерен за всички светодиод-

ни продукти.

Намира приложение в архитектурата

за осветяване на сгради, арки, закрити

помещения, търговски обекти, банки, за-

ведения.  Изключително ефектно е об-

кантването на стъпала и мебели - ба-

рове, маси и др. Ниското работно нап-

режение на продукта (12V) позволява

монтажа му на места, предполагащи

пряк контакт.
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Самел-90 е с 46-годишен опит в производс-

твото на професионална електроника. 75% от

произвежданата продукция се изнася в Англия,

Германия, Холандия, Белгия, Франция и други

страни по света. Фирмата разполага с изпи-

тателна лаборатория, сертифицирана по стан-

дарта EN ISO/IEC 17025:2006 и спазва изисква-

нията на системата за управление на качест-

вото съгласно ISO 9001:2008 и AQAP 2110.

От 2004 г. Самел-90 разработва, произвеж-

да и предлага новото поколение осветител-

ни тела с мощни светодиоди, като следва све-

товните тенденции и спазва най-новите тех-

нологии в тази област. Фирмата предлага ши-

рока гама енергоспестяващи осветителни

тела с мощни светодиоди.

Осветителните тела тип ''луничка'' мо-

гат да бъдат вградени в окачени тавани, кух-

ни, коридори, бани и ниши. За двора и маси-

те навън са идеални градинското освети-

телно тяло тип ''Garden'' и настолните ос-

ветителни тела.

Светодиодното осветление -
инвестиция в бъдещето
Светодиодното осветление -
инвестиция в бъдещето

Осветителните тела със светодиоди ра-

ботят при ниско напрежение. Това ги прави

безопасни за работа и под вода! Осветител-

ните тела от гамата "светещ квадрат" мо-

гат да бъдат вградени до 5 метра дълбочина

във вода. Те са подходящи и за вграждане в

подови настилки, фасади, стълбища, стени.

Подходящ избор за осветяване на фонтани е

"Magic Pool Light". Това е осветително тяло,

което променя цвета си във водата на раз-

лични интервали от време.

Особено се гордеем с постиженията ни в

областта на уличното осветление.

Светодиодните осветителни тела са изк-

лючително енергоспестяващи. Дългият живот

на светодиодите в експлоатация (над 70 000

часа в широк температурен диапазон) и тях-

ната екологичност са качествата, с които те

са ненадминати в сравнение с традиционни-

те осветителни тела. Използването на най-

мощните за момента светодиодни източни-

ци с висока яркост и светлинен добив, заедно

с високата ефективност на захранването, мо-

же да понижи в пъти консумираната електро-

енергия в сравнение с  традиционните  лампи.

В резултат, разходите за електроенергия и

поддържане намаляват многократно.

Новата технология за светодиодни осве-

тителни тела осигурява идеален фотомет-

ричен дизайн, който може да осигури: рав-

номерност на светлинната яркост, опти-

мално светлинно разпределение, намалява-

не на заслепяването, елиминиране на фли-

кер и стробоскопичния ефект. Те имат най-

добрия индекс на цветопредаване (³0,75),

което води до вярно възприемане на цвето-

вете и много добра разпознаваемост на обек-

тите. Това е продукт, ориентиран към чо-

века, неговия комфорт и безопасност.

Цветът на излъчваната светлина може

да бъде различен при цветна температура

от 3000 до 10000 К. Бялата светлина може

да бъде максимално близка до дневната, ко-

ето създава усещане за комфорт при него-

вото използване.

Самел-90, 2000 Самоков, ул. Преспа No 18
тел. +359 (0) 722 66 921 факс: +359 (0) 722 66 337;

SAMEL-90, 18 Prespa str., 2000 Samokov, Bulgaria

tel.: +359 (0) 722 66 921, fax: +359 (0) 722 66 337

e-mail: office@samel90.com; www.samel90.com
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 Употребата на LED технологията в освет-

лението е съвременна, икономична и благопри-

ятна за околната среда чрез подмяна на изли-

защите от употреба волфрамови електрически

крушки с далеч по-ефективните и енергоспес-

тяващи светодиодни осветителни тела.

Макар и сравнително нови като решение,

светодиодните лампи бързо заемат все по-

голям дял от пазара на осветителна техни-

ка. Те все по-често са предпочитано решение

пред други, добре познати и традиционно из-

ползвани технологии за осветление. Решени-

ята са насочени към по-широко разпростра-

нение на технологията светодиодно освет-

ление на сгради и аксесоари за обзавеждане,

оптимизиране на проектите за строителс-

тво и реконструкции на сгради чрез прилага-

не на възможностите за енергоспестяване и

енергийна ефективност. Обезпечаването на

една сграда само с енергоспестяващи консу-

матори на електричество е труднодостижи-

мо, но отчасти би могло да се реализира чрез

осветление на базата на LED технологията,

тъй като консумацията е крайно малка.

NN ELECTRONIC  представя „УЛТРА" -
българската марка светодиодно осветление
NN ELECTRONIC  представя „УЛТРА" -
българската марка светодиодно осветление

Търговската марка "Ултра" е създадена и

изградена след задълбочени проучвания на доб-

рите практики за проектиране и производс-

тво на осветителна техника. Основните ха-

рактеристики на продуктите с марката "Ул-

тра" са професионализъм и качество. Предназ-

начени са, както за професионалисти, така и

за хоби сектора. Широката им приложимост

се свързва и с прецизното им предпроизвод-

ствено тестване за безопасност и надежд-

ност. В производствената база на NN

electronic Ltd. непрекъснато се тестват и

сравняват параметрите на изделията - соб-

ствено производство с такива на алтерна-

тивни доставчици. Търговската ефективност

на асортимента "Ултра" е базирана на балан-

са високо качество - приемлива цена, а есте-

тичният външен вид допълва предпочитани-

ята на клиентите при избора на осветител-

ни тела от производителя NN electronic Ltd.

Дългият експлоатационен живот на свето-

диодите изключва в голяма степен необходи-

мостта от обслужването им, което е от осо-

бено значение за случаите, при които се на-

лага монтаж на труднодостъпни места.

От преимуществата на изделията от про-

дуктовата гама "Ултра" могат да се възполз-

ват и големи, и малки проекти - от подобрява-

не на интериора в дома или на работното мяс-

то, до цялостно осветяване на търговски обек-

ти, обществени сгради, водни площи, архитек-

турни паметници и паметници на културата.

Често, от появата на една идея до ней-

ната реализация, стои единствено правил-

ният избор на технология. Със своя лесен и

бърз монтаж, изделията от продуктовата га-

ма  "Ултра" дават възможност както на про-

фесионалиста-проектант, така и на крайния

потребител - любител да обезпечат идеи-

те си в собствен проект, да изберат нужни-

те форми и цветове и без  усилия, да се спра-

вят с монтажа. Областта на приложение се

обогатява допълнително и от широката цве-

това гама, както и от произвежданите ус-

тройства за димиране и автоматично управ-

ление. Серията "Ултра" се характеризира с

бърз и лесен монтаж, който позволява при-

лагането им на различни повърхности.

Благодарение на забележителното разви-

тие на LED технологията в осветлението и

на по-високата енергийна ефективност, при

изделията от продуктовата гама "Ултра" мо-

гат да се очакват значителни подобрения по

отношение на експлоатационните качест-

ва. Освен това, осветителните тела от про-

дуктовата гама "Ултра" притежават уникал-

ни естетически ефекти и придават усеща-

не за лукс, съчетан с уют и топлина.

NN electronic Ltd. предлага коректно пар-

тньорство, качествени продукти, специал-

ни условия за търговци и удобни схеми за пла-

щане защото:

НИКОГА  НЕ  НИ  ОМРЪЗВА  ДА

БЪДЕМ ПОЛЕЗНИ!

 Продуктови серии от гамата "Ултра":
• "ultra-lep" - уникална ултратънка лампа с

ултра лесен монтаж върху всякакви повър-

хности, чрез двустранно лепяща лента.

Консумация от 0,7 до 1,8 W;

• Светодиодни лампи, директно замества-

щи стандартни лампи с цокъл  GU 5.3. Кон-

сумация от 0,7 до 3 W;

• Корпусни лампи за монтаж в басейни, шад-

равани, джакузита, мебели и помещения, изис-

кващи определена степен на влагозащита.

Предлагат се изделия със степен на защи-

теност до IP 68. Консумация от 0.4 до 3 W;

• Светодиодна лампа, директно замества-

ща халогенни

лампи на цокъл G4

за ефект "звездно

небе".  Консума-

ция 0,25 W;

• Продукти за приложение на открито и зак-

рито, подходящи при осветяване на обемни

букви, реклами, мебели, декоративни ниши в

тавани и стълби, фасади, автомобили и др.

Монтаж чрез двойнолепяща лента или с винт;

Предлагат се собствено производство уп-

равления за светодиодно осветление - RGB

controller, LED dimmer и други. Изпълнение на

индивидуални проекти на клиенти.

магазин: гр. Шумен, ул. Добруджа 1

тел. магазин: 054/ 832 302

тел. офис: 054/ 800 232

магазин и склад:

гр. София, ул. Черковна 59, тел.: 02/ 946 3805
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Следвайки тенденциите на пазара за
осветление Вива предлага разнообразни
светлинни източници и осветителни те-
ла с диоди с познатата търговска мар-
ка VIVALUX.

На този етап гамата включва:
Диодни крушки с насочена светлина  LED

20 GU10 220V и LED 20 MR16 12V в различ-
ни цветове - топло бяла и дневна светли-
на, синьо, зелено, жълто, червено. Те ди-
ректно заменят като употреба познати-
те на всички дихроични халогенни лампи.
Този тип LED светлинни източници имат
изключително ниска консумация на елек-
троенергия - 1,5W. Средната продължи-
телност на светене от 25000h ги прави
прекрасно решение в случаи, когато е не-
обходимо осветителите да светят про-
дължително. Използват се преди всичко в
комбинация с осветителни тела за вграж-
дане, в окачени тавани, стени, в земя, гра-
динско осветление.

LED 20 GU10 220V и LED 20 MR16 12V не
могат да отговорят на изисквания за ви-
сок светлинен поток и употреба за общо
осветление. Удобни са за употреба преди

всичко за създаване на светлинни ефекти
и на места, където не се изисква висока
осветеност.

Осветителни тела с диоди
с марка VIVALUX
Осветителни тела с диоди
с марка VIVALUX

H Power (High Power)
LED 3W GU10 220V и LED 3W 12V са по-

висок клас диодни светлинни източници.
Светлинният поток при тях е много по-ви-
сок, като чувствително се доближава до
този на дихроичните халогенни лампи.
H Power LED съдържа един мощен диод 3W.
За силно повишения интензитет на излъч-
ваната светлина важен фактор е изпол-

званата оптика, която има функцията да
увеличава и насочва светлината под ъгъл
30°. Средна продължителност на светене
- 50 000h при работа в оптимален режим.
Цветната температура е 6400К - дневно
бяла светлина.

Светещи диодни ленти
Основното предназначение е създа-

ване на светлинни ефекти, както в по-
мещения, така и навън - ефектно ос-
ветление в окачени тавани, стени, ос-
ветяване на стъпала и др. По тази при-
чина с марката VIVALUX компанията
предлага версиите без степен на за-
щита IP20 и със степен на влаго- и пра-
хозащита IP67. Широка гама от цвето-
ве. Използват се със специфично зах-
ранване 12V за LED.

Прожектор REN LED 45
Най-новият продукт в гамата Vivalux. За-

меня като употреба познатите прожекто-
ри с халогенна лампа.  С изключително нис-
ката консумация - 4W и дълъг живот на про-
жектора е много добро решение за упот-
реба, както в помещения така и навън, къ-
дето не се изисква висока осветеност, съ-
щевременно трябва се осветява продължи-
телно време:
• дежурно осветление пред магазини,
офиси, складове;
• осветление на витрини;
• осветление на рекламни надписи др.

Степен на защита: IP44. Брой диоди 45.
Светлинен поток: 180 lm. Цветна темпе-
ратура: 4200K. Среден живот: 50 000 ч.
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Динамичният и бърз напредък в LED технологията доведе като

резултат висок светлинен добив на светлинния източник (130-

160lm/w), далеч надхвърлящ всичко, което е било постижимо дори

преди една година. Това развитие на технологиите, от една стра-

на, и дългият живот на светодиодите (между 30000-50000h), оси-

гурява възможността да се използват в приложения, които преди

това бяха запазена територия на луминесцентните лампи и лам-

пите с нажежаема жичка.

Втория съществен елемент в светодиотното осветление са

драйверите и контролерите за управление. Те, както и LED, пре-

търпяват бурно развитие, позволяващо да се постигне "интели-

гентно" осветление.

 Някои най-популярни от многобройните приложения на свето-

диодното осветление са: декоративно и фасадно, рекламно и дис-

котечно, улично и тунелно осветление, осветление в автомобил-

ната индустрия и др.

Фирма ИКИС следвайки последните световни тенденции в об-

ластта, както и практиката си да използва елементна база са-

мо от реномирани марки, разработи и разработва различни видо-

ве осветителни тела и системи.

Някой от продуктите:
•LED луна 22W - окомплектована с последната разработка на

PHILIPS LED modul FORTIMO

•LED луна 40W - окомплектована с последната разработка на

PHILIPS LED modul FORTIMO

•LED луна 3х1W - окомплектована с диоди RABEL на PHILIPS

•LED луна 3х1W окомплектована с диоди RABEL на PHILIPS

LED осветителни тела от фирма ИКИС СЛ
Съвременни технологии и модерен дизайн
LED осветителни тела от фирма ИКИС СЛ
Съвременни технологии и модерен дизайн

•Светлинен LED рекламен панел

•Уличен и парков осветител с LED с диоди RABEL на PHILIPS

•Интерактивен RGB LED-под и таван

за дискотечно осветление с микроп-

роцесорно управление, позволяващ

постигане на различни светлинни

ефекти.

•Благодарение на силния и добре под-

готвен инженерен и производствен

екип фирма ИКИС разполага с възмож-

ността да предложи цялостен съ-

порт при проектирането, производ-

ството, монтирането и подръжката

на осветителните тела и системи.

Фирма ИКИС СЛ ООД е основана в началото на 1998г. като част

от IKIS GROUP, в която влизат още: ИКИС ПРОДЖЕКТ, ЗАГАТА и

МЕТАГАЛ. Основната дейност на фирмата е производство на ос-

ветителни тела и системи. Разполага със собствена производ-

ствената база на площ от 2500 м2  в гр. София, Гара Искър, и соб-

ствен транспорт за улеснение на своите клиенти. През 2005г. е

въведена системата ISO 9001:2000.

 Всички осветителни тела се произвеждат от висококачест-

вени материали и компоненти, което е в основата на изключи-

телното качество и надежност на продуктите. Капацитетът

на произвоството надхвърля 3000 бройки месечно. Принос за то-

ва има модерното и високотехнологично оборудване, което е в

постоянен процес на обновяване

В последните няколко години ИКИС СЛ ООД се утвърди като

надежден корпоративен партньор на някои от големите инвес-

титори в България

ИКИС СЛ ООД

София 1528 П.К.54,

Гара Искър, ул."Поручик Неделчо Бончев" №3,

Тел.: 02/9799790; 02/9799791; 02/9798225, Факс: 02/9732209

www.ikis-sl.com www.ikisproject.com

www.zagata.net www.metagalbg.com
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DRACO BS710
Декоративни

светодиодни

осветители

с корпус от

екструдиран

алуминий с

анодизирано

п о к р и т и е .

Степен на

защита от

прах и влага: IP 20 и цветна темпе-

ратура: 3200К, 4500К, 6500К. Вари-

анти за мон-

таж: висящо

окачване с гъв-

кава или твър-

да връзка. Под-

ходящи за офи-

си, обществе-

ни обекти като

кафетерии, за-

ведения за бързо хранене и ресто-

ранти, магазини и др.

sunLED 51-91, 51-99
Улични осветители с тяло, израбо-

тено от UV-устойчив поликарбо-

нат, подсилен с фибростъкло, реф-

лектор от алуминий и дифузор от

подсилено стъкло.

Степен на защита от прах и влага: оп-

тическа част - IP 65, баласт - IP 43.

Осветителите са окомплектовани със

светодиоди с цветна температура

4000К и светлинен поток 107 lm/W. Жи-

Бегели България
София 1172, бул. Г.М. Димитров

бл. 60, вх. В, ет. 2, ап. 54

тел.: 02/ 962 1023, 02/ 962 1208

GSM: 0888 45 05 68

e-mail: dimov@mail.techno-link.com,

www.beghelli.com

Светодиодни осветители с
марка BEGHELLI
Светодиодни осветители с
марка BEGHELLI

вотът на светодиодите е 100 000h,

а индексът на цветопредаване е

Ra>80.
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Лесните за монтаж, енергоспестяващи

осветителни тела от LEDvance гамата

на OSRAM предоставят висококачестве-

но осветление за стилни проекти.

С тези нови светодиодни осветител-

ни тела, OSRAM доказа, че ефективни-

те полупроводникови диоди са истин-

ска алтернатива на конвенционалните

технологии. Гамата луни LEDvance е

идеалната енергоспестяваща алтерна-

тива на луни с халогенни и компактни

луминесцентни лампи (КЛЛ). Малкото

време за изплащане и лесната поддръж-

ка заедно с красивия естетичен дизайн

са отличителните характеристики на

LEDvance продуктите. Линейното све-

тодиодно осветително тяло LEDvance

Polybar е подходящо за светещи линии

с дължина до 20 метра.

LEDvance Polybar е идеалното решение

за приложения изискващи модулно решение,

лесна поддръжка и светеща линия. Линей-

ното осветително тяло за мрежово нап-

режение и интегриран ключ е налично в три

дължини с различна мощност: 250mm/6W,

500mm/12W и 750mm/18W. Осветителни-

те тела окомплектовани с OSRAM Oslon

Светодиодни осветителни
тела за всяко приложение
Светодиодни осветителни
тела за всяко приложение

светодиоди имат насочено светло-разпре-

деление и могат да се свържат в линия с

дължина до 20 метра. Предлагат се с три

цвята на светлината: Бяло с 3 000K и Fine

White с 4 000 или 5 400K респективно.

LEDvance луни:
Алтернативи за много приложения
OSRAM LEDvance са светодиодни ос-

ветителни тела за различни приложения

- те могат да бъдат интегрирани в та-

вани, свързани като много тънка свете-

ща линия или вградени в мебели. Различ-

ните модели заменят както луни с хало-

генни лампи така и такива с КЛЛ. Друга

впечатляваща характеристика в допъл-

нение към ефективността им от поне

50lm/W е живота им от до 50 000 часа.

LEDvance Downlight S е специално про-

ектирано за интегриране в мебели, раф-

тове или ниши - това осветително тяло

генерира значително по-малко топлина от

халогенните си еквиваленти. Това озна-

чава по-голяма гъвкавост за използване в

широка гама приложения. Благодарение на

компактните си размери и малката

монтажна дълбочина от само 13mm,

Downlight S може да се монтира към всич-

ки стандартни части на мебелите. Предла-

га се с цветна температура 3 000 и

4 000K, като заменя 20W халогенна лампа.

LEDvance Downlight M заменя 50W ха-

логенна лампа и е проектирано за мон-

таж на таван. Осветителното тяло се

предлага в два модела - с ъгъл на излъчва-

не 12 и 36 градуса. LEDvance Downlight M

е екологично чистият начин за реализи-

ране на акцентиращо осветление.

Ако е необходима висока осветеност,

то правилният избор са мощните но енер-

госпестяващи осветителни тела

LEDvance Downlights L и XL. Те се изпол-

зват за осветяване на фоайета, вести-

бюли, хотели, магазини и още много при-

ложения. Тези луни са окомплектовани с

Oslon светодиоди осигуряващи висока

ефективност на системата. Те са при-

годени за директно свързване към мре-

жовото напрежение, което осигурява ле-

сен монтаж. OSRAM Downlight L заменя ед-

на 18W или 26W КЛЛ и е подходяща алтер-

натива за някои приложения с 75W хало-

генна лампа, имащи високи изизсквания

към светлината. Downlight XL модела е ал-

тернатива на луни с две 18W или 26W КЛЛ.

За OSRAM
OSRAM (Мюнхен, Германия) е част от Сек-

тор Индустрия на Siemens и един от двата

водещи производителя на осветление в све-

та. Продажбите на OSRAM в световен ма-

щаб за финансовата 2009г. са 4 милиарда

евро. OSRAM е високотехнологична компа-

ния в светлотехническата индустрия. Над

66 % от продажбите на компанията идват

от енергоефективни продукти. Като гло-

бален играч OSRAM дава работа на над 39

000 души, доставя на клиенти в около 150

страни и има 46 завода в 17 държави.

www.osram.com
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Постигането на добър топлинен

комфорт при по-ниски енергийни раз-

ходи е сред основните фактори, оп-

ределящи все по-широкото приложе-

ние на системи за лъчисто отопле-

ние. За да се постигне висока ефек-

тивност, обаче, е необходимо отопли-

телната система да е коректно про-

ектирана, както и инфрачервените

излъчватели да са подбрани съобраз-

но изискванията. В противен случай,

отоплението с инфрачервени излъчва-

тели би могло да се окаже твърде

неефективно и скъпо решение. Пре-

поръчително е изборът на излъчвате-

ли за определено помещение да се

съобрази както с техническите спе-

цифики на самия излъчвател, като

топлинна мощност и вид на енерго-

носителя, така и със спецификите на

отопляваното помещение. Сред тях

са предназначение и вид на извършва-

ните дейности, както и геометрич-

ните характеристики на частта от

сградата като височина, обем и др.

Използвани инфрачервени
излъчватели
В зависимост от използвания енер-

гоносител, инфрачервените излъчва-

тели се разделят на уреди, работещи

с електроенергия, природен газ или

течно гориво. Друг широко използван

критерий за класификация е повърхно-

стната температура на излъчвате-

ля, според който те са светли и тъмни.

При отопление на помещения с по-

малка височина или на части от сгра-

ди, които се характеризират с пови-

шена пожароопасност, се препоръчва

използването на електрически из-

лъчватели. По отношение на помеще-

ния с голяма височина е препоръчител-

но приложението на инфрачервени

излъчватели, работещи на газообраз-

но или течно гориво. Тяхно предимство

е възможността да се постигне мно-

го по-висока повърхностна темпера-

тура на излъчвателя. Също така, из-

ползването на газ или на течно гори-

во при отоплението на голямогабарит-

ни помещения се оказва по-ефектив-

но от икономическа гледна точка.

Отопление с електрически
инфрачервени излъчватели
При електрическите инфрачервени

излъчватели нагряването се осъще-

ствява чрез преобразуване на елект-

Лъчисто отопление в зали
и открити обекти
Част II. Основни видове лъчисти нагреватели, конструкция, предимства и недостатъци

рическа енергия в топлинна. Светли-

те излъчватели представляват тяло

с изолационни свойства, около което

е навит съпротивителен проводник.

Повърхностната им температура

достига до 2000 °С. Тъмните излъчва-

тели достигат повърхностна темпе-

ратура до 700 °С и представляват

съпротивителен проводник, монтиран

в тръба, запълнена с инфузорна пръст.

За да се концентрира топлинният

поток в определена посока, се изпол-

зва рефлектор от полирани метали.

Използването на електрически ин-

фрачервени излъчватели се характе-

ризира с редица предимства. Те лесно

се инсталират, не се налага допълни-

телно вентилиране на помещението

и работят безшумно. Електрическите

излъчватели се приемат като ефек-

тивно и икономично решение при из-

ползването им в качеството на допъ-

лнителен енергиен източник. Приложе-

нието им, обаче, в повечето случаи се

Фиг. 1. Варианти
за монтаж и обсег

на действие на
инфрачервени

излъчватели
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ограничава до помещения с по-малка

височина. Поради сравнително висока-

та цена на електроенергията, изпол-

зването им в много високи помещения

в повечето случаи се счита за не

особено рентабилно.

Инфрачервени излъчватели на газ
и течно гориво
При отоплението на помещения с

много високи тавани се използват ин-

фрачервени излъчватели, работещи с

газ или течно гориво. Тъмните газо-

ви инфрачервени излъчватели имат

относително ниска температура на

загряване на работния елемент -

обикновено до около 450 °С. Препоръ-

чително е използването им предим-

но за отопление на помещения с ви-

сочина от 4 до 20 м. Тъмните газови

инфрачервени излъчватели се при-

емат като оптимално решение за

отопление на помещения, в които е

необходимо излъчваната топлина

енергия да бъде разпределена върху

максимална площ, при относително не

голяма височина на самото помеще-

ние. Широко използвани са за отопле-

ние на спортни и търговски зали.

Отоплителното тяло при тъмните

излъчватели, наричани още високо-

температурни тръбни излъчватели, е

изградено от сноп тръби, покрити с

топлоизолиран ламаринен кожух. Бро-

ят на тръбите в един сноп обикнове-

но е от 2 до 6, всяка е с диаметър от

180 до 600 mm. Дължината им се оп-

ределя в зависимост от формата и

размерите на помещението. Препоръ-

чително е да са изработени от спе-

циални корозионно устойчиви сплави.

Загряването е резултат от директ-

но изгаряне на газ (пропан-бутан,

метан, природен газ) или дизелово

гориво. Отделената от излъчващите

тръби инфрачервена топлинна енергия

се насочва посредством използване-

то на рефлектори към отопляемото

пространство. По форма тръбните

излъчватели обикновено имат I-образ-

на и U-образна форма. Високотемпе-

ратурните тръбни излъчватели с U-

образна форма и вентилаторна горел-

ка и с естествено отвеждане на про-

дуктите на горене, се считат за едни

от най-надеждните.

Системи с рециркулация и
правотокови
За отопление на помещенията с

високотемпературни тръби се изпол-

зват два вида системи: с рециркула-

ция и правотокови.

При рециркулационните системи,

отоплителните тела образуват зат-

ворен контур, свързан към топловъ-

здушен агрегат с вграден вентила-

тор и горелка. Горивото от горелка-

та се подава директно в газо-въздуш-

ната смес. Циркулацията на сместа

се осъществява посредством венти-

латора. Системата е свързана с

атмосферата и част от сместа

непрекъснато се изхвърля, за да се

ограничи нарастването на налягане-

то. При отопление на пожароопасни

помещения агрегатът се монтира в

сутерена или върху покрива на сгра-

дата. В случай че отопляваните по-

мещения не са пожароопасни, ограни-

чения по отношение на монтажа на

агрегата не съществуват. Възмож-

но е монтирането му на нивото на

тръбните снопове или върху пода.

Правотоковите системи се изпол-

зват за местно отопление. При тях

една от тръбите изпълнява функци-

ята на горивна камера, а продълже-

нието й - на димогарна тръба.

Ефективност на системата
Първоначалната инвестиция,

включваща закупуване и инсталиране

на системата, зависи от обема на

отопляваното пространство. Тя може

да бъде значителна при отопление на

голямогабаритни помещения, в които

отопляваните зони са значителни

като обем. Ефективността на ото-

плителните системи с тръбни инфра-

червени излъчватели обикновено вари-

ра в зависимост от дължината на

тръбите и монтажната им височина.

Коефициентът на полезно действие на

инсталациите би могъл да достигне

до 90 - 95%. В случай че височината на

монтаж на излъчващите тръби не е

съобразена с препоръчаната от про-

изводителя, както и при неправилно

обслужване на инсталацията или замъ-

рсяване на рефлекторите, ефективно-

стта е значително по-ниска.

Експлоатационните разходи, също

така, зависят пряко от степента на

замърсеност на помещението, което

рефлектира върху необходимостта

от често почистване на рефлектор-

ните повърхности. Газовите инфра-

червени тръбни отоплителни систе-

ми се отличават с незначителна
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консумация на електрическа енергия,

тъй като не използват вентилатори

за принудително преместване на

въздуха в помещенията. Изграждане-

то на димоотводна система нерядко

поставя изисквания, свързани с пода-

ване на свеж въздух в работните по-

мещения. От своя страна, използва-

нето на вентилационна система, по-

даваща свеж атмосферен въздух в

работните помещения, води до пони-

жаване на ефективността на отопли-

телната инсталация. Често, в подоб-

ни приложения, за да се ограничат

топлинните загуби се използват спе-

циални технически решения за пред-

варително подгряване на подавания в

помещенията свеж въздух отвън.

Отопление със светли
излъчватели
Към светлите инфрачервени из-

лъчватели се отнасят газовите из-

лъчващи горелки, които се явяват

разновидност на инжекционните го-

релки. Принципът им на работа се

базира на изгаряне на хомогенна го-

ривна смес, съставена от въздух и

природен газ, върху излъчваща плоча.

Хомогенизирането на сместа е в

ежектора на горелката, а преминала-

та през отворите на плочата горив-

на смес изгаря върху повърхността й

в тънък слой. В процеса на изгаряне

повърхностната температура на

плочата се повишава до 850 - 1200 °С.

Отделената в резултат на горивния

процес топлинна енергия повишава

повърхностната температура на

плочата. От момента, в който огне-

упорната плоча се нагорещи до бяло,

отоплителите започват да излъчват

инфрачервени лъчи.

При този вид инфрачервени излъчва-

тели се реализира безпламъчно изга-

ряне с голямо топлинно натоварване,

а основната част от топлината се

излъчва в околната среда с дължина на

вълните от 2.5 до 6 микрометра. Из-

лъчващата плоча често представля-

ва керамично перфорирано тяло. Изпол-

зват се също порести керамични тела,

пакет от метална мрежа, каталитич-

ни плочи и др. Диаметърът на отво-

рите се избира в зависимост от

състава на горивото и специфичната

повърхностна топлинна мощност. В

ролята на гориво освен природен газ

се използва и доменен или коксов газ.

Изходната мощност на светлите ин-

фрачервени излъчватели варира в ин-

тервала от 6 до 60 kW. Използването

им в системи за отопление на поме-

щения с голяма височина се счита за

добро техническо решение. Не се пре-

поръчва приложението им за отопле-

ние на помещения, в които се отде-

лят органичен прах или пожароопасни

аерозоли.

Структуриране на мрежата
в отделни клонове
Основни елементи на една отопли-

телна система със светли излъчва-

тели са газовите излъчващи горелки,

разпределителната газопроводна

мрежа и комплексът автоматика за

запалване, контрол и обезопасяване

на горивния процес. В процеса на

топлотехническо оразмеряване на

системата се определят мощност-

та, броят и разположението на из-

лъчвателите. Местата за монтаж,

височината на окачване и ориента-

цията се избират с оглед постигане

на равномерно облъчване на пода. За

свързване на отделните излъчвате-

ли към разпределителната мрежа от

стоманени или медни тръби се изпол-

зват твърди или гъвкави връзки. Пре-

поръчително е структуриране на

разпределителната мрежа в отдел-

ни клонове, позволяващи едновремен-

но изключване на група излъчватели.

В приложения, в които съществуват

технически или икономически пречки

пред изграждане на система за дис-

танционно изключване на всеки из-

лъчвател, се препоръчва разделянето

им в няколко групи, най-малко две, с

относителна мощност 30% и 70%.

Тръбите се оразмеряват според мак-

сималния разход на газ.

Отличават се с икономична
експлоатация
Отоплителните системи, изграде-

ни на базата на инфрачервени из-

лъчватели, се отличават с редица

предимства, сред които:

n Малка топлинна инерционност;

n Възможност за експлоатация в ре-

жим на общо или зоново отопление,

n Икономична експлоатация,

n Възможност за отопление на от-

крити площадки или конкретни

зони от неотоплявани помещения

с голяма височина,

n Висока надеждност и лесна под-

дръжка.

Коефициентът на полезно дей-

ствие на системите с инфрачервени

газови излъчватели достига 90 - 95%.

Недостатъците им се свеждат до

висока температура на излъчващата

плоча, както и необходимост от вен-

тилация за отвеждане на отпадните

продукти от горенето. Не се допус-

ка монтиране на инфрачервени из-

лъчватели в помещения с повишена

пожароопасност и в помещения, в ко-

ито се намират материали, които

под въздействието на инфрачервена-

та радиация изменят свойствата си.

Улични газови инфрачервени
излъчватели
Предназначени са основно за локал-

но отопление на открити площадки,

веранди, улични кафенета и т.н. Те са

доказан в практиката уред за пости-

гане на комфортни условия при ниски

температури на външния въздух. Улич-

ните газови излъчватели се характе-

ризират с икономична работа, тъй

като директно загряват хората и

предметите, намиращи се в техния

обсег, до комфортна температура.

Конструкцията на излъчвателя е

сравнително елементарна. В основа-

та му се поставя стандартна газо-

ва бутилка, която обикновено може

да осигури непрекъсната работа на

излъчвателя в продължение на едно

денонощие. Под отражателя на из-

лъчвателя се намира газовата горел-

ка. Излъчвателят е снабден и с регу-

латор на мощността, чрез който се

регулира разходът на газ и се осигу-

рява поддържане на желаната темпе-

ратура. Обикновено излъчвателят се

изработва от неръждаема стомана,

което го прави устойчив на атмос-

ферни влияния. Може да се премества

лесно поради неголямото му тегло.

При температура на въздуха от 10 °С

някои от уличните инфрачервени из-

лъчватели са способни да отопляват

повърхност в радиус от 6 м в диа-

метър до температура 25 °С.

Фиг. 2. Принципна схема на инфрачервен
излъчвател за отопление на открити
площи
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СЛЪНЧАТКА ООД е специализирана

фирма в областта на соларната тер-

мална техника.

Партньори сме на SONNENKRAFT

АВСТРИЯ (www.sonnenkraft.com), която

е една от четирите най-големи фир-

ми в Европа, произвеждащи термални

соларни колектори. SONNENKRAFT има

представителства в над 30 страни в

света и над 2 милиона кв. метра мон-

тирани слънчеви колектори. Чрез про-

дуктите на SONNENKRAFT са спесте-

ни повече от 2 170 000 тона вредни

емисии от въглероден диоксид.

В SONNENKRAFT е изграден учебен

център, съсредоточен върху подготов-

ката на тесни специалисти в солар-

ната област, което гарантира качес-

твото на монтажи и експлоатация на

всички произвеждани соларни системи.

Оптималните системни соларни ре-

шения на SONNENKRAFT стопяват раз-

ходите за отопление и осигуряват ця-

лата необходима топла вода между ап-

рил и октомври, а през останалото вре-

ме непрекъснато подпомагат затопля-

нето й. Голямото предимство на

SONNENKRAFT е че всички системи се

предлагат на клиентите фабрично тес-

твани и фабрично настроени. Специа-

листите на Слънчатка ООД (които са

обучени точно за работа със соларни

системи) просто монтират на място

и правят индивидуалните настройки.

SONNENKRAFT не предлага единст-

вено малки стандартизирани системи,

а според конкретните нужди има тех-

нологични решения за разнообразни по

същество и предназначение обекти.

Няколко по-често срещани решения:

Система "COMPACT"
е основно за битова гореща вода.

Компактното решение от

SONNENKRAFT е оптимално за всеки,

Соларни решения на SONNENKRAFTСоларни решения на SONNENKRAFT
който търси мощна и компактна слън-

чева инсталация за производство на

гореща вода за бита.

Система "COMFORT"
не само, но най-вече за ценители на

слънчево отопление. COMFORT е мул-

тифункционална соларна система, за-

щото затопля не само топла вода за

битови нужди, но също така подпома-

га и отоплението. Препоръчителна е

защото е изключително ефективна, с

атрактивна цена и красив дизайн.

Система "COMFORT PLUS"
е ИСТИНСКАТА НАХОДКА за фено-

вете на високи технологии. COMFORT

PLUS от SONNENKRAFT е очаровател-

но решение благодарение на високата

производителност и иновативен ди-

зайн. COMFORT PLUS SONNENKRAFT

оптимизира производителността и

потреблението и е идеалното реше-

ние за всеки, който смята, че само най-

доброто е достатъчно добро.

COMFORT XL
слънчева енергия гарантира макси-

мално всестранно задоволяване на го-

леми по мащаб нужди. Най-добрият из-

бор за големи обекти.

MAXI
слънчева енергия от SONNENKRAFT

с централен буферен резервоар с де-

централизирани апартаментни стан-

ции за топла вода и отопление - иде-

алното решение за жилищни сгради, хо-

тели и обществени сгради, гаранти-

ращо максимална ефективност.

СЛЪНЧАТКА ООД

Централен офис:

гр. София, ул. "Козлодуй" №74

тел: 0878 407 303; 0878 676 133

e-mail: office@slancemoe.com, www.slancemoe.com

> ôèðìåíà ñòàòèÿ
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Всички изброени предимства на

предварително изолираните тръби в

комбинация с добрите им експлоата-

ционни характеристики ги правят

предпочитано техническо решение

при реконструкцията на топлопре-

носните мрежи.

Състоят се от работна тръба,
изолационен слой и външна
защитна обвивка
Използването на предварително

изолирани тръби води до по-малък

разход на енергия за пренасяне на

топлоносителя, което се дължи на по-

малките топлинни и хидравлични за-

губи. Също така се осигурява висок

процент на плътност без течове и

загуби, обемът на изкопните работи

е сравнително по-малък, а съответ-

но и срокът на изпълнение.

Тези тръби се отличават с висока

експлоатационна надеждност и

дълготрайност, а преносните мрежи

с вградени системи за наблюдение

позволяват 24-часов контрол по цяло-

то трасе, като евентуалните повре-

ди се откриват с точност до 0,5

метра. Доставката на предварител-

но изолирани тръби с дължина над 6

метра, обаче, изисква специализиран

транспорт. От своя страна, присъе-

динителните елементи за тръби с

големи диаметри налагат използване-

то на специална техника за монтаж.

Представляват системи, състоя-

щи се от работна тръба, изолацио-

нен слой и външна защитна обвивка,

свързани в обща конструкция. Обик-

новено вътрешната тръба е стома-

нена, покрита с топлинна изолация, а

външната обвивка е от изкуствен

материал. При изменение на темпе-

ратурата на преминаващия през

тръбата топлоносител, термичните

разширения на стоманената тръба се

предават на външната обвивка през

изолацията.

Състоянието на тръбопроводите
се мониторира дистанционно
Голяма част от предварително

изолираните тръби се произвеждат

с вградени в топлоизолацията сензо-

ри и медни проводници, с помощта на

които е възможно да се изградят

системи за непрекъснат дистанцио-

нен мониторинг и контрол на техни-

ческото състояние на топлопровода.

Чрез електронен уред за иденти-

фикация е възможно да се открие

повишаване на влажността в изола-

цията на топлопровода като място-

то на теча, предизвикал сигнала, се

локализира с висока точност.

Прави, огънати и гъвкави тръби
Предварително изолираните тръби

се произвеждат основно в три моди-

фикации – прави, огънати и гъвкави.

Намират приложение предимно в топ-

лоснабдителни и водоснабдителни

системи. Приемат се и като подходя-

щи за транспорт на нефтопродукти.

Гъвкавите тръби се използват

предимно за изграждане на топло- и

водопроводни отклонения към сгради,

тъй като обикновено се произвеждат

с малки диаметри от ф20 до ф25 мм.

Доставят се прави, когато са с

дължина 6 м и навити - за тръби с

дължина до 200 м. Вътрешната тръба

на гъвкавите предварително изолира-

ни тръби може да бъде безшевна

стоманена с висока пластичност,

както и медна или полиетиленова.

Обшивката обикновено е от гладка

полиетиленова или гофрирана тръба,

която лесно се огъва.

Огънатите тръби се използват за

монтаж по начупени терени. Те се

класифицират в два основни вида.

Първият е т.нар. тръби, които се

огъват на място. Обикновено това са

тръби за диаметри от 20 до 80 мм.

Вторият вид включва тръби, които

са фабрично огънати за диаметри от

100 до 600 мм. Те се произвеждат с

дължина до 12 м, а радиусът на дъга-

та се определя при поръчката.

В изграждането на правите

тръбопроводи се използват безшев-

ни или правошевни стоманени тръби.

Условният им диаметър обикновено

варира в диапазона от 20 до 10 000

мм. Тръбите се произвеждат с дължи-

на от 6, 12, 16 или 24 м. Срещат се

и конструкции с поцинковани тръби

с диаметър от 20 до 150 мм и дължи-

на от 6 м, но те се използват пре-

димно за вътрешно водоснабдяване.

В последно време, при изграждане-

то на топлопреносните мрежи все

повече се използват предварително

изолирани тръби, в чиято изолация

предварително са вградени медни

проводници, с помощта на които се

осъществява непрекъснат монито-

ринг на състоянието на тръбопрово-

да. Като свързващи елементи в топ-

лопреносни мрежи с предварително

изолирани тръби се използват предим-

но различни колена, муфи и отклонения.

Специфики на муфи и колена
Муфите са основни свързващи еле-

менти при изграждането на топлоп-

реносни мрежи с предварително изо-

лирани тръби. Използват се за

свързване на отделните тръби или на

тръбите с другите елементи на мре-

жата. Основно са два вида - стомане-

ни с пластмасово покритие и такива

от термосвиваема пластмаса. Термо-

свиваемите муфи се приемат за един

от най-надеждните методи за присъе-

диняване. От друга страна, стомане-

Предварително изолирани
тръби
Утвърдено техническо решение в областта на топло-
и водоснабдяването

Предварително изолираните тръби се характеризират с дълъг експло-

атационен живот, по-малки разходи за ползване и ремонт, както и с

минимални топлинни загуби. Монтажът им на базата на т.нар. безка-

нален метод се отличава с надеждност и икономическа ефективност.



ÑÒÐ. 435*2010

> ÎÂÊ îáîðóäâàíå

ните муфи с катодна защита се приемат като по-надеж-

дно решение в сравнение с термосвиваемите. Лентовите

муфи се използват предимно за свързване на тръби и еле-

менти с диаметри на външния изолационен кожух над 450

мм. Свързването им е сравнително по-сложно. Процесът

се осигурява от специализиран агрегат и компютърно кон-

тролиран процес на стопяване на двата полиетиленови слоя

– на кожуха на тръбата и на муфата.

Колената са елементи, използвани за промяна на посо-

ката на топлопровода. Те обикновено се произвеждат с

ъгли 7,5°, 15°, 45° и 90°. Разделят се основно на два вида

– фитинги и предварително изолирани колена. Колената-

фитинги се изпълняват на място по подобие на стомане-

ните муфи за свързване на тръби и елементи. Състоят

се от два основни елемента - стоманена дъга и разгло-

бяема външна обвивка. След монтаж кухината между

двата елемента се запълва с експандиращ пенополиуре-

тан. Конструкцията на предварително изолираните ко-

лена е подобна на характерната за фитингите, с тази

разлика, че колената са с променена геометрия. Свързва-

нето им към останалите елементи се осъществява чрез

обикновени муфи, които могат да бъдат стоманени,

термосвиваеми или лентови.

Отклоненията реализират разклонената топология
на мрежата
Разклонената топология на мрежата се реализира бла-

годарение на използването на т.нар. отклонения. При из-

граждане на топлопреносната мрежа се използват основ-

но три вида конструкции на отклонения – отклонения на

фитинги, за монтаж по време на експлоатация и предва-

рително изолирани. Отклоненията на фитинги се изпълня-

ват на място от стоманен тройник с коляно и разглобя-

ема външна обшивка. След като се извърши монтажът,

получилата се между тях кухина се запълва с топлоизола-

ционен материал. С подобна конструкция са и отклонени-

ята, предназначени за монтаж по време на експлоатация,

т.е. без да е необходимо да се изпразва тръбопроводът. В

конструкцията на този тип отклонения е включен и спи-

рателен вентил. Те се врязват в тръбопровода с помощ-

та на специализирани инструменти. Тройниците обикно-

вено са с ъгъл 45° или 90°. Позволява се отклонение до 15°

от нормалата на оста на тръбопровода. За присъединява-

не на предварително изолираните отклонения се използ-

ват муфи. За осигуряване на необходимата експлоатаци-

онна надеждност на системата се използват спирателни

органи, обезвъздушители и дренажи. При топлопроводите

от предварително изолирани тръби, спирателните орга-

ни, които намират приложение са предимно сферични кра-

нове със заварен корпус и сфера от легирана стомана.

Обикновено се използват сферични кранове със специално

седло от тефлон, с което се осигурява плътност, която

не зависи от налягането на водата.

Обслужването на арматурата, която е под земята, се

извършва през шахти, подобни на тези от градските

водоснабдителни системи.

Използват се само неподвижни опори
При монтажа на предварително изолираните тръби се

използват само неподвижни опори. Те не позволяват пре-
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мествания на тръбопровода под вли-

янието на усилията, действащи

върху него. Обикновено производите-

лите предлагат неподвижни опори с

различен вид изолация, в зависимост

от начина на полагане на тръбопро-

вода (надземно или подземно). С не-

подвижните опори тръбата се фик-

сира така, че мястото на закрепва-

не на опората към тръбопровода да

не се влияе от термичните разшире-

ния. Предлагат се предварително

изолирани елементи със заварена

пластина, които се бетонират на

мястото на монтажа. От двете

страни на опората тръбите се

свързват посредством муфи.

При монтажа на тръбите се изпол-

зват и редица спомагателни елемен-

ти. В групата на спомагателните

елементи се включват елементи за

преход на тръби с различен диаметър,

елементи за пресичане на стени, за

свързване към съществуваща топ-

лопреносна мрежа, монтирана в про-

ходими или непроходими канали. Кога-

то трасето на тръбопровода преми-

нава през бетонна стена, за да се

предпази полиетиленовият кожух на

тръбата от нараняване, се нахлузват

два предпазни гумени пръстена, меж-

ду които се навива гресирана лента.

Три са основните монтажни
технологии
Монтажът на предварително изо-

лирани тръби се основава предимно

на методите предварително топлин-

но напрягане, студен монтаж и т.нар.

Е-система. Независимо от избрания

метод, следва да се има предвид, че

той има определяща роля върху мак-

сималните осови напрежения, възник-

ващи в тръбната система.

Характерна особеност на топлоп-

роводите, изградени от предварител-

но изолирани тръби, е изпълнението

им единствено от елементи, израбо-

тени в заводски условия. Това налага

при проектиране на мрежата, наред

с точното определяне на трасето, с

анализа на термичните разширения,

с избора на елементи и с хидравлич-

ното и топлинното оразмеряване, да

се изготвят и точни монтажни пла-

нове в съответствие с данни от

каталог на фирмата-производител.

Анализът за компенсирането на

термичните разширения включва из-

следване на предварителното топ-

линно напрягане, тръбните компенса-

тори, Е-муфите (линзов компенса-

тор), както и студен монтаж. Целта

на топлинното оразмеряване е да се

определят топлинните загуби и пони-

жението на температурата на топ-

лоносителя.

Предварително изолираните тръби

са подходящи за изграждане на топ-

лопроводи с максимална температу-

ра на топлоносителя 130 °С при не-

прекъсната експлоатация и работно

налягане до 1,6 MРa. Допустимата

температура при пиково натоварва-

не е 140 °С.

Под въздействието на различните

работни температури на топлоноси-

теля тръбите са подложени на напре-

жения на натиск и опън. Якостните

изчисления на тръбите определят

най-натоварените участъци и сече-

ния. За предварително изолираните

тръби, монтажни дължини са тези, в

които при наличие на колена или чуп-

ки на трасето от 90° не е необходи-

мо използването на компенсатори.

Монтажните дължини се дефинират

в метри във функция от диаметъра.

Характеристики на трите
метода
Монтажният метод, познат като

студен монтаж, се използва често в

практиката. Максималното осово

напрежение, действащо върху тръби-

те, покрити с необходимия земен слой,

е 300 N/mm2 при нагряване от 10 до

130 °С.

Методът, наречен Е-система,

представлява опростен метод за

монтаж, при който температурните

колебания се поемат от стоманена-

та тръба като напрежения, вместо

да се преобразуват в разширения. При

този метод за поемане на разшире-

нията се използва единствено линзов

компенсатор, който поема движение,

съответстващо на напрегната

тръба при средна температура на

топлоносителя.

При използване на метода на пред-

варителното топлинно напрягане се

гарантира, че при средни температу-

ри тръбният участък няма да бъде

подложен на напрежения, както и че

температурните колебания в систе-

мата ще бъдат преобразувани в на-

прежения вместо в движение. Този

метод, обаче, изисква наличие на

топлинен източник на мястото на

монтаж с цел подгряване на участъ-

ците, контрол на предварителното

напрягане, както и открит изкоп през

периода на предварително напрягане,

за осъществяването на което се

използва вода, пара или електричес-

ка енергия. При този метод на мон-

таж в ролята на тръбни компенсато-

ри намират приложение колена, дъги

и чупки на тръбите, които са съоб-

разени с трасето и спецификите на

терена. Използват се предимно огъ-

нати тръби, а за изграждане на от-

клоненията - и гъвкави тръби. Не се

препоръчва използването на колена с

ъгъл, по-малък от 60°.

Изисквания при монтажа
на тръбопроводите
При полагането на предварително

изолирани тръби размерите на на-

пречното сечение на изкопа се опре-

делят в зависимост от диаметъра на

тръбите и вида на използваните

допълнителни елементи. Необходимо

е да се осигури 100 mm слой от трам-

бован пясък около тръбите. Също

така, минималната дебелина на зем-

ния слой над външния изолационен

кожух следва да е 400 mm. При

невъзможност да се спази това ус-

ловие, върху пясъчния слой над тръби-

те се полагат армирани стоманобе-

тонни плочи, които имат за задача

земната повърхност да поеме евен-

туални възникнали натоварвания.

Отклоненията от топлопровода

обикновено създават натоварване на

огъване. За да се ограничи големина-

та на натоварването, намират при-

ложение различни технически реше-

ния, сред които монтаж на неподвиж-

ната опора в близост до отклонени-

ето, вграждане на две последовател-

ни колена, Z-компенсатор, използва-

не на гъвкави тръби за отклонение-

то и др.

В случаите, при които диаметърът

на отклонението е близък като раз-

мер до диаметъра на основната

тръба, се препоръчва отклонението

да бъде защитено от претоварване

под действието на аксиални напреже-

ния. Възможно е това да се постигне

чрез заваряване на отклонението

върху армираща рамка. Обикновено

производителите посочват минимал-

ната отдалеченост от коляното в

зависимост от диаметъра на откло-

нението.
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Изграждането на подобни сгради

е провокирано от стремежа към на-

маляване на енергийните разходи,

който е лесно обясним с непрекъсна-

тото покачване на цената на тра-

диционно използваните енергоноси-

тели. Значение има и грижата за

околната среда и стремежа към оси-

гуряването на по-висок комфорт на

обитателите.

Терминът интелигентна
сграда
За първи път понятието интели-

гентна сграда се появява през осем-

десетте години на миналия век. В

този период, в голяма степен, то се

използва като рекламно послание от

строители и инвеститори, които

обявявали сграда, разполагаща с по-

жароизвестителна система и сис-

тема за контрол на достъпа, за ин-

телигентна. Голяма част от съвре-

менните сгради разполагат с мини-

мум такива системи, но никой не ги

определя като интелигентни, тъй

като далеч не отговарят на съвре-

менната концепция за интелигент-

на сграда.

Днес за интелигентна се приема

сграда, разполагаща със съвкупност

от технологии, които й позволяват

да функционира автономно и интуи-

тивно в зависимост от предпочита-

нията и нуждите на обитателите,

без да се налага предварително про-

грамиране на извършваните дейнос-

ти. Интелигентната сграда следва

да бъде оборудвана със системи за

автоматичен контрол на всички ней-

ни елементи и инсталации. Тези си-

стеми имат за задача да осигурят

благоприятна жизнена среда. За един

от основните елементи на интели-

гентната сграда се приема систе-

мата за автоматично управление,

представляваща съвкупност от со-

фтуерни и хардуерни решения, основ-

ната задача на които е осигурява-

нето на надеждно и сигурно управ-

ление на всички инсталации, намира-

щи се в експлоатация в сградата. Си-

стемата получава информация от

всички експлоатирани подсистеми,

сред които за пожаробезопасност,

видеонаблюдение, телекомуникации,

водоснабдяване, електрозахранване,

климатизация и т.н. В зависимост от

постъпващата информация тя може

да

реагира адекватно
на определени
ситуации
т.е. да извърши определени дей-

ствия и да информира за настъпи-

ли промени. В този смисъл трябва

да се отбележи, че значението,

което се влага в термина „интели-

гентна сграда“, е многообхватно.

В този контекст под „интелиген-

тна“ се приема по-скоро сграда,

разпознаваща определени ситуации

и реагираща при тяхното на-

стъпване (естествено, степента

на тези умения може да бъде раз-

лична). От една интелигентна

сграда се очаква да събира и съхра-

нява информация за обитателите

и съответно да разработва моде-

ли на поведение. Разработените

модели служат като база за разли-

чаване на настъпили промени, кои-

то биха могли да бъдат и индика-

тор за проблем с обитателите. В

подобна ситуация, отчитайки нео-

бичайно поведение, сградата реа-

гира и има възможност да инфор-

мира съответните органи като по-

лиция или бърза помощ, например.

Интелигентните сгради следва да

могат да се променят в съответ-

ствие с променящите се нужди и

предпочитания на техните обита-

тели, както и да дават възможност

за допълнително усъвършенстване

на поддържаните функции.

Някои специалисти сравняват ин-

телигентните сгради с програмиру-

Интелигентните сгради
Осигуряват безопасност и комфорт, като пестят ресурси чрез
оптимално управление на всички подсистеми

През последните години в терминологичния речник навля-

зоха понятия като интелигентна сграда, енергийно ефек-

тивен офис, пасивна концепция на сграда и много други.

Всяко от изброените наименования съответства на спе-

цификите на дадена сграда, т.е. на принципите, заложени

при нейното проектиране и изграждане. Общото между

всички тях е преследването на една и съща цел, а именно

постигане на по-здравословен и комфортен микроклимат

при минимално изразходване на енергийни ресурси.
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емите, които позволяват предвари-

телно въвеждане на определени дей-

ности. Разликата е в начина, по кой-

то сградата се програмира. В случая

с програмируемите сгради е необхо-

димо желаните действия да бъдат

предварително зададени от обитате-

лите или съответно - отменени. Така

съществува риск от разминаване

между действията на програмируема-

та сграда и желанията на обитате-

лите. В случая с интелигентните

сгради

човешка намеса не е
необходима
Описаните дейности се изпълня-

ват автоматично. Това се постига

чрез заложената способност на

сградата да наблюдава обитатели-

те в търсенето на модели на пове-

дение. Когато моделът е намерен,

къщата автоматично започва из-

пълнение на желаните действия. Ин-

телигентната сграда може да га-

рантира извършването на определе-

ни действия с особена важност като

затварянето на врата или активи-

ране на алармата, когато обитате-

лите я напуснат.

Необходимо е да се отбележи, че

има разлика между реакцията на си-

стемата, базирана на получена ин-

формация от обикновен сензор и ре-

акция на база разпознаване и оценя-

ване на ситуацията. Очевидно е, че

вторият случай е много по-труден за

изпълнение и постигане на добри

резултати. Но за интелигентните

сгради това не би трябвало да е

проблем. Естествено е първоначал-

но сградата невинаги да реагира

адекватно. Извършват се нежелани

действия или не се провеждат очак-

ваните. Намирането на точните

параметри, които да решат тези

проблеми изисква известно време и

значителен брой корекции. За инте-

лигентните сгради, обаче, това не

представлява особена трудност,

тъй като оценяването на ситуаци-

ите и различните сценарии е посто-

янен процес, фокусиран върху не-

прекъснато им усъвършенстване,

което е гаранция за постигане на не-

обходимата надеждност.

Управлява всички сградни
инсталации
Интелигентна сграда, отговаряща

в максимална степен на потребнос-

тите на обитателите, би следвало

да може да осигури оптимална рабо-

та на всички нейни подсистеми. Това

включва и управление на климатична-

та система, с което да се гаранти-

ра благоприятен микроклимат за ра-

бота или почивка, осигуряване на не-

обходимата защита от бедствия и

неоторизиран достъп, постигане на

рационално изразходване на енергий-

ните и комуналните ресурси и т.н.

Във възможностите на интелигент-

ната сграда е и засичането на непра-

вомерно влизане в къщата или възник-

нала аварийна ситуация. Както бе по-

сочено, непрекъснатото проследява-

не на обитателите и съхраняването

на информацията за техните навици

в ежедневието и обичайно извършва-

ните дейности, дава възможност за

лесно разпознаване на възниквала

необичайна ситуация.

Например, при определени обстоя-

телства, подобна необичайна ситу-

ация би могла да бъде знак за проник-

ването на външно лице в сградата. В

други случаи, например когато обита-

телите са възрастни хора, система-

та би могла да отчете, ако с тях се

случи инцидент. При настъпване на

подобни ситуации, сградата реагира

и съответно - съседи, полиция, меди-

цински служби ще бъдат информира-

ни.

Трудности при реализацията
на интелигентните сгради
Макар че не съществува еднознач-

но определена дефиниция на поняти-

ето интелигентна сграда, в повече-

то случаи когато се използва тер-

минът, се има предвид автоматизи-

рана техническа система, която

мониторира случващото се в сграда-

та и извън нея, реагира по начин,

гарантиращ ефективно осигуряване

на безопасно и комфортно пребивава-

не на обитателите, свеждайки до

минимум потреблението на енергий-

ни ресурси. Системата взаимодей-

ства с хората посредством използ-

ването на елементарни и лесно дос-

тъпни средства за комуникация. Ре-

алните трудности при реализацията

на интелигентните сгради са свърза-

ни с изпълнение на заучения алго-

ритъм. Функционирането на систе-

мата е свързано с необходимост от

изграждане на подходяща ел. инста-

лация. За да се осигури „интелигент-

ността“ на сградата, е необходимо

системата да притежава способ-

ност да събира непрекъснато цялата

информация, постъпваща от всички

сензори, тази информация да бъде

надеждно съхранена и системата да

е в състояние да я анализира непрекъ-

снато. Естествено, това изисква до-

статъчно ресурс за съхраняване на

информация и бърза обработка на

получените данни.

Немалка трудност пред интели-

гентните сгради представлява и

създаването на ефективен обучаващ

алгоритъм. Не са малко изследовател-

ските проекти в посока изкуствен

интелект и невронни мрежи, но за мо-

мента те са по-скоро в изследовател-

ската област.

Положителната роля
на стандартизацията
Стандартизацията е ключов еле-

мент за успеха на технологиите за

изграждане на интелигентни сгради.

Необходимо е да се осигури на потре-

бителите свобода на избор относно

приложения и услуги, които желаят да

използват, а в същото време да не са

принудени да използват продукти

само от един определен доставчик.

Вече са предприети стъпки в тази

насока. Първата е разработването на

стандарта KNX. Втората стъпка

включва създаване на SmartHouse

кодекс на добрите практики. Той е

разработен от CENELEC (Европейс-

ки комитет за електротехническа

стандартизация) и е фокусиран към

битовите потребители и малки офи-

си, като не се отнася до големи

търговски помещения.

Липсата на стандартизация създа-

ва трудности и относно интеграци-

ята и комуникацията между отделни-

те подсистеми, включващи разнород-

ни устройства, мрежи, услуги и при-

ложения.
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Йерархични
класове умни
домове
През последните години в резул-

тат от техническото развитие,

възможностите за управление на

сградите значително се подобриха.

Свидетелство за това са и редица

реализирани обекти. Интелигентна-

та сграда се приема като най-висо-

кото ниво в йерархичната структу-

ра на база класификация в зависи-

мост от функционалността на сгра-

дите.

С фокус върху предлаганите фун-

кционални възможности може да се

направи следната класификация на

умните домове. Първото ниво са

сградите, в които има отделни

обекти, които се приемат за инте-

лигентни. Това са единични, само-

стоятелни приложения и обекти,

които функционират по интелиген-

тен начин. Второто ниво се заема

от сградите, които съдържат ин-

телигентни комуникационни обек-

ти. Става въпрос за системи, ко-

ито не само могат да бъдат опре-

делени като интелигентни, но също

така са в състояние да обменят

информация помежду си, което по-

вишава функционалността им.

Следващото ниво включва сгради-

те, разполагащи с вътрешни и

външни мрежи. Това позволява ин-

терактивно и дистанционно управ-

ление на системите, както и

достъп до услуги и информация в

сградата и извън нея. Последните

две стъпала заемат т.нар. обуча-

ващи се и внимателни сгради. Обу-

чаващи се са сградите, позволява-

щи реализацията на отделни моде-

ли и извършвани дейности, като на-

трупаните данни се използват за

прогнозиране на нуждите на потре-

бителите, както и за контрол на

самата технология. При внимател-

ните сгради дейността и место-

положението на хората и предме-

тите в домовете се регистрират

постоянно. Тази информация се из-

ползва за контрол на технологии-

те в очакване на нуждите на оби-

тателите. Описаните две най-ви-

соки нива в йерархията все още се

разработват и в голяма степен

технологията, използвана при тях,

е експериментална.

Технологията Умен дом
(Smart Home)
Т.нар. технология Умен дом, за

която през последните години се

говори и пише много, е може би най-

близо до представата за интелиген-

тна сграда. Доскоро възприемана

като технология, фокусирана върху

интегрирането на електрическото

оборудване в дома, в момента тя

разширява своя обхват. Развитие-

то на технологиите за сградна ав-

томатизация проправя пътя към

нови системи и приложения, харак-

теризиращи се с интуитивност,

гъвкавост и по-автономно поведе-

ние. Очакванията на специалисти-

те са новите технологии да станат

част от средата, в която хората

изпълняват своите задачи и в коя-

то живеят. Счита се, че днешният

потребителски интерфейс посте-

пенно ще бъде изместен от техно-

логии, позволяващи комуникацията

в интелигентните сгради да се ба-

зира на говор, жестове и емоции. По

този начин средата, базираща се на

взаимодействие между човек и ком-

пютър, ще се превърне в сътрудни-

чество човек - компютър.

Развитието на интелигентните

сгради е неразривно свързано и с но-

вите материали, микро- и наноелек-

трониката, технологиите за произ-

водство на микросистеми, включи-

телно биомикротехнологията. Тя

включва използването на сензори за

измерване на кръвно налягане, тем-

пература, тегло, дихателна актив-

ност, за наблюдаване на модели на

хранене, походка, сън и други. Всич-

ко това още веднъж подчертава

сложността на Smart Home техно-

логията. Технологичното развитие

логично води до създаването на нови

възможности за подпомагане и улес-

няване живота на хората. Това е

предизвикателство, което предпо-

лага непрекъснато следене на всич-

ки промени и комбиниране на резул-

татите от различни технологични

области в полезни концепции.

Стандарти за умни сгради
В момента при реализация на проекти за интелигентни сгради се из-

ползват основно няколко стандарта. Сред тях са:

n EIB (European Installation Bus) - широко използван в световен мащаб стан-

дарт за изграждане на интелигентни комуникационни мрежи. EIB

осигурява автоматично управление на устройствата и системите в

една съвременна интелигентна сграда. Сензорите като детектори

за движение или термостати, изпращат импулси през средата за

пренос към изпълнителните устройства. Този стандарт е широко из-

ползван в т.нар. умни домове.

n KNX – сравнително нов стандарт, които е резултат от сливането на

три европейски стандарта, един от които е EIB. Очакванията са този

стандарт в близко бъдеще да замени стандарта EIB. KNX напълно съот-

ветства на европейския стандарт EN 50090 за електронни системи

в сгради и жилища.

n LON (Local Operating Network) е стандарт, използван за управление на

енергийните потоци в една сграда, управление на машини и системи

за контрол на достъпа в по-големи сгради. Позволява свързване в

интегрирана система на десетки хиляди датчици.

n X10 e широко използван стандарт за управление на домашни елект-

рически уреди и осветители. Освен това се използва в системи за

управление в единични къщи. Протоколът включва малък набор от

команди, ограничени до включване и изключване на уредите.

n BACnet е стандарт, разработен в САЩ, предназначен предимно за уп-

равление на по-големи сгради. В Европа за момента е слабо разпро-

странен. От BACnet се очаква лесна комуникация със стандарта EIB.
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Високата скорост на протичане на

течността през машината позволя-

ва задвижването да се осъществява

с директно монтиран асинхронен

електродвигател. Центробежните

помпи се отличават със стабилен

дебит и възможност за дроселиране,

без да се нарушава нормалното им

функциониране.

Характеристики на
центробежните помпи
Сред основните им характеристи-

ки са:

n Брой на стъпалата. В зависимост

от броя на работните колела, пом-

пите се определят като едностъ-

пални или многостъпални.

n Разположение на вала на помпата.

Едно- и многостъпалните помпи са

с хоризонтален или вертикален вал

и съответно се наричат хоризон-

тални и вертикални.

n С еднозасмукващо или двойнозас-

мукващо работно колело. В зависи-

мост от конструкцията на работ-

ното колело помпата е едно или

двойнозасмукваща.

n Куплиране на работните колела.

Стъпалата на помпата могат да

се разположат по два начина - в па-

ралел или последователно, което

се използва най-често.

n Вид на кожуха на помпата. Разпро-

странени са конструкции със спи-

рален кожух и кожух с обратен

канал и направляващи лопатки.

Работата на помпите се опреде-

ля от комплекс хидравлични, елект-

рически и механични параметри, как-

то и от типа на пренасяната теч-

ност.

Хидравлични параметри
на помпите
Сред основните параметри, харак-

теризиращи работата на една цен-

тробежна помпа, е дебитът Q, кой-

то се дефинира като количеството

флуид, което преминава за единица

време през напречното сечение на

нагнетателния й щуцер. Производи-

телят на помпата обикновено дава в

техническия й паспорт долна (Qmin)

и горна (Qmax) граница на дебита на

дадения модел помпа. Известно е, че

оптималният дебит Qopt на помпата

се достига при максимална стойност

на коефициента на полезно действие

hmax. От своя страна действител-

ният дебит Qr на помпата представ-

лява количеството флуид, което пре-

минава за единица време през напреч-

ното сечение на нагнетателния щу-

цер на помпата при определена с

манометър височина на изпомпване

Hm.

Дебитът е два основни вида -

обемен и масов: Qm=r.Q; Q=Qm/r.

Връзката между тях е плътност-

та, т.е. масовият дебит е масата,

която се пренася през помпата за

единица време, а обемният е прена-

сяният обем за единица време.

Сред останалите хидравлични па-

раметри на помпите са налягането

и напорът.

Налягането се измерва като сила-

та, приложена върху единица площ

(фиг. 1) Ptot = Psta + Pdyn. Общото на-

лягане представлява сума от ста-

тичното и динамичното налягане.

Статичното налягане се измерва

перпендикулярно на движещия се по-

ток течност. Като статично се оп-

ределя и налягането на неподвижна

течност. Динамичното налягане не

се измерва директно, а се пресмята

по формулата: Pdyn = 1/2 (rv2), в ко-

ято с r е означена плътността в kg/

m3, а с v - скоростта на течността

в m/s.

Напор на центробежната помпа
Напорът на една центробежна

помпа се дефинира като височината,

на която тя би могла да повдигне

дадена течност. Известно е, че из-

помпването представлява изсмуква-

не или пренасяне на водата от едно

място на друго. За определяне на

водния стълб при проектиране на

помпени системи се използват две

зависимости. Върху точността на

пресмятане съществено влияят хид-

равличните загуби в тръбопроводите.

Височината на стълба H, на която

помпата издига водата, представля-

ва сбор от височините, които вода-

та преодолява, преминавайки през

помпената инсталация. Височината

на водния стълб се пресмята по за-

висимостта:

H=Hz+(Pg-Pd)/rxg + Dh +(Cg2+Cd2)/2g,

където H е височината, на която

помпената станция издига водния

стълб, [m]; Hz - разликата в нивото

на водата в захранвания (горен) и

захранващия (долен) резервоар [m];

(Pg - Pd/)rxg - разликата в налягане-

то на двата резервоара [m]; Dh -

сумата от хидравличните загуби в

тръбопровода (изсмукващ и напорен)

и местните загуби [m]; (Cg2+Cd2)/2g

- увеличаването на кинетичната

енергия на водния поток в зоната

между края на напорния и входа на

Центробежни помпи
Хидравлични и електрически параметри, видове конструкции

Известно е, че центробежните помпи са сред най-често използва-

ните хидравлични машини в приложения, изискващи пренос на

сравнително чисти течности. Те се отличават с елементарна

конструкция и доказан принцип на работа. Течността принудител-

но се въвежда във входа на импелера и с помощта на центробеж-

ните сили протича към периферията на работното колело.
Фиг. 1.
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смукателния водопровод [m].

Когато налягането в нивото и на

двата резервоара е еднакво, напри-

мер при открити резервоари, както

и когато течността е в покой: Pg =

Pd, Cg2 - Cd2 =0. Следователно горна-

та зависимост приема опростена

форма H = Hz + Dh.

Височина на засмукване
Базов параметър при проектиране

на помпени системи с центробежни

помпи е и височината на засмукване

Hs. Тя се пресмята по формулата: Hs

= (Pb - Pd)/rxg + Hsz + Dh + Cs2/2g.

Когато нивото на водата в долния

резервоар (захранващия) е под атмос-

ферното налягане, тогава Pb - Pd =

0. Следователно, формулата приема

опростена форма Hs = Hsz + h + Cs2/

2g. Ако нивото на течността в зах-

ранващия резервоар е над оста на

смукателния щуцер на помпата, в

посочените формули височината на

засмукване на помпата се определя по

формулата: Hs = (Pb - Ps)/rxg, къде-

то Pb - Ps е вакуумът в сечението

на смукателния накрайник на помпа-

та, отчетен с вакууммер [Pa].

Водният поток в смукателния

тръбопровод е резултат от разлика-

та в налягането в двата му края. В

смукателния тръбопровод се създа-

ва вакуум, когато началото му е под

нивото на смукателния щуцер на

помпата.

Връзката между напора и наляга-

нето се намира по зависимостта: H

= P/rg, в която: H е напорът в метри;

P - налягането в Pa (известно е, че

Pa = N/m2), r е плътността в kg/m3,

а g е земното ускорение в m/s2. Обик-

новено налягането се измерва в bar

(1 bar=100 000 Pa). На фиг. 2 е пока-

зана връзката между напор и наляга-

не на три различни течности. Както

се вижда, изпомпването на различни

течности се проявява в различни

напори и съответно различни работ-

ни точки.

Мощност и КПД на помпите
Ефективната мощност на помпа-

та се определя като общата енергия,

която се предава на потока вода в

помпата за единица време Nu =

rxgxQxH [W]. Мощността на вала на

помпата представлява механичната

мощност, която се предава от дви-

гателя на вала или съединителя на

помпата и се представя с формула-

та Nw = rxgxQxH/h, [W]. Мощността,

която електродвигателят предава на

помпата, трябва да е по-голяма от

полезната мощност на помпата по-

ради възникващите в помпата хидрав-

лични загуби, както и вследствие на

триенето на лагерите и уплътните-

лите. Степента на използване на

мощността на двигателя се нарича

общ КПД на помпата и се означава с

формулата h = Nu/Nw.

За КПД обикновено се приема ефек-

тивността на помпата, тъй като

КПД на двигателя е много голям (око-

ло 98 - 99%). Ефективността на пом-

пата зависи от няколко фактора, сред

които: формата на кожуха на помпа-

та, формата на работното колело,

размерите на дифузора, грапавостта

на повърхнините и др.

Типичният помпен агрегат се

състои от помпена и двигателна

част. КПД на агрегата се определя

по следната формула: hP = Pн/P2,  hM

= P2/P1,  hT = hP . hM. Ако помпата се

управлява от честотен инвертор, то

в определянето на ефективността на

агрегата следва да се вземе предвид

и КПД на инвертора hT = hP . hM .

hFC.

От данните за мощността и КПД

на дадена помпа може да се изчисли

абсолютният и относителният раз-

ход на електроенергия на помпата.

Важна електрическа характерис-

тика на помпите е и факторът на

мощността. Следователно, електри-

ческата мощност на една помпа би

могла да се определи по следната

формула: P1 = UIcosj.

Основни видове центробежни
помпи
Съществуват три основни вида

центробежни помпи - радиални (фиг.

3), осови (фиг. 4) и радиално-осови

(фиг. 5).

Най-често използвани са радиални-

те и радиално-осовите помпи. Все по-

високите и разнообразни изисквания

към центробежните хидравлични

машини, сред които широк диапазон

от напори, дебити, тип на инстала-

циите и икономична работа, са едва

няколко от причините за голямото

конструктивно многообразие от

типове центробежни помпи.

Конструкции центробежни
помпи
Освен стандартните конструкции

центробежни помпи (фиг. 6), на паза-

Фиг. 2.

Фиг. 3. Фиг. 4.

Фиг. 5.
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ра се предлагат още помпи с делим

кожух, херметични, санитарни, пото-

пяеми, полупотопяеми и други видове

помпи.

При помпите с делим кожух, той

аксиално се разделя на две половини.

Двойнозасмукващото работно коле-

ло уравновесява аксиалните сили, с

което се осигурява по-дълъг живот

на лагерите. Обичайно този тип

помпи се характеризират с много

висок коефициент на полезно дей-

ствие, широк работен диапазон и

лесно сервизиране. На фиг. 7 е пока-

зана двойнозасмукваща помпа с де-

лим кожух.

Друг вид конструкция са херметич-

ните помпи, при които обикновено

изходящият край на вала на помпата

се уплътнява – най-често с механич-

но уплътнение. Недостатъците му се

проявяват най-силно при пренос на

агресивни (с основен и киселинен

характер) и отровни течности. Ло-

гично, появата на утечки от уплът-

нението е силно нежелателна. За

целта, в редица приложения се изпол-

зват двойни механични уплътнения.

Друго решение е употребата на спе-

циални херметични помпи. Съществу-

ват два вида - с потопен (мокър)

ротор и с магнитно задвижване.

Помпите с потопен ротор (фиг. 8)

са херметично уплътнени машини, при

които двигателят и помпената част

представляват общ блок, без уплът-

нение. Работната течност премина-

ва през роторната част, която е

отделена от статорната част по-

средством роторна кутия. Тя служи

като уплътнение между течността

и двигателя.

Специфики на санитарните
помпи
Сред конструктивните разновид-

ности на центробежните помпи са и

т.нар. санитарни помпи (фиг. 9), ко-

ито се използват в хранителната,

пивоварната, фармацевтичната и

биотехнологичната индустрии. Сред

основните изисквания към тях е да са

с грапавост на материала между 0.4

и 3.2 Ra. Постига се чрез използване-

то на кована или дълбоко изтеглена

стомана. Основни характеристики на

санитарните помпи са лесно почи-

стване и обслужване. Водещите ком-

пании в областта проектират и про-

извеждат изделията си в съответ-

ствие с някои от стандартите -

EHEDG (European Hygienic Equipment

Design Group), QHD (Qualified Hygienic

Design) и 3-A, включително - 3A0/3A1

(Industrial/Hygienic Standard - Ra £ 3.2

mm), 3A2 (Sterile Standard - Ra £ 0.8 mm)

и 3A3 (Sterile Standard - Ra £ 0.4 mm).

Вторият вид херметични помпи -

с магнитно задвижване (фиг. 10), се

използват широко за пренос на агре-

сивни и отровни течности. Работна-

та течност се използва и за смазва-

не, и за охлаждане на лагерите на

помпата.

Потопяеми и полупотопяеми
помпи
На пазара се предлагат два вида

потопяеми помпи - за сондажи и за

кладенци. Вторите са със сух двига-

тел, който се свързва с помпата с

помощта на дълъг вал. Обичайната

употреба на тези помпи е в област-

та на водоснабдяването и напоява-

нето. И двата вида се използват в

дълги и тесни кладенци. Затова имат

малък диаметър и много стъпала.

Сондажните помпи в днешни дни

почти напълно заместват моделите

със сух двигател. Те са напълно по-

топени в работната течност и раз-

полагат с вграден в конструкцията

им потопяем двигател с клас на

защита IP 68. Тъй като работната

(пренасяната) течност се използва

за охлаждане на двигателя, приложе-

нието им се ограничава само за

студени течности.

Полупотопяеми помпи се наричат

помпите със сух двигател, чиято

помпена част е потопена в работна-

та течност. Най-често полупотопя-

емите помпи се монтират в резерво-

ари или контейнери, което обяснява

разговорното им име - резервоарни

помпи. Използват се предимно в об-

ластта на машиностроенето, напри-

мер в металорежещи машини, машин-

ни центрове и охлаждащи кръгове на

машини, както и във филтриращи си-

стеми.

Най-общо се разделят в 2 групи -

помпи със затворени и с полуотворе-

ни работни колела. Първите работят

с чисти течности, а вторите се мон-

тират преди филтрите на металоре-

жещите машини, тъй като в течно-

стта се съдържат метални струж-

ки и парчета.

Статията продължава в следващ брой на сп.

ТД Инсталации, Оборудване, Инструменти.

Фиг. 9.

Фиг. 6.

Фиг. 7.

Фиг. 8.

Фиг. 10.
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Друг въпрос на проектантите е в

какви срокове съществуващите сгра-

ди трябва да бъдат приведени в съот-

ветствие с изискванията на Наредба

Iз-1971. От Камарата биха искали да

получат отговор и на въпроса какво е

решението на казуса с обектите с

вече подписан Акт 15, на които пред-

стои подписването и на Акт 16?

Инж. Стефан Кинарев, председател

на КИИП, поставя и въпроса с цити-

раните около 90 стандарта в новата

наредба, което автоматично ги пра-

ви задължителни. „С нормативните

документи се въвеждат минималните

изисквания, които биха осигурили не-

обходимото ниво на безопасност.

Затова те са задължителни, а стан-

дартите - препоръчителни. Защо ни-

кой не си прави труда да помисли дали

пазарът, особено в момента, би могъл

да понесе повишаването на себестой-

ността на строителните обекти,

което следва със задължителното

приемане на стандартизационните

изисквания. Дали това няма да доза-

пуши и без това стагнирания пазар.

Къде са анализите, изследванията и

доказателствата, свидетелстващи

за необходимостта от задължително-

то въвеждане на стандартите?“,

коментира г-н Кинарев.

Редакцията се обръща към МВР и

МРРБ с предложение да отговорят на

поставените от професионалните

секции въпроси, като се ангажира да

публикува коментарите им своевре-

менно.

Фактология на събитията
Както сп. ТД Инсталации, Оборуд-

ване, Инструменти ви информира в

предишния си брой, на 6 юни т. г. влезе

в сила новата наредба за Строител-

но-технически правила и норми за

осигуряване на безопасност при по-

жар. Приемането й бе наложено от

необходимостта за хармонизиране на

националните технически правила и

норми за защита от пожар с европей-

ските решения и стандарти. Приема-

нето на наредбата доведе до остра

реакция от страна на Камарата на

инженерите в инвестиционното про-

ектиране (КИИП), изразена в откри-

то писмо до Росен Плевнелиев, ми-

нистър на регионалното развитие и

благоустройството и Николай Нико-

лов, директор на Главна Дирекция

Пожарна безопасност и спасяване към

МВР.

„Наредба Iз-1971 за Строително-

технически правила и норми за оси-

гуряване на безопасност при пожар

има важно значение както при упраж-

няване на регулираната професия

„инженер-проектант в инвестицион-

ното проектиране“, така и за безо-

пасността на гражданите и имуще-

ството. По тази причина тя бе под-

робно разгледана от професионални-

те секции на Камарата на инженери-

те в инвестиционното проектиране

(КИИП) от водещи специалисти с

дългогодишен опит от всички сфери

на инженерните науки и от водещи

проектантски организации и бюра на

територията на Република България“,

заявяват от КИИП. „В резултат, ус-

тановихме редица сериозни непълно-

ти, несъответствия с действащи

европейски и национални стандарти,

директиви, указания, правилници и

други нормативни документи“, допъ-

лват те.

Противоречия с действащи
нормативни документи
От Камарата посочват, че нови-

ят нормативен документ е в проти-

воречие с Наредба 1 за Противопо-

жарна охрана в обектите на банко-

вите и небанковите финансови ин-

ституции. Наредба Iз-1971 за Стро-

Технически забележки
и проблеми при прилагането
на Наредба Iз-1971
Коментар на инж. Стефан Кинарев, председател на КИИП,
по отношение на новата Наредба Iз-1971 за Строително-технически
правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

Влизането в сила на новата Наредба Iз-1971 за Строително-тех-

нически правила и норми за осигуряване на безопасност при по-

жар вече е факт. На приемането й без да бъде преработена ос-

тро се противопостави Камарата на инженерите в инвести-

ционното проектиране (КИИП). Наред с чисто техническите за-

бележки към наредбата, за които бихте могли да прочетете в

статията, от Камарата отправят към МВР и МРРБ и редица

въпроси, свързани с прилагането й. Например, как ще се проце-

дира с обектите, които вече са получили необходимите разре-

шения за строеж според изискванията на Наредба 2, но ще вля-

зат в сила след въвеждането на новия нормативен документ?
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ително-технически правила и норми

за осигуряване на безопасност при

пожар отменя действащата досега

Наредба 2 за Противопожарните

строително-технически норми. Не се

отменя, обаче, Наредба 1 за Проти-

вопожарна охрана в обектите на

банковите и небанковите финансови

институции (обнародвана в ДВ, бр.74,

1994 г.). „Независимо от това (Таб-

лица 1 към член 8, ал.1, подклас Ф 3.4),

съгласно чл.137 от Закона за устрой-

ство на територията банковите и

небанковите финансови институции

са видове сгради. Обаче категория-

та „банкови и небанкови финансови

институции“ не фигурира като вид

сгради според функционалното им

предназначение в новата наредба

(Таблица 19 към чл.199, ал.1). Затова

ние задаваме въпроса : Какъв следва

да бъде подходът на проектанта при

проектиране на такива сгради като

цяло и в частност – на каква база ще

бъде определен необходимият разход

на вода и броят на едновременно дей-

стващите пожарни кранове в тези

сгради?“, заявяват от КИИП.

Сред посочените несъответствия

е и текстът на чл.182, ал.1 и ал.2 на

Наредба Iз-1971 , който противоречи

на БДС EN1508 „Водоснабдяване.

Изисквания към системите и състав-

ните части на резервоарите за вода.“

и Наредба 4/17.06.2005г. „Проектира-

не, изграждане и експлоатация на

сградни водопроводни и канализаци-

онни инсталации“, чл.90, ал.1, т.4.

Според КИИП противоречието може

да се избегне като от посочения член

отпадне „обем по-голям от 100 m3“.

Като важен пропуск от Камарата

посочват и несъответствието на

използваната в наредбата термино-

логия с хармонизираната европейска

нормативна база, както и несъобра-

зяване с приетите и съгласувани с

европейските норми специални подле-

жащи на надзор наредби.

Несъответствия в разделите
за газови инсталации
По отношение на текстовете в

наредбата, засягащи газовите ин-

сталации, от Камарата заявяват, че

те не са съобразени изцяло с действа-

щите БДС EN норми. Например, с

изискването в подземни гаражи да не

се допуска влизане на автомобили с

газови бутилки на пропан-бутан

(съгласно чл. 102.1 от „Наредбата за

устройството, безопасната експло-

атация и техническия надзор на га-

зовите съоръжения и инсталации за

втечнени въглеводородни газове“).

Към чл. 610 на Наредбата от КИИП

предлагат да се включи чл. 4.2 „За-

щита в случай на пожар“ от БДС

EN1775. Такъв текст трябва да се до-

бави и за складовете за втечнени

въглеводородни газове. За тях също

има действаща, пълна, съгласувана и

в съответствие с EN нормите наред-

ба, заявяват от Камарата.

Противоречие е открито и в чл.

581 от Наредбата, който гласи „Из-

парителните инсталации се монти-

рат ….или в отделни помещения на

сгради“. Според КИИП този член про-

тиворечи на чл. 40 от „Наредбата за

устройството, безопасната експло-

атация и техническия надзор на га-

зовите съоръжения и инсталации за

втечнени въглеводородни газове“.

Отсъствие на правила и норми
за осигуряване на безопасност
при пожар
Сред пропуските в Наредбата от

КИИП посочват и липсата на глава

или раздел, който има отношение към

проектирането на тунели и станции

на метрото. „Строежите с такъв

характер за момента наистина са

малко на брой, но независимо от това,

тяхното проектиране е налично в

проектантската практика“, заявя-

ват от Камарата.

Като недостатък от КИИП отчи-

тат и липсата на точна класифика-

ция по отношение на сградите за

сезонно обитаване. „В последните

години масово се проектират сгра-

ди за „сезонно обитаване“. Те са по-

пулярни като апартаментни комплек-

си. По своята същност това са жи-

лищни сгради с височина 3 до 8 ета-

жа, с обособени апартаменти в тях.

В действителност функционират

като сгради за обществено обслуж-

ване в областта на хотелиерството.

Наредба Iз-1971 не съдържа конкрет-

ни текстове за класифициране на

този тип сгради (Таблица 1 към чл.8,

ал.1). Същите фигурират като сгра-

ди, според функционалното им пред-

назначение, (Таблица 19 към чл.199,

ал.1). В тази връзка възниква

въпросът дали тези сгради при висо-

чина до 9 етажа включително, могат

да бъдат изграждани без водопровод-

на инсталация за пожарогасене по

смисъла на чл.193, т.6?“, се посочва

в откритото писмо на КИИП.

В Наредбата отсъстват и крите-

рии за определяне степента на огне-

устойчивост за строежи от класове

на функционална пожарна опасност Ф1

до Ф4 без наличие на автоматична по-

жарогасителна инсталация. В табли-

ца № 4 не е уточнен броят на етажи-

те. Трябва да се има предвид, че в тази

група са най-застъпените строежи в

момента, твърдят от Камарата.

Също така Наредбата не регла-

ментира разликата между I и II сте-

пен на огнеустойчивост за строежи

от класове на функционална пожарна

опасност Ф1 до Ф4. „Като се има

предвид разликата в стойността

между тези две степени, това е не-

допустимо“, твърдят от гилдията. В

Приложение 1 – т. 2.2 не се посочва

какво се случва със здравните заве-

дения за извънболнична помощ, а в

Приложение 1 – т.2.3 – не е ясно как-

ви са изискванията при площ различ-

на (по-малка или по-голяма) от 400 m2.

В член 244 има изисквания за заземя-

ване без да се посочва какви трябва

да бъдат стойностите на преходни-

те съпротивления на заземителите,

за да могат те да бъдат оразмере-

ни“, допълват от КИИП.

Като пропуск от Камарата отчи-

тат и липсата на сервитути до ог-

ради, пътища, съоръжения и други в

чл. 610. „Няма изисквания, както това

е направено в разделите на СТПН за

ОБП за втечнени горими газове. По-

сочените наредби за природен газ не

засягат противопожарните изисква-

ния, компетенция на СТПН за ОБП.

В чл. 607 са разгледани само резер-

воари. Няма раздел за отстояния при

бутилкови инсталации за природен

газ (ацетилен, водород и др.), както

това е направено в раздел ХХI за

бутилки с втечнени горими газове.

Всички тези бутилки под налягане са

с еднаква степен на опасност“.

Вътрешни противоречия
в Наредбата
Според КИИП Наредбата съдържа

и редица вътрешни противоречия.

Например в чл. 194 се изисква сприн-

клерните и дренчерните инсталации

да бъдат свързани към „най-малко два

външни водопровода“, на които се
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предвиждат устройства за защита

от обратен поток. А според чл.208,

спринклерните инсталации следва да

се проектират съгласно изисквания-

та на БДС EN12845. Този стандарт,

обаче, има по-високи изисквания от

посочените в чл.194 на Наредбата.

Необходимо е допълнение към чл.194

„...при условията на БДС EN12845“, с

което да се избегне противоречието,

заявяват от КИИП.

Също така, не е ясно член 243 какво

съобщава, при условие че цялата ин-

формация за аварийното и евакуаци-

онно осветления е в глава VII.

В раздел III на гл. ХII в класификаци-

ята на пожароопасните места съще-

ствуват противоречия, заявяват от

КИИП. Твърди се, че помещения от

един и същ клас на основата на фун-

кционална пожарна опасност (Ф5В)

формират най-малко четири класа

(т.е. всичките) на пожарна опасност.

Недостатък на наредбата е и дуб-

лиране на различаващи се сервитути

в различни глави и раздели за едно и

също нещо.

Получаване на нереални
изчислителни резултати
Буквалното прилагане на някои от

изискванията на наредбата би дове-

ло и до нереални изчислителни резул-

тати. „След проведени изчисления на

минималното работно налягане на

водата в пожарния кран, при използ-

ване на касета с гъвкав шланг (в

съответствие с БДС EN671-2) и с

полутвърд маркуч (в съответствие

с БДС EN671-1) се получават следни-

те налягания - 0,311 МРа и 0,549 МРа.

Те са твърде високи и са по-високи

от средното свободно налягане (око-

ло 0,350 МРа) в селищните водопро-

водни мрежи“, се посочва в писмото.

„Това ще наложи използването на

електрически помпи за повишаване на

напора, дори и в едноетажни сгради.

Като се добави и изискването, че

тези помпи трябва да са осигурени с

електрозахранване от два независи-

ми източника, се установява занижа-

ването на к-фактора на отделните

диаметри на струйниците в БДС EN

и БДС EN671-2“, допълват от КИИП.

Наредбата не е съгласувана
с Минпроект
В откритото писмо от КИИП из-

разяват несъгласието си с това, че

при приемането на наредбата не е из-

вършено съгласуване с Минпроект,

като единствен Нотифициран орган

по Наредбата за съществените изис-

квания и оценяване съответствието

на съоръжения и системи за защита,

предназначени за експлоатация в по-

тенциално експлозивна атмосфера

(тази наредба въвежда Директива 94/

9/ЕС).

От Камарата се противопоста-

вят и на използването на текстове

от Наредба 2 за Противопожарните

строително-технически норми и от

стари съветски правилници, без да е

променена и актуализирана термино-

логията. Голяма част от изисквани-

ята в новата Наредба са преписани

от Наредба 2 Противопожарни стро-

ително-технически норми – 1987г., а

част от тях фигурират в изданието

на ПСТН от 1978 г.

Създават се предпоставки
за корупция
„За всички участници в инвести-

ционния процес, а именно: проектан-

ти, надзорници, консултанти, служи-

тели и инспектори в регионалните

служби за пожарна безопасност, ек-

сперти в общинските и областните

администрации и инспектори в дирек-

циите за строителен контрол, от

които зависи да осигурят пожарната

безопасност на строежите, тази

Наредба е основното помагало за

получаване на съвременна информация

за новите изисквания. Затова счита-

ме, че съществуващите противоре-

чия между изискванията в Наредба Iз-

1971 и въведените европейски норма-

тивни документи ще доведат до се-

риозни конфликти между контролни

органи, производители, проектанти и

др.“, категорични са от КИИП. „В

отделни случаи е възможно да на-

стъпят и по-сериозни последици.

Недопустимо е някои основни изиск-

вания към пожарната безопасност да

не са ясно, точно и еднозначно опре-

делени в Наредбата. Възможността

те да бъдат тълкувани от който и

да е от лицата, които имат отноше-

ние към пожарната безопасност (осо-

бено от контролните органи), ще

създаде обстановка на несигурност

и неопределеност в инвестиционния

процес. Съществува реална опасност

субективните преценки и тълкувания

да бъдат използвани и като корупци-

онна практика“, заявяват от КИИП.

„Поради изброените по-горе причи-

ни, КИИП счита, че Наредба Iз-1971 за

Строително-технически правила и

норми за осигуряване на безопасност

при пожар не трябва да влиза в сила

преди да бъде основно преработена.

Камарата на инженерите в инвести-

ционното проектиране, която обеди-

нява на професионален принцип над 10

000 инженери от всички сфери на ин-

женерните науки, остава както винаги

отворена за оказване на реално съдей-

ствие при преработката и усъвършен-

стването на Наредбата“, заявяват в

заключение от КИИП.
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EИН:                                             ЕИН по ЗДДС:

Седалище: ____________________________________________________________________________________ град:
За да станете абонат на сп. Технологичен дом: попълнете съответно един от двата талона или формите на www.tech-dom.com
За личен платен абонамент заплатете сумата от 36 лв. с ДДС по някой от следните начини:
банков превод: Ти Ел Ел Медиа ООД, ОББ – клон Цар Борис III, BIC CODE: UBBS BGSF, IBAN: BG04 UBBS 78271013893307
Пощенски запис: София 1612, бул. "Акад. Ив. Гешов" 104, офис 9, Ти Ел Ел Медиа ООД
Пратете талона и копие от платежния документ по пощата, на факс: 02/ 818 38 00 или на ludmil@tech-dom.com

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

Талон за безплатен специализиран абонамент
!

Списание Технологичен дом - Инсталации, Оборудване, Инструменти, се разпространява чрез безплатен
специализиран абонамент до професионалисти в областта на сградните инсталации, оборудване и инструменти.

дата:            /           /                     (дд / мм / гггг)

име:                                                         фамилия:

компания:                                                   отдел:                                         длъжност:

Моля, попълнете:

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

ул.  / жк. _______________________________________________ No.:     / бл. ___________________ вх. _____ ет._______ ап.

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

Дейност:
Инвеститор Строително-инвестиционна компания Частен инвеститор в строителни обекти
Строителна фирма Проектантско и архитектурно бюро Общински архитекти, инженери и специалисти
Строителен консултант Инсталаторска и инженерингова фирма Дизайнерски студиа, къщи и бюра
Мебелист Фирма за градинско и парково строителство Доставчик на продукти за инсталации, оборудване и
Друго инструменти
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