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Продуктите за IP видеонаблюдение на Bosch - с пълна поддръжка на ONVIF

От месец януари т.г. , направлението Системи за сигурност на

Роберт Бош въведе в продуктите си за IP видеонаблюдение пълна

съвместимост с протокола Open Network Video Interface Forum (ONVIF),

съобщиха от офиса на компанията у нас. „ONVIF дефинира общ език

за мрежовите видеоустройства, като по този начин осигурява ко-

муникацията между продукти за мрежово видеонаблюдение на раз-

лични производители, поддържащи стандарта. За инсталаторите

и системните интегратори това осигурява значително опростя-

ване на процесите на планиране и инсталация, а за крайния потреби-

тел – по-голяма гъвкавост и свобода при избора на продукти“, уточни

инж. Александър Стоянов, мениджър на направлението Системи за

сигурност в Роберт Бош.

Вosch е сред основателите на ONVIF, чиято главна цел е да бъде

утвърден глобален стандарт за интерфейсите на мрежовите ви-

део продукти. Форумът е отворен за фирми и организации от бран-

ша, като стремежът е да се осигури съвместимост между мре-

жовите видео продукти от различни производители.

„На пазара вече е и новата версия на фърмуера 4.1, която по-

крива камерите Dinion IP, FlexiDome IP, Extreme Series IP и AutoDome

IP, както и камерите от серия 200, енкодерите от серия VideoJet

X и мултиканалните енкодери и декодери VIP X1600. На практика

това означава, че притежателите на който и да е от тези про-

дукти, трябва да изтеглят само една безплатна версия на фърму-

ера, за да направят продуктите си ONVIF-съвместими“, допълни

г-н Стоянов.

Шести международен конгрес и изложба за ВЕИ и ЕЕ

За шеста поредна година Виа Експо организира международния кон-

грес и изложба „Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и eнергийна

ефективност (ЕЕ)“. Тазгодишното издание на форума ще се проведе

от 14 до 16 април в Интер Експо Център, София. „В рамките на кон-

греса инвеститори, специалисти и представители на държавни инсти-

туции и медии от Централна и Югоизточна Европа ще дискутират

тенденциите на пазара, политиката за стимулиране и внедряване на

нови екологично чисти технологии и начините за финансирането им,

както и предизвикателствата пред тази индустрия“, заявиха от Виа

Експо.

„За първи път в програмата на събитието е включена темата

Електромобилност – електромобили, електровелосипеди, хибриди, ал-

тернативни горива, мобилни системи за съхранение на енергията.

„Енергийна независимост на общините“ и „EE & ВЕИ инвестиции и

финансиране в Югоизточна Европа“ са други нови акценти в програма-

та на форума“, допълниха организаторите. На изложбата за трета по-

редна година, Германия е със самостоятелен павилион, а Австрия,

Финландия и САЩ ще организират съвместно участие. Фирми от Бълга-

рия, Кипър, Гърция, Дания, Унгария, Италия и Словакия ще представят

нови продукти и услуги.

ISK-SODEX ще се проведе от 5 до 8 май в Истанбул

По традиция, на изложението ще бъдат представени най-новите

тенденции в областта на техниката и технологиите за сградни ин-

сталации, включително за отоплителна техника, климатични инста-

лации, изолационни материали, помпи, водопречиствателни съоръже-

ния, хладилни системи, системи за оползотворяване на слънчева енер-

гия и други енергоспестяващи съоръжения.

Организаторите на изложението очакват засилен посетителски

интерес. При предишното си издание през 2008 г. събитието, струк-

турирано в 11 зали с обща площ от 55 000 кв. м., е било посетено от

78 243 специалисти от 84 държави.

IKS – SODEX е един от петте най-големи панаири в света в обла-

стта на инсталационната техника. Организатор на изложението е

Hannover-Messe Sodeks Fuarcilik – съвместно предприятие между Dunya

Fuar Yapim и Hannover Messe International Istanbul, филиал на Deutsche

Messe, един от водещите организатори на панаири в света.

Международното търговско изложение за вентилация, отопление

и климатизация ISK-SODEX ще се проведе в Истанбул, Турция, от 5 –

8 май т.г.
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Проведе се годишната международна пресконференция на DAIKIN

На 21 януари т.г. в курортното градче Бад Ерлах, на-

миращо се в близост до австрийската столица, се про-

веде годишната международна пресконференция на една

от водещите компании в областта на климатичната

техника - Daikin. „Избрахме да ви поканим днес тук, в

хотел Азия Линсберг, за да ви представим новите си

продукти и решения, както и за да ви дадем възможност

за по-близък контакт с японската култура. Япония е

страната, в която, както знаете, се намира центра-

лата на Daikin“, заявиха домакините при откриването

на събитието.

В рамките на форума, пред специални гости, пред-

ставители на редица европейски държави, сред които

Чехия, Румъния, Унгария и България, организаторите от

Daikin Централна Европа представиха най-новите про-

дукти на компанията от областта на климатичната и

хладилната техника.

> íîâèíè

По време на събитието бе съобщено, че Daikin Централна Европа е първата ком-

пания, въвела изискванията на европейската директива EuP-directive (Energy Using

Products framework directive). „Първият продукт, разработен съобразно изискванията

на директивата, е инверторният климатик Sky Air Seasonal Inverter, който ще бъде

пуснат на пазара през април 2010 г.“, информираха домакините. Сред представените

решения бе и системата VRV-Q, създадена с цел да осигури лесно и ефективно пре-

минаване от VRV системи, работещи с хладилен агент R-22 (забранен е за приложе-

ние в държавите от Европейския съюз от януари 2010 г.) към системи с R-410А.

Домакините представиха и новостите в серията термопомпи Daikin Altherma, как-

то и новите въздухоохлаждаеми чилъри, серия "EWAD~C". Гостите имаха възмож-

ност да се запознаят и с обновените охладителни модули Conveni-Pack за супермар-

кети и кондензаторните модули Zeas. Сред основните акценти в пресконференция-

та бе представянето на новата система за климатизация Daikin Emura.
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Продуктите Junkers вече ще се
предлагат под марката Bosch
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На 23 ноември 2009 г. в столичния

хотел "Хилтън", в присъствието на

партньори и дистрибутори от цяла-

та страна, екипът на Бош Термотех-

ника официално обяви, че продуктите

на компанията от марката Junkers

(Юнкерс) вече ще се предлагат под

марката Bosch. "От началото на 2010

г., в десет държави от Централна и

Източна Европа продуктите за ото-

пление и топла вода Junkers премина-

ват под основната марка на концер-

на - Bosch. Българският пазар е част

от този стратегически проект, кой-

то обхваща още Унгария, Босна и

Херцеговина, Хърватска, Сърбия,

Румъния, Молдова, Гърция, Украйна и

Беларус", съобщи Йордан Дочев,

търговски директор на Бош Термо-

техника в Роберт Бош.

Планирано е разширяване
на гамата от продукти
"Промяната на марката цели разши-

ряване на гамата от енергоспестява-

щи уреди за отопление и топла вода,

постигане на допълнителни пазарни

дялове и продължаване на ръста, кой-

то Bosch Термотехника има до момен-

та. Въпреки настоящата икономичес-

ка обстановка, сме убедени, че този

стратегически ход ще даде дългосро-

чен и устойчив импулс на ръста и

развитието на фирмата на регионал-

ния пазар", допълни той.

Търговският директор на Бош Тер-

мотехника заяви още, че на база из-

питаните и известни продукти и

решения, успешно предлагани досега

под дъщерната марка Junkers, занап-

ред фирмата стъпка по стъпка ще

разширява гамата от иновативни

продукти под името Bosch.

Защо Bosch, а не Junkers?
В отговор на въпроса какви са по-

специално пазарните основания за

предприемане на тази стъпка, г-н

Дочев заяви: "Бих искал да подчертая,

че ние не се отказваме от марката

Junkers, тя остава да съще-

ствува във важни за компани-

ята европейски пазари. Спо-

ред резултатите от проведе-

но маркетингово проучване,

марката Bosch се ползва с

много високо доверие в обла-

стта на отоплителния

бранш". Резултатите от мар-

кетинговия анализ бяха пред-

ставени от Татяна Чочева,

маркетинг мениджър в Бош

Термотехника. "Проучването, осъще-

ствено през 2007 г., обхвана държа-

ви от Централна и Източна Европа,

сред които и България. Бяха анкети-

рани потребители, инсталатори и

търговци. Резултатите показаха ед-

нозначно, че Bosch, като марка за

термотехника, се ползва с високо

доверие, въпреки че по това време

компанията предлага отоплителни-

те продукти под марката Junkers.

Основавайки се на получените резул-

тати, Бош Термотехника взе реше-

ние занапред да налага активно мар-

ката Bosch", коментира Татяна Чо-

чева.

Тя запозна присъстващите и с

всички промени, произтичащи от

смяната на търговската марка.

Роберт Бош залага на силна
партньорска мрежа
"Бош Термотехника има установе-

на практика за изграждане на дългос-

рочни партньорски отношения с ме-

стни специализирани дистрибутори.

И в България ние разполагаме с парт-

ньорска мрежа от доказани фирми, с

която ще продължим да работим и

занапред. Ще им предложим широко

портфолио от обучения, сервизно ноу-

хау и маркетингово подпомагане", за-

яви Мартин Ерменков, отговарящ за

сервизното обслужване в Бош Термо-

техника.

„През 2010 г. планираме провежда-

нето на 20 обучения. Предвиждаме

също сертификация на сервизните

инженери с валидност две години“,

допълни той.

Кондензни отоплителни модули
и соларни системи
В рамките на събитието бяха пред-

ставени и новостите в продуктова-

та гама на Бош Термотехника, сред

които кондензните отоплителни мо-

дули CONDENS FM и слънчевите колек-

тори SOLAR 2000 TF. "Кондензните

отоплителни модули са иновативно

решение, предлагащо комбинация от

кондензен газов котел и соларна сис-

тема. Те са подходящо решение при

модернизация на съществуващи и при

изграждането на нови инсталации",

информираха домакините, като допъ-

лниха, че модулите ще са достъпни за

българските потребители в началото

на настоящата година. "Слънчевите

колектори SOLAR 2000 TF предлагат

добро съотношение между цена и ка-

чество. Ще се предлагат на българс-

кия пазар от пролетта на 2010 г.", ко-

ментира Татяна Чочева.

„Използването на модерни систе-

ми за отопление и топла вода, както

и на соларни системи, е израз на уси-

лията за намаляване на eмисиите от

въглерен диоксид и опазване на окол-

ната среда. В съответствие с тази

концепция, през следващите години

продуктовите иновации ще бъдат фо-

кусирани към решения, използващи ре-

генеративна енергия, по-специално

към соларни системи и термопомпи“,

заяви Йордан Дочев.

Продуктите Junkers вече ще се
предлагат под марката Bosch
Бош Термотехника залага на общата корпоративна марка в десет
европейски държави, заявявайки стремеж към по-висок пазарен дял
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Шнайдер Електрик България
организира инвестиционен форум
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В края на миналата година Шнай-

дер Електрик България организира

форум, посветен на възможностите

за оптимизиране на капиталовите и

оперативните разходи в строителния

и индустриалния бранш, чрез мерки за

енергийна ефективност. Гост-лекто-

ри на мероприятието бяха предста-

вители на Европейската Банка за

Възстановяване и Развитие (ЕБВР),

Националната Компания Индустриал-

ни Зони (НКИЗ), Камарата за Енергий-

на Ефективност и Фасилити Опти-

мум България.

Финансиране на проекти от ЕБВР
В рамките на форума бяха разгле-

дани нормативната рамка и практи-

ческите проблеми, свързани с реали-

зирането на мерки за енергийна ефек-

тивност у нас, както и ангажименти-

те на държавните институции към

темата. Антон Кобаков, старши бан-

кер в Европейската банка за възста-

новяване и развитие (ЕБВР), предста-

ви ролята на банката като основна

финансираща институция за инвести-

ционни проекти, свързани с енергий-

на ефективност. Присъстващите

гости бяха запознати и с изисквания-

та към кандидатите за финансиране

в рамките на Инициативата на ЕБВР

за Устойчива енергия. Очертани бяха

и възможностите за финансиране по

двата основни проекта на банката –

Българския фонд за енергетика и енер-

гийни икономии (ESCO) и Кредитната

линия за енергийна ефективност и

възобновяема енергия (BEERECL).

За ползите от фасилити мениджмънта
Бисера Иванова, изпълнителен

директор на Фасилити Оптимум

България и заместник-председател на

Българската фасилити мениджмънт

асоциация, запозна присъстващите

със същността и ефективните пол-

зи от фасилити мениджмънта. Тя

подчерта ролята му за въвеждане на

енергийно ефективните модели на

управление в рамките на всеки сгра-

ден комплекс и акцентира върху кон-

кретните ползи и икономии, които се

реализират от различните дейности.

Във форума взеха участие още

Валери Андреев и Кирил Николов, из-

пълнителни директори на Национал-

на компания индустриални зони. Те

представиха стратегия за изгражда-

не на модерни и конкурентни индуст-

риални зони, създаващи благоприят-

ни условия за инвестиране.

Енергийно ефективни решения
от Schneider Electric
В заключителната част на фору-

ма домакините от Шнайдер Елект-

рик България представиха добри

практики за изграждане на енергий-

но ефективни решения в областта

на строителството и индустрията.

Специалистите по сградна автома-

тизация и енергийна ефективност

Петър Георгиев и Димитър Белчев

демонстрираха работещи примери,

създадени в компанията, при които

чрез активно отношение към мерки-

те за енергийна ефективност мо-

гат да се спестят до 30 % от капи-

таловите и 40% от разходите за

поддръжка. Презентацията пред-

стави концепцията на Schneider

Electric за анализ на жизнения цикъл

на инвестицията в строителство-

то, анализ на разходите, процеса на

изграждане и експлоатация, както

и решения за оптимизиране на тези

разходи.

Шнайдер Електрик България
организира инвестиционен форум
Разходите на сгради могат да се намалят с до 40% чрез подходящи
решения за енергийна ефективност, заявиха домакините
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Изложението Light+Building
през 2010 г.
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На изложбена площ от 240 000 м2

ще бъдат представени последните

архитектурни и технически новости

в областите осветление, електро-

техника, жилищна и сградна автома-

тизация. Темата за енергийната

ефективност ще бъде основна за

Light+Building 2010. Затова и изложи-

телите - архитекти, инженери, про-

ектанти, дизайнери, търговци и про-

изводители, ще демонстрират и най-

новите решения в бранша. За допъл-

нителна информация бихте могли да

се обръщате към г-жа Татяна Делче-

ва от Германо-Българската индуст-

риално-търговска камара, официален

представител на Франкфуртския

панаир у нас.

Форумът отразява актуалното
развитие на бранша
„Light+Building е водещ панаир в

света, предлагащ поглед върху най-

новите технологии в областта на

осветлението, електротехниката и

сградната автоматизация. Именно

на добре обмислената си и точно по-

зиционирана концепция се дължи из-

ключителният успех на Light+Building

от премиерата му през 2000 г. до

днес. Като единствен в света па-

наир с подобна тематика,

Light+Building отразява актуалното

браншово развитие, тъй като в

голяма степен способства за ин-

теграцията на съвременните сград-

ни системи“, коментира д-р Миха-

ел Петерс, управител на Франкфур-

тски панаир.

В областта на техническото ос-

ветление, гостите на изложението

ще получат информация за най-мо-

дерните светлинни технологии.

Също така ще могат да видят как

компактните луминесцентни или

Изложението Light+Building
през 2010 г.

светодиодни лампи променят инте-

риора на промишлените или обще-

ствените сгради и жилищата. В

секцията Urban Lighting, изложители

от Европа и света ще представят

огромно разнообразие от външни ос-

ветителни тела - колонни освети-

тели, таванни аплици, прожектори

за осветление на сгради, направля-

ващи огледални системи, улично

осветление и др.

Електротехниката -
сегментирана в три направления
Изложбените площи в областта на

електротехниката по време на след-

ващото издание на панаира ще бъдат

сериозно разширени с допълнителна

палата. С присъединяването й, пред-

лагането ще бъде структурирано в

съответствие с новата концепция на

Франкфуртския панаир и неговите

партньори. Тя включва сегментира-

не на трите основни електротехни-

чески направления: енергоефективни

решения за сградни системи и елек-

троинсталации; инсталационна и

мрежова техника; ориентирана към

дизайна електроинсталация и техни-

ка за сградни системи.

„Очакваме около 450 изложители

да предложат на посетителите впе-

чатляващо многообразие от инова-

ции: кабели и проводници, електричес-

ки апарати за инсталации, апарати

и системи за защита, мрежова и ин-

сталационна техника, информацион-

ни и комуникационни системи и фото-

волтаични панели.

В отделна палата над 150 изложи-

тели ще покажат технически реше-

ния на бъдещето в областта на жи-

лищната и сградната автоматизация

и фасилити мениджмънта“, допълват

организаторите.

Водещият международен панаир за архитектура и техника

Light+Building ще се проведе от 11 до 16 април 2010 във Франк-

фурт на Майн, Германия.
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Първи мащабен семинар
на фирма Тюлипс
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В края на миналата година фирма

Тюлипс бе домакин на работен семи-

нар в хотел Лион, к.к. Боровец. Инте-

рес към тематиката на семинара

„Перфектен вътрешен климат, посред-

ством модерни енергоефективни ме-

тоди за отопление и охлаждане“ про-

явиха над 80 проектанти и инстала-

тори от бранша. Семинарът бе от-

крит от инж. Иван Шишков, мениджър

проекти в Тюлипс, който представи

накратко дейността на компанията и

присъстващите бизнес партньори от

фирмите Daikin, Fondital и Multitubo.

Термопомпи Altherma от Daikin
Михаел Хаас, мениджър продажби

за региона на Югоизточна Европа,

представи фирма  Daikin. „Компания-

та е позната предимно с продукти-

те си в областта на климатизация-

та. Преди три години сменихме биз-

нес стратегията си и си поставих-

ме за цел да обхванем целия ОВК

пазар. В разработките си заложихме

на четири основни групи – мулти-

сплит системи (VRV), чилъри, систе-

ми за отопление и хладилна техника.

Сред първите ни успешни разработ-

ки е системата Altherma. Придобих-

ме и компанията Rotex, чрез която

Daikin вече предлага цялостни реше-

ния за отопление“, заяви г-н Хаас.

Новите модели термопомпи Altherma

бяха презентирани пред аудиторията

от Херман Хансен, регионален

търговски мениджър в Daikin. Сред

тях е високотемпературната термо-

помпа Altherma HT, която дава възмож-

ност за замяна на съществуващите

високотемпературни котли с термо-

помпа при запазване на старата ин-

сталация и отоплителни тела.

Възможностите на термопомпата

позволяват изграждане на каскадна

система от два хладилни цикъла и два

инверторни компресора. Altherma HT

се предлага в типоразмери с мощност

11, 14 и 16 kW. Новост в системата

е контролерът, който може да се

монтира отделно и да се използва

като стаен термостат. Термопом-

пата може да управлява три темпе-

ратурни кръга с различна температу-

ра – радиатори, вентилаторни кон-

вектори и подово отопление. Предла-

га и възможност за интеграция със

соларна система.

Mega Altherma за първи път у нас
По време на семинара, за първи път

в България, бе представена новата

серия термопомпи за жилищни сгра-

ди Mega Altherma. Тя предлага възмож-

ност както за охлаждане, така и за

отопление и подгряване на вода.

„Mega Altherma е енергийноефектив-

но решение, отличаващо се с еколо-

гично чиста работа, което гаранти-

ра висок комфорт в помещенията при

ниски експлоатационни разходи. Си-

стемата се състои от едно или по-

вече външни тела и няколко вътреш-

ни. Външните тела, които се предла-

гат в пет типоразмера (от 23 до 45

кW) са базирани на VRV система, а

вътрешните са подобни на тези на

високотемпературните термопом-

пи“, заяви г-н Хансен. Mega Altherma

ще се предлага на пазара от лятото

на 2010 година.

Новост в системата е и компакт-

ният термопомпен вентилаторен

конвектор, който се отличава с 15

dBA шум, вместо обичайните 30 dBA.

Конвекторът поддържа и възможност

за дистанционен контрол.

Mega Altherma е подходяща както

за еднофамилни жилищни сгради, така

и за кооперации и апартаментни хо-

тели, тъй като се постигат големи

мощности чрез комбинацията на

Първи мащабен семинар
на фирма Тюлипс
Представени бяха съвременни решения за перфектен микроклимат



ÑÒÐ. 10 1*2010

> ñúáèòèÿ

много на брой и различни типоразме-

ри външни тела.

Системи за отопление от Rotex
Фирма Rotex, която вече е част от

групата на Daikin, бе представена на

семинара от Йозеф Дорфлер, продук-

тов мениджър в компанията. „Rotex е

дългогодишен немски производител,

чиито производствени мощности са

позиционирани в Южна Германия. Ком-

панията разработва, произвежда и

дистрибутира цялостни решения за

отопление и е единственият произ-

водител в световен мащаб на слънче-

ви колекторни системи със свободно

източване. Сред иновациите ни са

първата директна комбинация от

газов кондензен котел и соларни па-

нели, EPS пяната за панели за подово

отопление и двойната тръба System

70 Duo tube. Чрез нея може да се пре-

нася вода до нискотемпературни

топлоизлъчватели и едновременно с

това да се захранва с топлина подо-

вото отопление“, увери лекторът.

Присъстващите на семинара се

запознаха и с останалите продукти

от гамата на Rotex – бойлери и буфер-

ни съдове за топла вода, нафтови и

газови кондензационни котли, специ-

ални модулирани резервоари за БГВ и

нафта, системи за санитарни и ото-

плителни инсталации и др.

Иновации от Multitubo и Fondital
Във втората част на семинарната

програма Марко Так, регионален

търговски мениджър на немската

фирма DW Verbundrohr, представи про-

дукти с марката Multitubo. Присъства-

щите специалисти имаха възможност

да се запознаят със система от мно-

гослойни тръби и фитинги за сградни

отоплителни и водопроводни инстала-

ции. „Многослойните тръби комбини-

рат предимствата на металните и

полиетиленовите. Съставени са от

пет слоя и се отличават с високо ниво

на стабилност. Тръбите издържат на

максимална температура до 95°С и ра-

ботно налягане 10 bar. Намират при-

ложение във ВиК системи, отоплител-

ни инсталации, подово и стенно отоп-

ление“, заяви г-н Так.

Производствената гама на итали-

анската компания Fondital бе предста-

вена от Карло Бенази, регионален

търговски мениджър във фирмата.

„Fondital е първият производител на

алуминиеви глидерни радиатори в све-

та, запазил водещата си позиция и

досега. В гамата ни можете да откри-

ете алуминиеви радиатори, произве-

дени по най-модерна технология и със

съвременен дизайн, стандартни кон-

дензационни котли, както и окомплек-

товани съоръжения за соларни систе-

ми. От тази година предлагаме и

фотоволтаични модули в три версии

– 225, 230 и 240 kWp“, увери присъства-

щите на семинара г-н Бенази. Пред-

ставени бяха сериите радиатори

Calidor S3 и S4, стенни котли Panarea

Compact, Tahiti, Madeira и други.
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Дистрибутор сме на Джонсън Контролс
за България, Македония и Молдова
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Уважаеми г-н Талев, да започнем с все
още горещата тема – затварянето на
офиса на Джонсън Контролс у нас. Защо
се стигна до подобна ситуация?

Във връзка с настъпилата финансова

криза, Джонсън Контролс Инк. взе

решение да преструктурира своята

клонова мрежа. От това решение бяха

засегнати много държави като Бълга-

рия, Сърбия, Хърватия, Литва, Латвия

и др. Процесът обхвана и много реги-

онални офиси в различни европейски

страни.

Успоредно с известието за преструк-

турирането, получих лично писмо от

ръководителя на Джонсън Контролс за

Европа, в което се съдържаше предло-

жение да продължим съвместната си

работа. По моя идея подобни писма

получиха още пет от водещите специ-

алисти у нас. Фирмата в България бе

в отлично финансово здраве и със склю-

чени договори за една година напред.

От кой ще бъдат финализирани догово-
рите, които все още са в процес на из-
пълнение? Как ще бъде организирано сер-
визирането им?

Българската фирма - Джонсън Кон-

тролс ЕООД, която е в процес на лик-

видация, ще функционира до ноември

2010 г. В този период ВМ Аутомейшън

ще изпълнява всички задължения на

Джонсън Контролс ЕООД като негов

подизпълнител. След месец март 2009

г., ние поехме практически всички

задължения по изпълнението на дого-

ворите. С изключение на два догово-

ра, всички останали контракти за из-

пълнение на сервизни задължения вече

са прехвърлени от Джонсън Контролс

ЕООД на ВМ Аутомейшън. С наша по-

мощ бяха приключени и повечето от

договорите, както и голямата част

от гаранционните задължения.

Ако до приключването на ликвидация-

та на Джонсън Контролс ЕООД оста-

нат някакви задължения, те също ще

бъдат прехвърлени на нас.

Как се стигна до създаването на ВМ
Аутомейшън? Какъв е статутът ви
спрямо Джонсън Контролс?

Успоредно с обявяването на ликвида-

цията се започна работа по създава-

нето на новата фирма. Тя вече е ре-

алност благодарение на визията за

развитие и подкрепата на холдингова-

та компания ВМ Финанс Груп, управ-

лявана от Васил Мирчев. ВМ Ауто-

мейшън бе регистрирана в края на

февруари 2009 г. До края на март 90%

от персонала на Джонсън Контролс

ЕООД беше прехвърлен във ВМ Ауто-

мейшън. В края на ноември 2009 г. бе

сключен договор за дистрибуция меж-

ду ВМ Аутомейшън и Джонсън Кон-

тролс Инк., обхващащ цялата гама от

продукти на компанията за терито-

рията на България, Македония и Мол-

дова.

Успоредно с това ще работим и с

редица партньори на Джонсън Кон-

тролс, от които ще доставяме оком-

плектовъчно оборудване.

Джонсън Контролс ЕООД не работеше с
дистрибуторска мрежа. Смятате ли да
промените тази практика и да създаде-
те мрежа от търговски партньори в
страната?

Джонсън Контролс продаваше директ-

но от централния ни офис в София,

както и от клоновете в Бургас и Вар-

на. Продължаваме установената прак-

тика и възнамеряваме да я запазим и

за в бъдеще. Успоредно имаме агент-

ски договори и широк кръг партньор-

ски инсталаторски фирми, с които ра-

ботим от години. Чрез тях поддържа-

ме постоянен контрол върху пазара.

Планираме не само да запазим тази

своя практика, но и да я развиваме уси-

лено.

Как е позиционирана като дейност ВМ
Аутомейшън в структурата на холдин-
га ВМ Финанс Груп? Няма ли вътрешна
конкуренция между вас и Ню Систем?

ВМ Финанс Груп има изградена фило-

софия и успешна структура на управ-

ление с оглед развитието на широко

портфолио от проекти и инвестиции

в разнообразни области - технологии,

дистрибуция, издателска дейност,

услуги. Ние сме една от фирмите във

холдинга. Ню Систем ни помогна мно-

го с опита си в процеса на интегра-

цията на бизнеса ни към структура-

та на холдинга, тъй като фирмата е

с най-близка като характер дейност

до нашата.

Получихме безценна помощ и подкре-

па от всички корпоративни отдели и

звена на холдинга. Между нас и Ню Си-

стем няма конкуренция, а големи

възможности за съвместна работа.

Как оценявате перспективите за разви-
тие на бизнеса с техника на Джонсън
Контролс в настоящата пазарна ситу-
ация?

Във всяка държава, дори и в малки

страни като България, Македония и

Молдова, съществуват пазарни

възможности. От нас зависи да се

организираме и предложим продукти-

те си на подходящите клиенти. Счи-

там, че има добра перспектива, като

отчитам широката гама продукти,

които предлагаме.

Увеличихме екипа си от специалисти

през 2009 г. и планираме да наемем

нови служители през 2010 г. Сред кли-

ентите ни са водещи компании, като

Лукойл, Първа Инвестиционна Банка,

Метро Кеш&Кери, Сокотаб, Агрия и

Софарма.

Казвате, че планирате да разширявате
екипа през 2010 г. Кои продуктови на-
правления ще развивате приоритетно?

Смятаме да станем по-активни в об-

ластта на хладилната техника и

сградната автоматизация. От друга

страна, въпросът с липсата на опит-

ни специалисти в България е национа-

лен проблем, който няма лесно реше-

ние. Вече сме провели предварителни

разговори с колеги, на които смята-

ме, че можем да разчитаме. Убедени

сме, че бъдещето на фирмата зависи

в голяма степен от хората, които ра-

ботят в нея.

Дистрибутор сме на Джонсън Контролс
за България, Македония и Молдова

Андрея Талев, управител на ВМ Аутомейшън,
част от структурата на холдинга ВМ Финанс Груп
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Изгражда се Мол Марково Тепе
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International, грижещи се за отдаване

на търговските площи под наем.

Молът е разположен в непосредстве-

на близост до пешеходната зона на

града, между ул. Никола Петков, бул.

Руски и ул. Драган Цанков. За около

100 000 потенциални посетители той

се намира само на пет минути раз-

стояние с кола, което наред с интен-

зивния пътникопоток край него, го

превръща в изключително атрактив-

на локация, допълват от консултан-

тската компания.

Използвани са модерни
технологии и материали
„При построяването на сградата

и в процеса на довършителните ра-

боти се използват най-съвременни

технологии и материали, които ще

осигурят здравината и луксозния вид

на сградата. Проектът би могъл да

се определи и като пилотен за стра-

ната, защото е първият, в който е

достигната дълбочина под нивото на

терена от близо шестнадесет мет-

ра, като е преодоляна твърдостта на

сиенитната скала“, категорични са

инвеститорите.

„Обектът е планиран така, че да

осигури цялостен комфорт на потре-

бителите, независимо от атмосфер-

ните условия. Фасадата е с подчер-

тано технологичен дизайн, съчета-

ващ окачена стъклена фасада, кера-

мични плочи, метална обшивка от

колони, козирки и перголи“, уверяват

инвеститорите.

Изисканост и лукс отличават
интериора на мола
Мол Марково Тепе е проектиран от

студио Арджи Проджектс. „Благода-

рение на квалифицирания и амбицио-

зен екип на проектантите, търговс-

кият център ще се отличава със

съвременен интериорен дизайн, а

модернистичният екстериор ще се

впише успешно в урбанистичните

планове на града“, смятат от Forton

International. Идеята за вътрешния

дизайн на търговския център е почер-

Изгражда се Мол Марково Тепе
Модерен интериор, обширна търговска зона и Фентъзи парк
ще привличат пловдивчани в третия мол в града на тепетата

пена от опита на израелски архитек-

ти, чието желание е създаването на

един впечатляващ и провокиращ ес-

тетическите нагласи на клиента

интериор.

Фентъзи Парк и многобройни
заведения
На територията на Мол Марково

Тепе е предвидено изграждането на

търговска част, супермаркет, ресто-

ранти, кафенета, павилиони, детски

кът, заведения за бързо хранене, раз-

влекателен център.

Уникалност на интериора в

търговската зона на три нива,

свързани с емпорета, ще придават

множество светещи елементи и

мостове. Търговската част ще

включва над 100 магазина на водещи

модни луксозни марки за облекла, ак-

сесоари, парфюмерия и др. На четири

подземни нива с обща площ 21 000

кв.м. ще бъде разположен паркинг за

посетителите на центъра. Супер-

маркет от търговската верига Била

ще заема над 2000 кв.м.

Друго нестандартно решение е

Фентъзи Парк, в който ще бъдат

разположени боулинг, електронни

игри, детски кът, билярд и нощно

заведение. На същото ниво ще се

намират още ресторанти, кафенета

и заведения за бързо хранене.

Благодарение на голямото разно-

образие от площи, които Мол Марко-

во Тепе ще предложи на своите по-

сетители, той ще се превърне в пред-

почитано място за пазаруване и раз-

влечения.

Инвеститор на проекта
е фирма Мелина
Българо-израелската фирма Мели-

на има богат опит в изграждането

на големи търговски и офис сгради в

Европа, САЩ, Канада и Израел. Това

е първата им инвестиция в България

и за нея компанията бе отличена със

сертификат за Инвеститор първи

клас от Българската агенция за ин-

вестиции.

В близост до центъра на град Плов-

див се изгражда нов търговско-развле-

кателен център - Мол Марково Тепе.

Разгънатата застроена площ на обек-

та е около 62 000 кв.м. Инвестицията

е дело на българо-израелската фирма

Мелина и е в размер на 120 млн. лева.

Главен изпълнител на проекта е тур-

ската компания Интертек, която има

няколко изградени обекта в България,

сред които и болница Токуда. Пуско-

вият срок е предвиден за септември

2010, като в момента реализацията е

на етап довършителни работи.

Местоположението е едно
от конкурентните предимства

на търговско-развлекателния и биз-

нес център, твърдят от Forton
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Котли за отопление и БГВ
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Разбира се, до голяма степен

дългият им живот на пазарни лидери

се дължи на непрекъснатото усъвър-

шенстване на конструкцията на кот-

лите, в посока повишаване на ефек-

тивността им. Предимства на кот-

лите, допринасящи за широкото им

използване са: способностите им да

покриват едновременно нуждите от

отопление и БГВ, разнообразието от

мощности, използвани горива и т.н.

Освен в отоплителните инсталации,

котлите намират приложение и във

вентилационните и климатичните

системи.

Като топлоносител в котелните

отоплителни инсталации се използ-

ва предимно вода или пара. Обикнове-

но котлите с по-малка мощност,

които най-често се използват за

отопление на жилища и еднофамилни

къщи, работят с топлоносител вода.

Котлите с топлоносител пара нами-

рат приложение предимно в отопле-

нието на многоетажни сгради с раз-

лично предназначение и най-вече в

различни индустриални производства.

Принципно, като малки отоплителни

котли се определят съоръженията с

мощност до 60 kW, докато големи са

отоплителни котли са с мощност над

600 kW. Съответно, отоплителните

съоръжения от този вид, които са с

мощност в диапазона от 60 kW до 600

kW се класифицират като средни

отоплителни котли.

Основни характеристики
на отоплителните котли
Отоплителните котли сe класи-

фицират на базата на няколко основ-

ни характеристики. Сред тях е ра-

ботното налягане, според което

котлите се делят на съоръжения с

ниско и високо налягане. Като кот-

ли с ниско налягане се определят

съоръженията със свръхналягане

р < 0,1 МРа и температура на топ-

лоносителя t < 120 °С. Съответно,

котлите с високо налягане работят

с р > 0,1 МРа и  t >120 °С.

Критерий за класификация на кот-

лите е и видът на използваното го-

риво. Според него котлите се опре-

делят като съоръжения за твърдо,

течно или газообразно гориво, както

и такива, захранвани с електрическа

енергия.

Широко се използва класифицира-

нето на котлите в зависимост от

конструктивната схема на топлораз-

мерните повърхнини. Според нея те

са пламъчнотръбни, водотръбни и

комбинирани.

Сред основните характеристики

за класификация на котлите са и

налягането на горивното простран-

ство и траекторията на пламъка и

димните газове, както и видът на

горивното устройство. Като крите-

рий за класификация на котлите на

твърдо гориво често се използва и

начинът на изгаряне на горивото.

Според него те са с долно и горно

горене.

Котли за твърдо гориво
Котлите на твърдо гориво са сред

отоплителните съоръжения с най-

дълга история. Вероятно затова те

са много добре познати и се ползват

с доверие сред потребителите. По-

ради по-ниската им ефективност в

сравнение с котлите, захранвани с газ

и течно гориво, независимо от по-

ниската им първоначална цена, през

последните години пазарният им дял

се стеснява. Сред съвременните

решения, при котлите на твърдо го-

риво, са пиролизните котли, в които

протича процес на суха дестилация

на дървесината, познат като пироли-

за. Тези котли успешно удовлетворя-

ват изискванията за екологичност и

постигане на висок КПД.

Част от спецификите в конструк-

цията на котлите за твърдо гориво

произтичат от използвания за изра-

ботването им материал. Обикнове-

но материалите, които намират при-

ложение са най-вече чугун и стома-

на. Характерно за

чугунените котли
е използването на пакет от чугуне-

ни глидери, представляващи кухи тела

със сложна конфигурация и голямо

външно оребряване, които формират

горивната камера, скарата и ходове-

те на димните газове. Броят на из-

ползваните глидери определя мощно-

стта на котела.

Основни предимства на чугунени-

те котли са високата им експлоата-

ционна надеждност и дълготрайност,

възможността за увеличаване на

мощността им чрез добавяне на допъ-

лнителни глидери и голямата им ко-

розионна устойчивост. Недостатъ-

ците им са свързани със затруднения

ремонт на глидерите, по-голямата

маса и по-високата себестойност на

котела, както и с възможността за

шлаковане на въглищата. Горивата,

които се използват, са предимно кокс,

антрацитни, черни и кафяви въглища,

брикети.

Стоманени котли на твърдо
гориво
Стоманените котли на твърдо

гориво обикновено се изработват от

специална котлена стомана чрез за-

варяване. Подходящи са за изгаряне на

въглища или брикети. Произвеждат

се и специални котли за слама, хар-

тия, отпадъчни материали и др. Пред-

лагат се и такива на комбинирано

захранване, работещи и с течно го-

риво, газ или електрическа енергия.

Горивната камера на стоманени-

Котли за отопление и БГВ
Въпреки навлизането на други отоплителни технологии,
котлите продължават да бъдат предпочитано решение
за отопление

Изграждането на отоплителна инсталация, базирана на котел, е

един от най-старите методи за отопление. Независимо че днес

се предлагат и други видове съоръжения, отоплението с котел

не е загубило водещите си пазарни позиции.
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те котли се образува от двуслойни

стени, познати като водна риза, във

вътрешността на които циркулира

вода. Пътят на газовете обикновено

е двуходов. Произвеждат се конструк-

ции с горно и долно горене.

Предимства на стоманените кот-

ли са голямото специфично натовар-

ване на единица площ, високата гор-

на граница на мощността, както и

сравнително лесните възможности

за ремонт на котела.

Техни недостатъци са опасност-

та от корозия при работа на съоръ-

жението през преходните сезони,

невъзможността от увеличаване на

топлинната мощност чрез надстрой-

ка, по-високата им първоначална цена

в сравнение с котлите на течно го-

риво, особено при автоматизирано

подаване на горивото и отстранява-

не на сгурията.

Котли за течно гориво и газ
Поради добрите си технически и

експлоатационни характеристики,

котлите за газ и течно гориво са все

по-предпочитани от потребителите.

Масовото използване на газовите

котли, наред с високата им ефектив-

ност, се обяснява и с развитието на

газификационната мрежа в страна-

та. В конструктивно отношение кот-

лите за газ и течно горива не се

различават съществено. В случаите,

в които котелът за течно гориво е

оборудван с вентилаторна горелка,

той лесно би могъл да се преоборуд-

ва за работа с газ. Характерна осо-

беност на котлите на газ и течно

гориво е тяхната адаптивност към

променящите се потребности от

топлина, което е и един от фактори-

те, определящи по-високата им ефек-

тивност. Обслужването на тези

съоръжения е лесно. Обикновено са

оборудвани със система за автома-

тично управление, която осигурява

точно поддържане на предварително

зададените параметри. Котлите,

използвани и за битово горещо водо-

снабдяване могат да работят също

и през топлите месеци, осигурявай-

ки вода само за БГВ. Дори ако не е

използван дълго време, котелът бързо

се въвежда в експлоатация, незави-

симо от сезона.

Използваните материали за изра-

ботване на котлите на течно гори-

во и газ също са предимно чугун и

стомана. Характерно за конструкци-

ята на стоманените котли със сред-

на и висока мощност е наличието на

пламъчна тръба, в която протича

горивният процес, както и снопове от

димогарни тръби, през които преми-

нават димните газове. Подобни кот-

ли могат да загряват вода до 140 °С

или да произвеждат пара с ниско или

високо налягане.

Сред високоефективните решения

на котли, захранвани на газ и течно

гориво, са нискотемпературните и

кондензационните котли.

Нискотемпературни котли
В сравнение с обикновените кот-

ли на газ и течно гориво, нискотем-

пературните котли се отличават с

оптимизирана конструкция, благода-

рение на която температурата на

топлоносителя на изхода на котела

е в диапазона от 40 до 75 °С. По-нис-

ката температура на топлоносите-

ля е свързана с по-ниска температу-

ра на изходящите димни газове и

следователно допринася за постига-

не на по-малки топлинни загуби на

котлите. Съвременните модели нис-

котемпературни котли поддържат

възможността температурата на

подгряваната вода да се регулира

плавно, в зависимост от режима на

работа на отоплителната инстала-

ция. Нискотемпературните котли се

отличават и с намалени загуби от

конвекция и излъчване, което е осо-

бено характерно за по-маломощните

модели. Предотвратяването на кон-

дензацията на водните пари,

съдържащи се в димните газове, ог-

раничава корозионните процеси и

води до удължаване на експлоатаци-

онния срок на съоръженията.

Основно предимство на нискотем-

пературните котли е високата им

ефективност - от порядъка на 91- 93%

при по-малките мощности и до 94 -

95% при по-мощните модели. Те се ха-

рактеризират също с висока експло-

атационна надеждност, намален раз-

ход на електроенергия и от 5 до 7%

икономия на газ, в сравнение с обик-

новените котли. Сред недостатъци-

те им е необходимостта от изграж-

дане на влагоустойчив комин и огра-

ничението на максималната темпе-

ратура в инсталацията до 75 °С при

изчислителни условия. Добре е обаче,

да се има предвид фактът, че при

използването на обикновен стоманен

котел като нискотемпературен, дра-

стично се скъсява експлоатационни-

ят му срок.

Кондензационни котли
Специфичната конструкция на кон-

дензационните котли осигурява по-

стигането на по-висока ефективност

дори от характерната за нискотем-

пературните. Причините са комплек-

сни, но сред тях са оползотворяване-

то на скритата топлина на изпарение

на водните пари в димните газове,

както и фактът, че температурата

на газовете е още по-ниска.

Конструкцията на кондензационни-

те котли е изградена на принципа на

противотока, което дава възмож-

ност за бързо охлаждане на димните

газове и образуване на конденз. При

някои производители подаването на

връщащата вода е разделено на две,

с цел постигане на постоянно ниска

температура на топлообменните

повърхности. По този начин се пови-

шава коефициентът на използване на

горивото.

Основна разлика между конденза-

ционните и нискотемпературните

котли е изискването температура-

та на връщащата вода при нискотем-

пературните модели да не пада под

60 °С. При кондензационните котли не

съществува подобно ограничение.

Причината е в специалните им топ-

лообменни повърхности, които дават

възможност да се образува конденз

с цел оползотворяване на скритата

топлинна енергия. Ефективността на

работа на един кондензационен котел

зависи от конструктивните му спе-

цифики, топлинната му мощност и

съответните експлоатационни ре-

жими. Препоръчително е кондензаци-

онните котли да се използват в ин-

сталации, поддържащи ниски изчисли-

телни температури на топлоносите-

ля. Работа на котела с температура

на работния флуид над 75 °С е непре-

поръчителна.

Кондензационните котли се харак-

теризират също и с висок коефици-

ент на оползотворяване на горивото

и ниски вредни атмосферни емисии.

Отличават се с висока сигурност на

работа и дълъг експлоатационен

живот, които се постигат при корек-

тно проектирана, изпълнена и под-

държана инсталация.
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В наши дни все повече се дискути-

рат както нарастващите цени на

фосилните горива (нафта, природен

газ, пропан, бутан и т.н.), така и

повишените изисквания към емисии-

те на отработени газове. Сумата в

едно домакинство за топла вода (БГВ)

и отопление е около 89% от общите

домакински разходи. Възможност за

намаляване на тези разходи се пре-

доставя от кондензните котли, кои-

то постигат коефициенти на ефек-

тивност 109%.

Кондензните котли достигат при

работа 80/60 °C коефициент на ефек-

тивност 98%, което само по себе си

е с 8 - 10% повече в сравнение с кон-

венционалния котел. Допълнителните

11% (при природния газ), които допри-

насят за този коефициент на ефек-

тивност, идват от разликата в енер-

гийното съдържание на горивата (гор-

на Hs и долна Hi топлина на изгаряне).

При пропана това са 9%, а при нафта-

та едва 6%. Това показва, че най-доб-

рия вариант за кондензни котли е

природният газ.

Температурата на кондензация, в

зависимост от съдържанието на CO2,

при природния газ е около 57 °C, а при

нафтата около 47 °C (фиг.2). Тази

температура при газа дава особени

предимства, когато котелът се уп-

равлява по външна температура и се

инсталира в системи, проектирани за

80/60 °C, а дори и на 90/70 °C.

При управление на котела по

външна температура и при стандар-

тно работеща система на природен

газ на 75/60 °C котелът попада в

кондензен режим при външна темпе-

ратура над -11,5 °C, тъй като тем-

пературата на връщащата вода по-

пада в интервала на кондензация на

изгорелите газове (t<57 °C) - фиг. 3.

Това спомага за покриването с кон-

дензен режим на около 90% от годиш-

ния разход на енергия за отопление.

Работещa система на 90/70 °C, по-

пада в кондензен режим при външна

температура над -2°C (при природен

газ). Разбира се, идеалният вариант

е една работеща система на 40/30°C,

за да може да се постигне макси-

мумът на ефективност.

Кондензните котли имат приложе-

ние не само в системи на 40/30 °C

(например подово отопление), но и в

конвенционални системи 80/60 °C или

90/70 °C. Дори при системни темпе-

ратури от 90/70 °C може да се спе-

сти до 10% енергия спрямо един кон-

венционален котел при управление по

външна температура.

Тоест, ако сe направи нова систе-

ма на 40/30 °C с кондензационен ко-

тел ще можете да спестите 18% от

енергията си за отопление.

Фирма Viessmann има дългогоди-

шен опит в производството на кон-

дензни котли, съпътстван с посто-

янни иновации в тази сфера. Една от

тях е сферичната Matrix-горелка (фиг.

4), която в момента е най-нискоеми-

сионната на световния пазар. Тя се

прилага в сериите кондензни котли

Vitodens 300 и Vitocrossal 200 и 300 на

Viessmann.

Друга иновация на фирма Viessmann

е управлението на горивния процес

Lambda-Pro-Control, служещо за авто-

матичното разпознаване на всеки вид

газ. По този начин отпадат ръчните

настройки на горелката. Lambda-Pro-

Control управлява постоянно га-

зовъздушната смес, за да се гаран-

тира дълготраен нискоемисионен и

ефективен горивен процес, дори при

променливо качество

на газа. Приложими са

в серията кондензни

котли Vitodens 200 и

300. Иновация на фир-

ма Viessmann са и топ-

лообменниците при

кондензните котли.

Тук се различават два

вида. Първият е Inox-

Radial-топлообменник

(фиг. 5, ляво), който е

приложим в серията

Кондензните котли VIESSMANN

Фиг. 1. Кондензен котел, достигащ коефици-
ент на ефективност до 109%.

Фиг. 2. Температура на кондензация в зави-
симост от съдържанието на CO2.

Фиг. 3. Влияние на температурата на връщащата вода върху
кондензацията.

Фиг. 4. Модулираща сферична горелка Matrix.
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кондензни газови стенни котли

Vitodens до 105 kW (в каскада до 420

kW) и в серията кондензни нафтови

Vitoladens. Вторият вид топлообмен-

ник Inox-Crossal-топлообменник (фиг.

5, дясно) е приложим в сериите газо-

ви кондензни котли Vitocrossal, както

и в серията топлообменници за от-

работени газове (економайзери)

Vitotrans 300.

Чрез приложението на висококаче-

ствена Inox-стомана при топлообмен-

ниците се дава възможност за опти-

мално геометрично оформяне. Прин-

ципът на двата вида топлообменни-

ци е различен, но ефектът е един и

същ. При Inox-Crossal-топлообменници,

топлообменните повърхности  са

оразмерени и оформени по такъв на-

чин, че отработените газове посто-

янно се завихрят, без да се позволи

образуването на високотемпературен

поток в средата на канала (фиг. 6). По

този начин се гарантира оптимален

и постоянен топлообмен. В този слу-

чай тръби с гладки повърхности не са

подходящи.

Вторият вид топлообменник Inox-

Radial се основава на принципа на

ламинарно топлопренасяне (фиг. 7).

Тук между топлообменните намотки

има постоянно отстояние от 0,8 mm,

което се постига благодарение на

специално пресоване. Чрез това от-

стояние от 0,8 mm се образува лами-

нарен поток, който допринася за

отличното топлопренасяне. Както се

вижда на фиг. 7, отработени газове

с температура около 900°C могат да

достигнат на изхода на топлообмен-

ника температура от около 40°C,

само в рамките на 36 mm изминато

разстояние. В най-изгодния вариант,

отработените газове достигат на

изхода на котела температури, само

с 3,5 К по-високи от температурата

на връщащата линия.

Фирма Viessmann предлага много

широка гама от кондензни котли.

Серията стeнни газови кондензни

котли Vitodens 100, 200 и 300 дости-

га мощности до 105 kW, като в кас-

кадно свързване могат да се достиг-

нат и 420 kW (фиг. 8).

Серията стоящи кондензни котли

Vitocrossal 200 и 300 (фиг. 9) достига

мощности до 978 kW. Каскадно могат

да се свържат до четири котела или

3900 kW.

Не на последно място, трябва да

бъдат споменати и топлообменници-

те за отработени газове (економай-

зери) на фирма Viessmann, които са

приложими при водогрейни котли до

6600 kW (фиг. 10). Приложени при кон-

венционални котли, те повишават ко-

ефициента на полезно действие от 7%

до 12,5% в зависимост от котела.

Фирма Viessmann има за цел да се

постига максимална ефективност

при максимално дълъг живот на про-

дуктите съчетано с много високо

качество. Кондензните котли на

Viessmann са произведени в Германия

(Made in Germany) и са проектирани

за живот над 20 години, както и всич-

ки останали продукти на фирмата.

Фиг. 5. Топлообменници при кондензните кот-
ли.

Фиг. 6. Физични изисквания при топлообмен-
ни повърхности Inox-Crossal.

Фиг. 7. Ламинарно топлопренасяне при топ-
лообменните повърхности Inox-Radial. Отдел-
ните намотки са на разстояние 0,8 mm.

Фиг. 8. Vitodens 200 в каскадно свързване.

Фиг. 9. Vitocrossal 300.

ВИСМАН ЕООД

1680 София, бул. "България" 90

Тел.: 02 9589353 Факс: 02 9589343

www.viessmann.bg

Фиг. 10. Vitotrans 300
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ХЕРЦ Арматура ЕООД

1756 София, ул. Климент Охридски 27 А

тел.: 02/975 12 80;  факс: 02/975 12 81

4400 Пазарджик

ул. Райко Алексиев 14 А

тел.: 034/44 85 61, факс: 034/44 85 81

8000 Бургас, тел.: 0886 477 846

e-mail: herz-armatura@mbox.digsys.bg

www.herz-bg.com

Инсталирането на самостоятелно

действащи (автоматични) щранг регу-

лиращи вентили и стайни температур-

ни регулатори с постоянно действие,

както в отоплителните, така и в кли-

матичните системи, се изисква за по-

стигане на резултатно енергостестя-

ване. От съществено значение е да

бъдат ограничени енергетичните пара-

метри при работа на една система по

отношение на товар и време до необхо-

димия минимум. Оттам идва и опреде-

лящата роля на оразмеряването на ре-

гулиращите вентили, а също така и

удачното зоново разделяне.

Тъй като предварителната настрой-

ка на регулиращите вентили за огра-

ничаване на обемния поток (дебит) се

отнася винаги за максималния товар,

то действителното работно състоя-

ние се регулира недостатъчно, което

довежда до незначително енергоспес-

тяване.

Само при инсталиране на самостоя-

телно действащи регулиращи вентили

този дефицит се изравнява във всеки

един момент автоматично и без чуж-

да енергия, и се пропуска само необхо-

димия дебит, който се базира от своя

страна на едно съвременно регулиране

на стайната температура.

Друго предимство на автоматични-

те регулиращи вентили е, че след мон-

тажа им в една инсталация, отклонени-

ята от проектните

задания се отстра-

няват много еле-

ментарно и без уси-

лие чрез възможно-

стта за преднаст-

ройка. По тази при-

чина за всички HERZ

регулатори на ди-

ференциално наля-

гане и обемен де-

Енергоспестяване чрез
влагане на регулиращи и
управляващи вентили на HERZ

бит са предвидени (могат да бъдат и за-

водски монтирани) пробки с клапани за

бързо измерване на диференциално наля-

гане и обемния дебит.

Така от многообразието на предла-

ганите регулатори на HERZ за почти

всяко конкретно техническо решение,

може да бъде избрана най-подходящата

арматура.

Радиаторни отоплителни инсталации
в многоетажни сгради

Автоматичен HERZ-щранг регули-

ращ вентил с интегриран зонален

вентил, модел 4002-FIX-TS и HERZ-тер-

мозадвижка 7709.

Пример за приложение:

При двутръбни отоплителни инста-

лации всички радиатори се оборудват

с HERZ-термостатни вентили с пред-

варителна настройка, модел TS-90-V,

термостатна глава  9230. Във всяко

жилище или зона с максимум 8 радиа-

тора се инсталира един регулатор на

диференциално налягане на HERZ с по-

стоянна предварителна настройка -

напр. 10 кРа. Вграденият зонален вен-

тил в регулатора на диференциално

налягане се отваря и затваря посред-

ством сервозадвижка и програмируем

стаен температурен регулатор, на-

пример HERZ 7791.

HERZ-регулатор на диференциално

налягане.

Регулатор на диференциално наляга-

не на HERZ с настройки между 5 и 30

КРа, респ. 25 и 60 КРа. Предварителна-

та настройка става на външната пру-

жина посредством ключ за настройка.

Избраната от диаграмата стойност на

настройка може лесно да се отчете на

скалата. Както и до сега регулатори-

те на диференциално налягане на HERZ,

се отличават с екстремно тясна про-

порционална лента на работа, което

води до тяхната прецизност и бързи-

на. Регулаторите на диференциално на-

лягане на HERZ могат да се окомплек-

товат и допълнително с HERZ-измер-

вателни клапани, а външната резба за

присъединяване предоставя възможно-

сти за избор на различни адаптори за

монтаж, което го улеснява и пести

време.
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> ïðîäóêòè è äîñòàâ÷èöè

Като утвърден системен доставчик

на отоплителни системи в Европа, Bosch

предлага на Вас и Вашите клиенти ця-

лостни решения за отопление и топла

вода - в това число технологии за опол-

зотворяване на регенеративни енергии.

С новата генерация кондензни газови

котли Condens, високомощностните со-

ларни системи, многообразието от кон-

венционални котли, както и новия кас-

каден модул имате на разположение

широк спектър възможности за изграж-

дане на индивидуални отоплителни ин-

сталации за Вашите клиенти.

Bosch Condens: комфорт по терлици
Кондензният котел от Bosch предла-

га всичко, което може да се желае от

модерния отоплителен котел. С коефи-

циент на ефективност 109%, той е из-

ключително икономичен, давайки висок

комфорт на отопление и топла вода. И

тъй като може съвсем лесно да бъде

комбиниран със соларна система, има-

те възможност да използвате безплат-

ната енергия от слънцето и да намали-

те текущите разходи.

Bosch Condens  може да захранва всич-

ки инсталации за отопление и топла

вода, в това число подово отопление, без

да има изискване за минимално количе-

ство циркулационна вода за работата

му. Гамата котли предлага решение за

различните инсталации в апартаменти,

еднофамилни къщи и кооперации. На

разположение са едноконтурни котли с

отоплителна мощност 14, 22 и 42 kW,

както и двуконтурни котли с мощност

за битова гореща вода 28 и 35 kW.

Bosch Condens е изключително ком-

пактен и намира място дори и в най-мал-

кия апартамент. И тъй като тези кот-

ли са едни от най-тихите на пазара,

могат безпроблемно да бъдат инстали-

рани в жилищното пространство.

Котлите Condens са оборудвани с

всички осигурителни и регулационни

компоненти за газа, отработените га-

зове, водата и имат пълна защита чрез

Bosch Heatronic 3® с контрол на йониза-

цията, както и автоматичен обезвъзду-

шител за улесняване на пуска.

Ново: отоплителни модули
Bosch Condens FM
Серията Bosch Condens FM предлага

екологичната, надеждна кондензна тех-

ника за отопление и подгряване на би-

това вода в компактен корпус. С инова-

тивната енергоспестяваща техника из-

пълнява високите изисквания на клиен-

тите по отношение на икономичност и

комфорт на топла вода. На разположе-

ние са  котли с отоплителна мощност

22 и 30 kW.

Bosch Condens FM е оборудван с обе-

мен бойлер с техника на слоесто пълне-

не, чрез която водата се съхранява на

обособени температурни слоеве. Мощ-

ната серпентина подгрява за кратко

време до зададената температура само

определено количество вода в горната

част на бойлера. При тази техника ком-

фортът на топла вода на бойлер с обем

75 литра се равнява на обикновен бой-

лер с обем 150 литра и така се иконо-

мисва освен място и природен газ.

Модулиращата циркулационна помпа

енергиен клас А гарантира оптимална

адаптация към конкретната хидравлич-

на инсталация. Заедно с оптимизирания

режим на работата й това носи макси-

мум икономия на електроенергия.

Термотехника Bosch: енергоспестяващи
решения за отопление и топла вода

Звездната двойка на отоплителния
небосклон: кондензна техника
и соларна система
Едно от най-енергоефективните си-

стемни решения на бъдещето е комби-

нацията от икономичната кондензна

техника със слънчевата енергия. Инвес-

тицията в система с възобновяеми из-

точници, каквато е соларната, покрива

около 70% от разходите за подгряване на

битова вода. Така тя дава независимост

от растящите цени на горивата и

продължава да служи още дълго, след като

се е изплатила. Соларната система под-

помага работата на газовия котел и по

този начин удължава живота му.

Модулът Bosch Condens FM Solar е

разработен специално за еднофамилни

къщи и притежава всичко за изгражда-

не на система със соларно подгряване

на битовата вода: пълно соларно обо-

рудване със соларен регулатор, разши-

рителен съд, циркулационна помпа, кран

за пълнене и източване, всички обслуж-

ващи и осигурителни елементи. Интег-

рираният в долната част на модула би-

валентен 210 литров соларен бойлер

със слоесто пълнене, гарантира макси-

мална енергийна ефективност при за-

емане на минимално пространство – не-

зависимо дали соларните колектори ще

бъдат инсталирани веднага или на по-

късен етап.
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Вентилатори
за вентилационни
и климатични системи
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Принципно представляват работ-

ни хидравлични турбомашини, при

които механичната енергия, подава-

на на вала на работното колело на

вентилатора се трансформира в хид-

равлична енергия – кинетична и на

налягане, в резултат на взаимодей-

ствието на работните лопатки с

флуида. Вентилаторите са устрой-

ства, предлагащи широко разнообра-

зие от конструкции, начини на из-

пълнение и предназначение.

Видове вентилатори
Класифицират се на основата на

различни признаци, сред които на-

правление на въздушния поток, начин

на постъпване на флуида, налягането

и други. В зависимост от направле-

нието на въздушния поток през ра-

ботното колело, вентилаторите се

определят като радиални, диагонал-

ни, осови и диаметрални. В практи-

ката за радиалните и диагоналните

вентилатори, се използва общото

название центробежни.

Според начина на постъпване на

флуида до работното колело, венти-

латорите се класифицират като ед-

ностранно и двустранно засмукващи.

Обикновено двустранно засмукващи-

те вентилатори се използват при

транспортиране на големи дебити.

Също така се определят като

вентилатори за ниско, средно и ви-

соко налягане, с обърнати напред или

назад лопатки и т.н.

Във вентилационната техника

широко приложение намират и три-

те групи вентилатори – осови, цен-

тробежни и диаметрални, които мо-

гат да бъдат в различно изпълнение,

в зависимост от предназначението

им. В настоящата статия се раз-

глеждат специфичните характерис-

тики на т.нар покривни и канални вен-

тилатори, които като конструкция

са основно осови и радиални.

Осовите вентилатори
Представляват работно колело с

лопатки, разположено в цилиндричен

корпус. В повечето случаи работно-

то колело се монтира непосредстве-

но на оста на електродвигателя, при

което подаването на въздух в ради-

ално направление отсъства. На вхо-

да на вентилатора се поставя колек-

тор за подобряване на аеродинамич-

ните му характеристики.

Осовите вентилатори имат срав-

нително висок КПД, въпреки че напор-

ните им характеристики не са голе-

ми.

Използват се предимно за подава-

не на големи количества въздух при

малки аеродинамични съпротивления

на мрежата. Подходящи са и за дирек-

тно вентилиране на помещения, тъй

като могат да се монтират и непос-

редствено върху стена.

Радиалните вентилатори
представляват разположено в спи-

рален кожух лопатъчно работно коле-

ло, при въртенето на което въздухът,

попадащ в каналите между лопатки-

те, се движи в радиално направление

към периферията на колелото.

Сгъстява се, след което под действи-

ето на центробежните сили попада

в спиралния кожух и се подава към

нагнетателния отвор. Работното

колело представлява кух цилиндър, по

цялата странична повърхност на

който паралелно на оста на върте-

не, на равни разстояния, са разполо-

жени лопатки. Броят им е различен,

в зависимост от предназначението

и вида на вентилатора. Във вентила-

ционните и климатичните системи

се използват предимно радиални вен-

тилатори с едностранно или дву-

странно засмукване, с различен на-

клон на лопатките.

Използването на радиални венти-

латори с обърнати назад лопатки,

осигурява сериозна икономия на енер-

гия (от порядъка на около 20%). Дру-

го важно предимство е способност-

та им да пренасят големи обеми

въздух. Радиалните вентилатори с

обърнати напред лопатки обезпеча-

ват едни и същи разходни и напорни

характеристики в сравнение с венти-

латорите с обърнати назад лопатки,

при по-малък диаметър на работно-

то колело и по-ниска честота на

въртене. Затова, обикновено, те са

по-малогабаритни и създават по-нис-

ки нива на шум.

Покривните вентилатори
са предназначени да отделят

въздуха от помещенията директно

през покрива или посредством систе-

ма от въздуховоди. Като елемент от

смукателна вентилационна инстала-

ция, покривните вентилатори осигу-

ряват висока ефективност на венти-

лацията. В определени случаи те

Вентилатори
за вентилационни
и климатични системи
Какви са основните видове вентилатори, използвани във вентила-
ционни и климатични системи и какви са изискванията към тях?

Известно е, че вентилаторите са основен елемент на вентила-

ционните и климатичните системи. Те са част както от нагне-

тателните, така и от смукателните вентилационни инстала-

ции, осигуряваща подаването на необходимия свеж въздух и

отвеждането на отработения въздух от помещенията.
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могат да се използват и в системи

с големи аеродинамични съпротивле-

ния. Основните им елементи са кор-

пус, работно колело с лопатки, елек-

тродвигател, оборудван с устрой-

ство за автоматично регулиране и

виброизолираща подложка. При по-

кривните вентилатори - по правило,

се използват многостъпални осови

или радиални вентилатори, с обърна-

ти напред или назад лопатки, с едно-

странно или двустранно засмукване.

Като покривни вентилатори не се

използват радиални машини със спи-

рален корпус.

Приложение намират предимно два

типа радиални покривни вентилато-

ри стандартно изпълнение:

n Вентилатор с радиално изхвърля-

не и

n Вентилатор с факелно изхвърляне.

Вентилаторите с радиално из-

хвърляне се характеризират със сво-

бодно въртящи се радиални колела.

При тях потокът се изхвърля в ради-

ално направление. Скоростта му на

изхода от вентилатора затихва мно-

го бързо, поради което въздухът не

се изхвърля на голямо разстояние от

работното колело. За разлика от тях

вентилаторите с факелно изхвърля-

не като конструкция наподобяват

много каналните правотокови венти-

латори, при които потокът се из-

хвърля по направление на оста на

вентилатора.

Използвани материали
за покривни вентилатори
Покривните вентилатори могат

да бъдат както с метален, така и с

корпус, изработен от полимерни ма-

териали. Сред най-често използвани-

те метали са въглеродна стомана и

поцинкована ламарина. Стандартни-

те покривни вентилатори са предназ-

начени за отделяне на невзривоопас-

ни газовъздушни смеси от вътрешни

помещения на сгради с промишлено и

битово предназначение. Те могат да

работят в широк температурен ди-

Фиг. 1. Принципна схема на покривен вентилатор, с възможни начини за монтирането му.
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апазон, което обяснява тяхното ши-

роко приложение в практиката. Най-

често обаче, покривните вентилато-

ри се използват за отделяне на га-

зовъздушни смеси с температура не

по-висока от 50 °С, със съдържание

на прах и други твърди примеси по-

ниско от 100 mg/m3 при отсъствие на

лепкави вещества и влакнести мате-

риали.

Предлагат се и покривни вентила-

тори взривозащитено изпълнение,

подходящи за отвеждане на газопаро-

ви взривоопасни въздушни смеси. Ус-

ловието е отвежданите въздушни

смеси да не предизвикват ускорена

корозия на въглеродната стомана,

както и съдържанието на прах и дру-

ги твърди примеси да не превишава

0,1 g/m3. Не се препоръчва използва-

нето на покривните вентилатори за

преместване на въздушни потоци,

замърсени с прах, както и монтира-

нето им в близост до технологични

съоръжения.

Покривни вентилатори за димни
газове
Работата на покривния вентила-

тор би могла да се координира с на-

гнетателната вентилационна сис-

тема, с цел създаване на баланс меж-

ду подавания и отвеждания въздух.

Освен за отвеждане на замърсения

въздух, те са подходящи и за извеж-

дане на димни газове. Предлагат се

специални покривни вентилатори за

отвеждане на димните газове от

печки, пещи и открити камини. По-

кривният вентилатор за засмукване

на димни газове се поставя в горна-

та част на въздуховода и може да се

включва както ръчно, така и автома-

тично, например при повишаване на

температурата в канала или при

включване на съоръжението – печка,

камина т.н.

Монтажни специфики
Покривните вентилатори са харак-

теризират със сравнително лесен

монтаж и надеждна конструкция.

Практически не се нуждаят от об-

служване и се оборудват със стандар-

тни системи за защита на електрод-

вигателя. При монтирането им се

препоръчва да се поставят върху

специално предназначена за целта

платформа, на определено разстояние

от покрива на сградата. Тъй като

покривният вентилатор е разположен

извън сградата, желателно е да се

предприемат мерки той да бъде мак-

симално защитен от въздействието

на външната среда, за да се осигури

ефективната му и безаварийна експ-

лоатация за дълъг период от време.

Канални вентилатори
Те са сред най-разпространените

във вентилационните и климатични-

те системи. Представляват компак-

тни съоръжения с много добри аеро-

динамични свойства и възможност за

регулиране на мощността, което

именно ги прави едни от най-често

използваните в практиката. Подходя-

щи са за нагнетателните и смукател-

ните вентилационни системи с общо

предназначение в промишленото и

гражданското строителство. Харак-

терна особеност на каналните вен-

тилатори е балансираната работа,

обезпечаваща ниско ниво на шум и

вибрации, а следователно и дълъг срок

на експлоатация.

Малки габарити - голям разход
на въздух
Каналните вентилатори са два

основни вида – осови и радиални (цен-

тробежни). Могат да бъдат още мно-

гостъпални, с лопатки обърнати как-

то напред, така и назад, с едностран-

но или двустранно засмукване. Осо-

вите канални вентилатори се изпол-

зват предимно в неголеми системи.

При сравнително малки габарити и

ниски нива на шум, те са способни да

осигурят голям разход на въздух – до

35 000 куб. метра в час.

Най-разпространени са радиални-
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те канални вентилатори. Те се пред-

лагат в различни модификации за

кръгли и правоъгълни въздуховоди.

Според други признаци за класифика-

ция са: стандартни и звукоизолирани,

взривозащитени, високопроизводи-

телни и високонапорни.

Предлаганите от различните про-

изводители вентилатори се характе-

ризират с някои общи конструкцион-

ни специфики. Корпусът на голям брой

агрегати се изработва от галвани-

зирана или поцинкована стомана, с

което осигурява добра защита от

корозия. В качеството на изолация се

използват водонепромокаеми матери-

али. Например, минералната вата не

е податлива на влиянието на парата

и влагата, а също така издържа до

температура 200 °С.

Поради неголемите си габаритни

размери този вид вентилатори могат

да се монтират непосредствено във

въздуховодната мрежа, да се вграж-

дат в каналните системи за венти-

лация и климатизация на въздуха,

както и да се скриват в окачен та-

ван или в специален вертикален шкаф.

Допуска се поставяне на вентилато-

ра в различни положения.

Не се препоръчва често спиране и
пускане - при ниски температури
Както бе посочено, основно пре-

димство на каналните вентилатори

е компактността им при значителен

разход на въздух. Подходящи са пре-

димно за преместване на невзривоо-

пасни газовъздушни смеси с темпе-

ратура не по-висока от 40 °С и агре-

сивност, която по отношение на

въглеродната стомана не е по-висо-

ка от тази на въздуха. При ниски тем-

ператури не се препоръчва често

спиране и пускане на каналния венти-

латор.

Допустимото съдържание на прах

и други твърди примеси в премества-

ната среда е не повече от 10 mg/m.

Каналните вентилатори с малка

производителност, като правило се

оборудват с еднофазни електродви-

гатели. Вентилаторите с голям раз-

ход на въздух и голям напор се захран-

ват с трифазно напрежение. Оборуд-

ват се с различни средства за регу-

лиране и автоматика. Производител-

ността на вентилатора може да се

променя с помощта на трансформа-

тор и безстъпален регулатор.

Фиг. 2. Принципна
монтажна схема на
канален вентилатор.



ÑÒÐ. 251*2010

Енергоспестяващи
светлинни
източници:

продукти
и доставчици

Енергоспестяващи
светлинни
източници:

продукти
и доставчици



ÑÒÐ. 26 1*2010

Енергоспестяващите лампи
Стремежът към понижаване на

необходимата за осветление елект-

роенергия (малко над 20% от светов-

ния добив), определя значението на

новите типове осветителни източ-

ници, които за осигуряване на жела-

на сила на светлината  консумират

значително по-малко енергия от ма-

сово разпространените лампи с на-

жежаема нишка (ЛНН). За постепен-

но прекратяване на употребата на

последните способстват и законода-

телните мерки. У нас от 1 септем-

ври 2009 г. бе прекратено пускането

в продажба на ненасочени 100-вато-

ви ЛНН за бита, като постепенно до

1 септември 2012 г. ще спрат да се

продават и по-маломощните видове.

Те ще се заместват от на енергос-

пестяващите лампи (ЕСЛ), различа-

ващи се по своя принцип на действие

и параметри, като между последни-

те особено съществени са експлоа-

тационният срок и цената. Засега

най-масово използваните ЕСЛ са ком-

пактните флуоресцентни лампи

(КФЛ), а като твърде перспективни

се очертават светодиодните (СДЛ).

Компактни флуоресцентни лампи
Създадени са през 1973 г. под вли-

яние на тогавашната световна пет-

ролна криза. Съдържат няколко

стъклени тръбички напълнени със

специален газ, съдържащ аргон и

живак, а вътрешните им стени са

покрити с луминофор. От двете стра-

ни на тръбичките има електроди,

единият от които се нагрява до 900

°С и излъчва електрони. Между него

и другия електрод се прилага напре-

жение с честота няколко десетки

kHz, което ускорява електроните, те

удрят атомите на газа и ги пре-

връщат в положителни йони. В резул-

тат на това живачните йони из-

лъчват ултравиолетови лъчи, те

попадат върху луминофора и той за-

почва да свети с бяла светлина.

Променливото напрежение се полу-

чава от електронен блок (електронен

баласт и конвертор), състоящ се от

две части. Първата преобразува мре-

жовото напрежение в постоянно със

стойност около 300 V, което захран-

ва втората част. Тя създава необхо-

димото високо напрежение (около 600

V) между електродите за запалване на

Енергоспестяващите лампи
лампата и ограничава тока през нея

по време на работата й. Благодаре-

ние на този баласт КФЛ светват

практически веднага след включване-

то им към мрежовото напрежение и

осигуряват светлина без мигане.

Подобен е и принципът на работа

на захранваните от батерия или аку-

мулатор КФЛ, но баластът непосред-

ствено превръща тяхното напреже-

ние в променливо. Освен споменати-

те три разновидности на белия цвят

се произвеждат червени, жълти, зе-

лени и сини КФЛ, които се различа-

ват от описаните по състава на

луминофорния слой.

Две са основните предимства на

КФЛ спрямо ЛНН. Първото е, че оси-

гуряват аналогична сила на светли-

ната при 4 до 6 пъти по-малка мощ-

ност и съответно консумация на

електроенергия. Вече има КФЛ с

мощност от 150 и 250 W със сила на

светлината на 600 и 1000 W ЛНН.

Второто предимство на КФЛ е

значително по-дългият им експлоата-

ционен срок - между 8000 и 20 000 часа,

като вече има лампи със срок от

60 000 часа. При ЛНН той е 1000-1500

часа, т.е. вместо 8-10 такива крушки

трябва да бъде закупена една КФЛ.

Така общата икономия от ползването

на КФЛ се оказва впечатляваща.

Специфична особеност на КФЛ е,

че по време на експлоатационния срок

силата на излъчената светлина на-

малява и в края му тя е с около 20%

по-малка. След това лампата започ-

ва да мига по време на работа или не

може да се запали.

Излъчваната от КФЛ светлина е

във всички посоки и част от нея на

практика остава неизползвана. Това

се избягва чрез КФЛ с рефлектори,

чрез които определено помещение или

площ могат да се осветят с по-ма-

ломощна лампа. Така постигната

икономия на енергия е особено осеза-

ема в обществени сгради, където

КФЛ работят почти непрекъснато.

При ползването на КФЛ трябва да

се имат предвид редица техни осо-

бености. Те започват да работят

максимално ефективно известно вре-

ме след включването им и затова не

е особено рационално поставянето им

в помещения, които се използват за

кратко време. Освен това честото

включване и изключване скъсява екс-

плоатационния срок, тъй като висо-

кото напрежение, необходимо за за-

палването, разяжда материала на

електродите. Не се препоръчва по-

ставянето на КФЛ в места с вибра-

ции, тъй като се създават условия за

повреда на електронния баласт.

Особено важно е баластът да се

предпазва от прегряване, което може

да го повреди или най-малко да скъси

експлоатационния му срок. С оглед на

това отделената от тръбичките

топлина трябва свободно да се раз-

сейва без да го нагрява и следовател-

но оптималният начин за монтиране

на КФЛ е така, че цокълът им да е

най-ниската част. Същевременно не

се препоръчва поставянето на зат-

ворени тела с КФЛ в ниши и в близост

до източници на топлина.

При понижаване на температура-

та силата на светлината намалява,

а запалването може да стане неси-

гурно. Поради това за голяма част от

КФЛ се допуска използване на откри-

то само ако са в затворено освети-

телно тяло, тъй като температура-

та в него е по-висока от околната

поради отделяната от лампата топ-

лина.

От КФЛ се излъчва и слаба инфра-

червена светлина, която може да

повлияе, макар и твърде рядко, на

работата на дистанционните управ-

ления на домашните уреди.

Поради структурата на баласта

КФЛ имат сравнително нисък фактор

на мощността (cosϕ), което е недо-

статък. Той увеличава мощността,

която трябва да бъде доставяна от

електрическата мрежа за работата

на КФЛ. Според някои неофициални

измервания cosϕ може да достигне

дори до около 0,5.

За регулиране на силата на свет-

лината на КФЛ не могат да се изпол-

зват димерите за ЛНН, тъй като те

са предназначени за активен товар, а

баластът е капацитивен. При включ-

ване на КФЛ към такъв димер тя из-

гаря или експлоатационният й срок

рязко намалява. Затова се произвеж-

дат специални  димиращи баласти.

Чрез тях силата на светлината може

да се намалява до 20-30% от максимал-

ната. Има и баласти за димиране до

5%, но те все още са по-скъпи и обе-
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мисти. Във всички случаи, за да не се

скъсява експлоатационният срок, най-

добре е КФЛ да се включват на мак-

сималната сила на светлината, а след

няколко минути тя да се намали до

желаната стойност.

Независимо от неголямото количе-

ство живак в КФЛ (типично около 5,

а в някои модели до 1,5 мг), ползване-

то им трябва да става внимателно

за да не се счупят - например при

завиване и отвиване да се хващат за

цокъла под тръбичките, а не за тях.

При счупване най-напред трябва кли-

матикът и вентилаторите в помеще-

нието да се спрат, прозорците да се

отворят, то внимателно да се поме-

те (да не се използва прахосмукачка!)

и по възможност измие.

Светодиодни лампи
Създадените през 1960 г. свето-

диоди (LED) в продължение на някол-

ко десетилетия се използваха само

като индикатори поради сравнител-

но слабата си излъчвана светлина.

Първите стъпки за приложение в

осветлението бяха направени преди

около 15 години и днес СДЛ представ-

ляват един от перспективните и

бързо развиващи се източници на

светлина. В основата на всеки LED е

полупроводников кристал с площ до

няколко mm2, който превръща част

от енергията на протичащия през

него постоянен ток в светлина. В за-

висимост от вида на кристала свет-

лината може да е червена, оранжева,

розова, зелена или синя, т.е. получа-

ването на един от тези цветове не

изисква никакви филтри, както при

другите видове лампи.

Най-масово използваните за ос-

ветление бели LED се реализират по

два начина. По-разпространеният е

син или ултравиолетов LED да бъде

покрит със слой от луминофор, кой-

то превръща светлината в студена

бяла. При втория начин се използват

червен, зелен и син LED, смесването

на чиито светлини в подходящо от-

ношение дава топъл бял цвят. При

промяна на отношението на светли-

ните чрез подходящо управление може

да се получи произволен цвят, което

е предимство при реализирането на

ефектно осветление.

Експлоатационният срок на СДЛ се

определя като времето за непрекъс-

натата им работа, за което силата

на светлината намалява до 70% от

първоначалната. За разлика от КФЛ

и ЛНН тези лампи продължават да

работят и след изтичане на срока, но

светлината е значително по-слаба и

цветът леко се изменя. Типичните

стойности на експлоатационния срок

са между 30 000 и 80 000 часа, което

е сред основните предимства на СДЛ.

Той продължава да се увеличава, като

вече има СДЛ със срок над 100 000

часа, което означава непрекъсната

работа в продължение на 11,5 години

или на 34 години по 8 часа дневно.

Дългият експлоатационен срок нама-

лява разходите от честа смяна на

лампи, поставени на труднодостъп-

ни места (осветяване на улици, ту-

нели, охраняеми площи), както и по-

вишава сигурността на работа на

обезопасяващи светлини (габаритни,

маркировъчни, предупредителни).

За осигуряване на желаната сила и

цвят на светлината токът на СДЛ

трябва да има неизменна стойност,

която се осигурява от електронен блок,

наречен драйвер. В захранваните от

електрическата мрежа СДЛ преди него

има още един блок за превръщане на

мрежовото напрежение в сравнително

ниско постоянно напрежение. Една от

възможностите е двата блока конст-

руктивно да образуват самостоятелен

адаптер с изходно напрежение 12 V (по-

често) или 24 V. Препоръчва се ключът

за палене и гасене на СДЛ да се поста-

вя между мрежовия контакт и адапте-

ра, а не между последния и лампата. Ос-

новните приложения на адаптерите е

за СДЛ, оформени като светещи лен-

ти, гирлянди и други подобни за освет-

ление и украса на стени, фасади и дърве-

та. За непосредствена замяна на ЛНН

и КФЛ се предлагат лампи с Едисонов

цокъл, които съдържат и адаптера,

монтиран върху малка печатна плат-

ка. Съществена особеност е задължи-

телният радиатор за охлаждане на LED,

като не трябва да се забравя, че вло-

шеното охлаждане скъсява експлоата-

ционния срок.

Голямо е приложението на СДЛ в

настолни осветители. Тук се изпол-

зва особеността на LED да излъчват

светлина само в определен ъгъл, обик-

новено между 60 и 120 °, а не в цяло-

то околно пространство. Това позво-

лява лесно, без рефлектор, насочва-

не на светлината върху малка площ

Произвеждат се и СДЛ за замяна на

електролуминесцентни тръби, като

е необходимо само стартерът на пос-

ледните да бъде даден накъсо или

отстранен.

Предимство на СДЛ е и възможно-

стта за димиране в същите широки

граници, както ЛНН, без никаква опас-

ност от скъсяване на експлоатаци-

онния срок и без промяна на цвета на

излъчваната светлина. Някои СДЛ

могат непосредствено да използват

димери за ЛНН, а други изискват спе-

циално разработени. Към димирането

се прибавя и непознатата за други-

те видове лампи възможност за про-

мяна по желание на цвета на светли-

ната. Освен това честото включва-

не и изключване на СДЛ не се отра-

зява на експлоатационния им срок,

което ги прави особено подходящи за

светещи реклами.

Поради естеството на LED те се

нагряват по време на работата си до

не повече от 100 oC, т.е. излъчват

сравнително малко топлина в околно-

то пространство, което е предим-

ство при осветяване на хладилници,

фризери и хладилни помещения. В срав-

нение с другите лампи издръжливос-

тта на СДЛ към вибрации е значител-

но по-голяма, което е предимство при

приложението им в транспортни

средства и много индустриални про-

изводства.

За разлика от всички други лампи

СДЛ практически не излъчват ултра-

виолетови и инфрачервени лъчи, кое-

то ги прави подходящи за музеи и

изложбени зали - продължителното

въздействие на ултравиолетовите

лъчи променя цветовете на картини

и платове, а това на инфрачервени-

те може да промени структурата на

някои материали.

И не на последно място, поради от-

съствието на стъклени части и опас-

ни за здравето материали, СДЛ са

подходящи за детски стаи, болници,

предприятия за производство на хра-

ни и лекарства и други подобни, къде-

то счупването например на КФЛ може

да нанесе сериозни щети.

Едновременно с всички тези пре-

димства, СДЛ имат няколко съще-

ствени недостатъка. На първо мяс-

то това е високата им засега цена.

Същевременно те са все още недо-

статъчно ефективни, като пре-

връщат в светлина само около 20%

от консумираната електроенергия, а

останалата част ги нагрява. Това,

заедно с невъзможността за работа

на LED при повишени температури,

усложнява конструкцията им, изиск-

ва прибавяне на радиатори и засега

ограничава приложението им.

> îñâåòëåíèå
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Елегантността cе среща
с ефективността!

> ïðîäóêòè è äîñòàâ÷èöè

Philips е един от водещите светов-

ни производители на светодиоди с

висока мощност и пионер в използва-

нето им за общи приложения. Компа-

нията произвежда милиарди светоди-

одни източници на светлина годишно,

включително най-ярките в света, по-

кривайки пълния видим спектър, в това

число - червен, кехлибарен, зелен, син

и бял цвят. Патентованите светоди-

оди с висока мощност LUXEON® са

първите, които комбинират яркостта

на конвенционалното осветление с

компактност, дълъг живот и висока

енергийна ефективност.

Светодиодното осветление предо-

ставя възможност за революция в

осветителната индустрия, чрез ино-

вативни решения, както за традици-

онните приложения в осветлението,

така и за абсолютно нови творчески

възможности и приложения, които

доскоро бе трудно да си представим.

Светодиодите са малки и могат лес-

но да бъдат интегрирани във всякакъв

вид обекти, мебели и архитектурни

елементи, като по този начин дават

възможност за творчески решения

чрез "скрити" източници на светлина.

Чрез инсталирането на съвремен-

ните технологични осветителни ре-

шения на Philips вече е възможно да

намалите консумираната електрое-

нергия и разходите за поддръжка, без

да се налага да правите компромис с

качеството на светлината. Тези

иновативни източници на светлина

не излъчват ултравиолетови или ин-

фрачервени лъчи, не съдържат живак

и са изцяло съвместими с всички

Европейски нормативни уредби за

опазване на околната среда

Светодиодите светват незабав-

но и могат да се димират, поддържай-

ки стабилни цветове. Te възпроиз-

веждат ярки, наситени цветове, без

необходимост от допълнително фил-

триране. С продължителност на опе-

ративния живот до 50 000 часа, све-

тодиодните лампи издържат до 50

пъти по-дълго, в сравнение с конвен-

ционалните източници на светлина.

Просто инсталирате и забравяте!

Променящи цвета си светлинни
ефекти на светодиодите
Philips LUXEON®

Всички цветове, включително и

белият, могат да бъдат възпроизве-

дени чрез комбинация от червени,

зелени и сини светодиоди. RGB сис-

темите на Philips са идеални за създа-

ване на различни светлинни ефекти,

чрез промяна на интензитета на тези

различно оцветени светодиоди.

Бели светодиоди и AWB системи
Предлагат се източници на свет-

лина с цветна температура от 2700

К (топла бяла светлина) до 5500 К

(студена бяла светлина). За да се

възпроизведе бяла светодиодна свет-

лина, синият светодиод се покрива с

фосфор, като вариациите в покрити-

ето създават разлики в белите то-

нове. Тези бели светодиоди са вклю-

чени в новите AWB (кехлибар, бяло и

синьо) системи на Philips. Цветната

температура се променя лесно към

по-топла или по-студена светлина,

като се активизират съответно

кехлибареният или синият светоди-

од. Това създава уникален широк ди-

апазон от бели тонове и нюанси.

Енергийна ефективност
на светодиодите
Светодиодните осветителни ре-

шения са с малък размер, но със забе-

лежителни характеристики. Свето-

диодната технология позволява нама-

ляване на размерите на осветител-

ните тела, предоставяйки светлина

с надеждно и високо качество. Изпол-

звайки само част от електроенерги-

ята консумирана от традиционните

осветителни системи, светодиодни-

те решения са изключително иконо-

мични и могат да намалят до 80% от

консумацията на електроенергия в

сравнение с традиционните източни-

ци на светлина. Освен това, дългият

живот и възможностите за миниатю-

ризация на продуктите Philips водят

до намаляване на отпадъците.

Напълно съгласувани с RoHS, свето-

диодите на Philips не съдържат опас-

ни материали, вредящи на околната

среда.

Принципите за Еко-Дизайн са в

пълно съответствие с грижата за

бъдещето и околната среда. Те са

доказателство, че Philips винаги се

стреми към изобретяване, развиване

и производство на осветителни ре-

шения, които свеждат до минимум

отрицателното въздействие върху

околната среда и осигуряват положи-

телен ефект върху бизнеса.

Елегантността cе среща
с ефективността!

ФИЛИПС БЪЛГАРИЯ ЕООД
Бизнес Парк София, Младост 4

Тел.: +359 2 489 9996

www.philips.com
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Енергоспестяваща светлина
от БЕГЕЛИ

> ïðîäóêòè è äîñòàâ÷èöè

От началото на 2009 г италиан-

ският концерн Beghelli, познат като

производител на висококачествени

осветителни тела, навлезе и на па-

зара на светлинни източници с пред-

ставянето на Immediately Dual

Beghelli

Новата серия енергоспестяващи

лампи IMMEDIATELY DUAL BEGHELLI

е разработена на базата на патен-

тована от производителя техноло-

гия, която дава отговор на най-чес-

то задавания от потребителите

въпрос, могат ли да бъдат съчетани

предимствата на енергоспестваща-

та лампа и лампата с нажежаема

жичка?

Предимствата на стандартните

енергоспестяващи лампи са очевид-

ни: близо пет пъти по-малък разход на

енергия в сравнение с лампите с на-

жежаема жичка и много по-дълъг

живот. Но те имат и един недо-

статък, трябва да загряват опреде-

лено време, за да достигнат 100% от

светлинния си поток. Докато лампа-

та с нажежаема жичка светва миг-

новенно на 100%.

Енергоспестяващите лампи

IMMEDIATELY DUAL BEGHELLI пре-

одоляват този недостатък. В тях е

интегрирана халогенна лампа, която

се активира само в първите момен-

ти на светването. Щом енергоспес-

тяващата лампа достигне на 100%

от светлинния си поток халогенната

лампа автоматично се изключва. По

този начин потребителят никога

няма да изпита в началото на свет-

ването чувството за „недостатъч-

на осветеност“, което е характер-

но за стандартните енергоспестява-

щи лампи.

Така IMMEDIATELY DUAL BEGHELLI

успешно съчетава всички предимства

и качества, нужни на потребителя, а

именно:

n 100% незабавна светлина

n 10 000 часа живот

n До 80% спестяване на енергия

Лампите се предлагат с мощнос-

тти 11, 15, 20 и 25 W на цокъл E14 и

Е27.

За повече информация можете да

се обърнете към официалния вноси-

тел: Бегели Прециза България.

Освен енергоспестяващи източ-

ници на светлина, Beghelli предлага

и високоефективни системи за ава-

рийно и евакуационно осветление,

широка гама офисни и индустриални

осветителни тела. С голям потре-

бителски интерес се ползва и нови-

ят енергоспестяващ прожектор

SaveEnergyFlood, при който бързо

изгарящата халогенна лампа е заме-

нена с енергоспестяваща лампа 24W

с 8000 часа живот. Новото в случая

е, че тази енергоспестяваща лампа

е на същия цокъл като халогенната

лампа. Степента на защита от прах

и влага също е по-висока: IP 65, вме-

сто стандартното IP 44 при халоген-

ните прожектори. Благодарение на

енергоспестяващата лампа прожек-

торът е достъпен в два цвята на

светене – бял (4000К) и жълт (2700К),

вместо стандартния жълт при хало-

генните прожектори. Тялото му е

изградено от алуминий и се предла-

га на клиентите с 12 месеца гаран-

ция, в която е включена и лампата.

Енергоспестяваща светлина
от БЕГЕЛИ
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Енергоспестяващи лампи
от немския производител NARVA
Енергоспестяващи лампи
от немския производител NARVA

Фирма КОВАС - Васил Йотов е по-

зната на българския пазар с дейно-

стта си в областта на търговията

с електрически лампи и батерии за

масова употреба. Тя предлага и

индустриални осветителни тела,

както и проектиране и изграждане

на осветителни уредби за админис-

тративни сгради, хотели, спортни

зали и стадиони, изложбени площи и

др. Компанията е изключителен пред-

ставител на NARVA за България и

предлага цялата гама светлинни

източници на немския производител

- стандартни лампи, халогенни лам-

пи, лампи под високо налягане, флуо-

ресцентни лампи и енергоспестява-

щи флуоресцентни лампи, както и

други със строго специфично пред-

назначение.

Kомпактните флуоресцентни лам-

пи NARVA са няколко различни серии:

NARVA TRONIC предлага компак-

тен дизайн, който я доближава по

размер до обикновените крушки. Тя

разполага с вграден електронен ба-

ласт и много добър цветови обхват,

което я прави подходяща за употре-

ба както в дома, така и за специфич-

ни нужди като обществени сгради, ин-

дустрия, офиси и др. публични про-

странства. Силно намалените разме-

ри при NARVA TRONIC Mini COLORLUX

plus позволяват използването й дори

в изключително тънки осветителни

тела.

NARVA TRONIC, NARVA BIO vital и

NARVA TRONIC NATURE superb са

специални серии с компоненти на UVA

и UVB спектъра, много близки до ес-

тествената дневна светлина. Подхо-

дящи са за употреба при осветяване

на търговски стоки като меса, риба,

защото запазват свежия им и апети-

тен вид.

Серията компактни флуоресцен-

тни лампи без вграден електронен

баласт притежава същите характе-

ристики, но в случай на нужда се под-

меня само лампата, а баластът ос-

тава в осветителното тяло. KLD-L

YELLOW special например, разполага

със специална луминесцентна суб-

станция и филтър, които пропускат

само светлина с дължина на вълните

до 500 nm, изглеждаща като жълта.

Употребяват се за помещения, в ко-

ито не се допуска употреба на свет-

линен спектър с UV и сини компонен-

ти с цел предпазване от натрупване

на насекоми.

Сред търсените на пазара продук-

ти са и обикновените флуоресцент-

ни лампи NARVA, които  притежават

отлични технически характеристики.

Особено ценна е серията с различни

цветове, широко използвана за ефек-

тно осветяване на търговски витри-

ни в хранителни магазини. Интерес-

на е и серията флуоресцентни лампи

за аквариуми, тъй като предлагане-

то им на пазара е рядкост.

> ïðîäóêòè è äîñòàâ÷èöè
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Какво е важно за обикновения потребител?

Как да преценим кой е качественият продукт?

По какво да го познаем?

За целта, трябва да разбираме всеки показател на

етикета на лампата, какво точно ни казва!

Ето малко статистика от специалисти, които обяс-

няват защо енергоспестяващите лампи са по-съвремен-

ни от нажежаемите и на какво трябва да отговарят като

параметри качествените продукти?

Най-модерните енергоспестяващи лампи съдържат

около 1mg живак (Eвропейските изисквания са под 2,5 mg).

Нажежаемите лампи трансформират 95% от елект-

рическата енергия в топлинна.

 При един и същи светлинен поток, в сравнение с лампа

с нажежаема жичка, енергоспестяващите ползват 5

пъти по-малко електрическа мощност.

Модерните енергоспестяващи лампи имат живот

между 6000 и 15 000 часа. Нажежаемите имат между

750 и 1000 часа.

Ако всички европейски домакинства сменят нажежа-

емите лампи с енергоспестяващи, за да осветяват

домовете си, то годишните спестявания на електриче-

ство ще са около 40 TWh.

NVC продуктите от 2Р България са възможно най-

доброто съотношение между цена-качество.

Безконкурентно покриват всички изисквния на каче-

ствения продукт в ценовия клас!

n Спестява до 80% електроенергия

n Живот: 10 000 h; 6 000 h

n Живак - 1 mg

n Енергиен клас А

n Цветна температура – 4 300 К, 2 700 К

n Гаранция за качество – 1 година

n Цена – средна

  NVC FDE 5-8W E14

n E 14

n Мощност: 5 W; 8 W

n Цветна температура:

4 300 К - бяла светлина,

2 700 К - жълта светлина

n Живот: 6 000 часа

n Гаранция: 1 година

n Енергиен клас А

n Спестява до 80% електроенергия

NVC FTE 8-24W

n Мощност: 8 W, 11 W, 14 W, 18 W, 24 W

n Цветна температура:

4 300 К - бяла светлина,

2 700 К - жълта светлина

n Живот: 6 000 часа

n Гаранция: 1 година

n Енергиен клас А

n Спестява до 80% електроенергия

NVC FMS 9-23 W

n Мощност:  9W,13W,15W, 20W, 23W

n Цветна температура:

4 300 К - бяла светлина,

2 700 К - жълта светлина

n Живот: 10 000часа

n Гаранция: 1 година

n Енергиен клас А

n Спестява до 80% електроенергия

Енергоспестяващи лампи NVC
от 2R България
Енергоспестяващи лампи NVC
от 2R България
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Висока енергийна ефективност
от Megaman
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Фирма Марбрайт е вносител на елек-

троматериали, осветителни тела и ел.

консумативи от Гърция, Италия и Китай.

Освен доставка, компанията предлага

консултации, проектиране и монтаж на

осветление за апартаменти, офиси,

хотели, ресторанти, магазини, фасади,

паркове и улици. Марбрайт предлага на

българския пазар енергоспестяващите

продукти на Megaman.

От 1994 година фирмата производи-

тел създава икономични лампи и прила-

га множество иновативни решения в ос-

ветлението, непрекъснато доказвайки

водещата си позиция на пазара.

Megaman предлага богато портфолио

с над 300 продукта, които могат да

бъдат намерени в повече от 80 страни

по света. Техните основни предимства

са:

n Спестяване на до 80 % от разхода на

електрическа енергия

n До 15 пъти по-дълъг живот

n Високо качество и издръжливост

n Лесни за употреба и намалени разхо-

ди за монтаж

n Иновативен дизайн и компактност

Всички продукти на Megaman са про-

изведени съгласно европейските дирек-

тиви RОHS за намаляване на вредните

вещества.

През целия етап на производство, от

проучването и проектирането до опа-

коването на лампите, Megaman остава

с ангажимент към опазването на окол-

ната среда. Създадена като естествен

заместител на обикновените електри-

чески крушки, технологията е внедрена

в голям брой различни модели лампи, ко-

ито улесняват преминаването от тра-

диционно към флуоресцентно осветле-

ние. Продуктите се предлагат в много

нови модели, които компанията разви-

ва постоянно. Megaman е внедрила ино-

вативни практики, които намаляват

вредните вещества и не замърсяват

природата през нито един от етапите

на производство. Тези практики са по-

лучили редица награди от международ-

ни организации.

Производствени предимства:
Проектиране

n По-малки лампи с цел намаляване на

количеството първични суровини

n Структурата на продуктите е изця-

ло съобразена с европейските изиск-

вания

Производство

n Използване на безвредни за околната

среда вещества

n Използване на пластмасови фасонки,

които позволяват рециклиране

n Използване на амалгама, а не на те-

чен живак

Опаковане

n Използване на опаковки, които се

подлагат на рециклиране

Употреба

n Висока енергийна ефективност

n По-устойчив живот (до 15 000 часа)

Рециклиране

n Заводът разполага със специален

вътрешен отдел за рециклиране

Megaman заменя течния живак в лам-

пите, като инвестира в употребата на

Висока енергийна ефективност
от Megaman

амалгама. Това вещество е безопасно

при допир в твърдото си състояние и се

използва от години в стоматологията,

химията и минната индустрия. За раз-

лика от токсичния течен живак, амал-

гамата не замърсява околната среда и

свежда до минимум възможността за из-

тичане на вредни вещества, както по

време на производство, така и по вре-

ме на употреба. Свойствата, които при-

тежава амалгамата, позволяват и по-

икономичното и безопасно производ-

ство.

Компанията вярва напълно във визи-

ята за по-добър живот в унисон с окол-

ната среда, затова се стреми да пред-

лага най-качествените продукти на

своите клиенти.
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Електромерите

Измерването на консумираната от

потребителите електроенергия е

задължителна част от работата на

всяка електрическа мрежа. Точност-

та на измерване е безспорно важна,

тъй като грешките водят до ощетя-

ване на доставчика или потребите-

ля. Не по-малко важно за доставчика

е да се гарантира сигурността на

измерването от електромерите и на

невъзможността за злоумишлена

промяна на показанията им. Не на

последно място са и разходите по

редовното отчитане на консумирани-

те количества. Всички тези пробле-

ми съществуват още от зората на

производството и разпределението

на електроенергия и са актуални и

днес. Един от основните фактори за

ограничаването им е усъвършенства-

нето на електромерите. Благодаре-

ние на разширеното използване на

електронни решения, през последно-

то десетилетие настъпиха не само

качествени изменения в структура-

та на електромерите и подобрение

на техните параметри, но бяха създа-

дени и нови възможности за използ-

ването им.

В настоящата част на материа-

ла се изясняват трите вида елект-

роенергия, устройството и особено-

стите на еднофазните и трифазни-

те индукционни електромери и някои

съвременни нововъведения, разширя-

ващи приложенията им. Част 2 е

посветена на електронните елек-

тромери.

Трите електроенергии
Напрежението на електрическите

мрежи по цял свят е синусоидално,

т.е. стойността му се променя във

времето по съответния закон. Пора-

ди това е прието то да се оценява с

ефективната си стойност ("напреже-

ние 220 V"), което е в сила и за сину-

соидален ток. Реално напрежението

и токът само на част от консумато-

рите са с такава форма, като не-

прекъснато нараства броят на тези,

които поради естеството на дей-

ствието си я променят, например

електрическите лампи с димери и

електродвигателите с регулируеми

обороти. В такива случаи напрежени-

ето и токът се оценяват със свои-

те средноквадратични стойности.

Всеки потребител представлява

товар за електрическата мрежа,

когато му е приложено напрежение-

то й и през него протича ток. Произ-

ведението на средноквадратичните

стойности на тези две величини е

мощността на товара, а умножава-

нето й с времето, през което той е

Електромерите
Част 1. Видове електроенергия, устройство и особености
на индукционните електромери
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свързан към мрежата, представлява

доставяната от нея електроенергия.

Особено важно е, че доставяната

електроенергия не винаги изцяло се

консумира от товара и съответно

превръща в желания друг вид енергия

(светлинна, топлинна, механична).

Причината за това е съществуване-

то на фазова разлика (нарича се и

дефазиране) на тока спрямо напреже-

нието на част от товарите. Прието

е тя да се отбелязва с ϕ и наличието

й се оценява чрез фактора на мощно-

стта cosϕ. Когато промените на

тока настъпват едновременно с тези

на напрежението фазова разлика

няма, стойността на cosϕ е 1 и про-

изведението UI на средноквадратич-

ните стойности на напрежението и

тока представлява активната мощ-

ност Ра на товара, измервана във

ватове (W) или киловати (kW). Умно-

жаването й по времето определя

доставяната активна енергия, която

изцяло се консумира от товара и

съответно реално се използва. При-

ето е тя да се измерва в киловатча-

са (kWh), например 1 kWh се получава

при работа на товар с активна мощ-

ност 1 kW продължение на 1 час или

на друг с мощност 100 W в продълже-

ние на 10 часа. Това е случаят на т.

нар. активни товари, например лам-

пи с нажежаема нишка и нагревате-

ли.

Поради естеството на електро-

двигателите токът през тях закъс-

нява по отношение на приложеното

им напрежение, което е характерно

и за други консуматори с общо наи-

менование индуктивни товари. Закъ-

снението означава наличие на фазо-

ва разлика и получаване на cosϕ по-

малък от 1. В такъв случай активна-

та мощност е произведението UIcosϕ

и е по-малка от тази на активни

товари със същото напрежение и

ток.

Този факт има много важен прак-

тически смисъл – появата на фазова

разлика между тока и напрежението

на един товар реално намалява него-

вата активна мощност и съответ-

но полезната активна енергия, която

той консумира от мрежата. Логично

е именно тя да се отчита от елект-

ромера и съответно заплаща. Това се

прави от масово разпространените

електромери за активна енергия,

които отчитат реалното потребле-

ние. Те, обаче, не са изгодни за про-

изводителите. Причината е, че дос-

тавяната от тях електроенергия е

по-голяма и съответства на т. нар.

привидна мощност, равна на UI и из-

мервана във VА (волтампери). Мощ-

ността на всяка електроцентрала, е

максималната привидна мощност,

която тя може да достави в елект-

рическата мрежа. Активните това-

ри могат да я консумират изцяло,

докато индуктивните ползват само

част от нея. Неизползваната част се

нарича реактивна мощност (Pr) и на

нея й съответства реактивна енер-

гия. Тя се произвежда, но не се изпол-

зва, тъй като по време на единия

полупериод на мрежовото напрежение

(10 ms) тя постъпва в товара, а по

време на следващия полупериод се

връща обратно в мрежата. Мерната

единица за реактивната мощност е

Var (волтампери реактивни), а за

реактивната енергия – kWarh (кило-

ватчас реактивни) с аналогичен

смисъл на kWh.

Реактивната мощност може да е

твърде голяма, тъй като тя не е

разликата между привидната и ак-

тивната мощност, а се изчислява

като Pr = UI(1-cos2ϕ).

Принципното решение на този

проблем е намерено отдавна – по

подходящ начин към индуктивните

товари се свързва кондензатор, а

през последното десетилетие и на

значително по-сложни устройства за

корекция на фактора на мощността.

Те твърде успешно изпълняват пред-

назначението си да доближат cosϕ до

1, но имат два недостатъка. Първи-

ят е, че реално не е възможно да се

осигури той да е точно равен на 1,

т.е. винаги има някаква реактивна

енергия, макар и значително по-мал-

ка. Вторият недостатък е свързан с

нежеланието на някои потребители

да влагат допълнителни средства за

подобряване на cosϕ, въпреки че са

задължени от съответните норма-

тивни документи. Това са причините

за появата и все по-масовото разпро-

странение на електромери за реак-

тивна енергия – потребителят я

плаща, независимо че не я е ползвал.

Така от една страна той вече има

интерес от подобряването на cosϕ,

а от друга производителят не търпи

загуби. Въвеждането на електроме-

рите за реактивна енергия има и не

по-малко важен екологичен ефект –

намаляване "излишното" производ-

ство на електроенергия с всички бла-

гоприятни последици от това.

Еднофазни индукционни
електромери
Първият такъв електромер е

създаден през 1889 г. и принципът му,

макар и с много подобрения, се изпол-

зва и днес. Устройството на еднофа-

зен електромер (фиг. 1) показва, че

той съдържа електромагнит с две на-

мотки. Напрежителната е с много на-

вивки от тънък проводник и се

свързва към мрежовото напрежение,

като създава пропорционален на него

магнитен поток. Двете последова-

телно свързани токови намотки са с

малко навивки от дебел проводник и

през тях протича токът на верига-

та, чиято консумирана мощност ще

се измерва. Тези намотки създават

друг магнитен поток, пропорционален

на тока. Двата потока преминават

през тясната въздушна междина меж-

ду полюсите на електромагнита,

където е поставен алуминиев диск с

диаметър 80-100 mm и дебелина око-

ло 1,2 mm. В него се индуцират токо-

ве и от взаимодействието им с маг-

нитния поток се получава механична

сила, пропорционална на активната

мощност, която го завърта. Скорос-

тта на въртене на диска е пропор-

ционална на тази мощност, поради

което броят на оборотите му е пря-

ко свързан с консумираната активна

енергия. За нейното точно измерва-

не е необходимо токът на напрежи-

телната намотка да изостава от

нейното напрежение на 90 градуса,

което реално не се получава заради

нейното омично съпротивление. Това

дефазиране се осигурява чрез закъс-

нителната намотка и свързания като

неин товар резистор за настройка на

закъснението. Стойността на ак-

тивната енергия се отчита чрез ме-
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ханичен брояч, свързан с оста на диска с червячна пре-

давка, която не е показана на фиг. 1. Точността на от-

читане се гарантира от двата постоянни магнита, чий-

то поток през диска се регулира по подходящ начин при

фабричната настройка на електромера. Същевременно

магнитите се използват и за спиране на диска след пре-

кратяване на консумацията. Така описаният принцип на

действие определя другото наименование - електроме-

ханични електромери.

Важно е да се отбележи, че ако между тока и напре-

жението на товара има фазова разлика от 90 градуса,

върху диска не се получава механична сила и той остава

неподвижен. Това означава, че описаният електромер не

отчита реактивна енергия. От друга страна, за реали-

зиране на електромери за реактивна енергия, е необхо-

димо по конструктивен път в тях да се създаде фазова

разлика от 90 градуса на тока спрямо напрежението. Тя

се събира със съществуващата разлика между тока и

напрежението на реактивен товар, получава се 0 граду-

са и завъртане на диска. Когато такъв електромер се

свърже към активен товар (с нулева фазова разлика между

тока и напрежението му) конструктивно създадената

фазова разлика не позволява завъртане на диска - елек-

тромерът не отчита активна енергия.

Схемата на свързване на всеки еднофазен електромер

е дадена в неговата документация, а един пример е на фиг.

2. С 1 е означена токовата намотка, а с 2 - напрежител-

ната, като се вижда често използваното преминаване на

неутралата през връзка в електромера. Дадената номе-

рация на изводите е примерна и може да е различна за всеки

модел електромери. В немалко каталози клема 1 (свързана

към фазата) се нарича токов вход, клема 2 е токов изход,

3 е "нулевата" входна и 4 - изходна клема.

Трифазни индукционни електромери
Те се използват за консуматори с голяма мощност,

например над десетина kW, които се свързват към трите

фази на мрежата. Действието им е подобно на еднофаз-

ните, но имат две или три двойки намотки. Тези с две двойки

са предназначени за мрежи без изтеглена неутрала (трип-

роводни с товари по схема триъгълник) и начинът на

свързването им е показан на фиг. 3. Простото обяснение

защо не се следи и токът в третата фаза (в случая L2) е,

че тъй като сумата на токовете на трите фази е 0 той

е равен на сумата на двата измервани, но с обратна по-

сока на тях. Двете двойки намотки едновременно въздей-

стват на диска, поради което показанието на брояча е про-

порционално на консумираната енергия от трите фази.

Дали тя ще е активна или реактивна се определя по същия

начин, както при еднофазните електромери. За мрежи с

изтеглена неутрала (четирипроводни с товари по схема

звезда) се използват електромери с три двойки намотки,
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всяка от които отчита тока на една

от фазите и напрежението между нея

и неутралата.

Основни параметри
Двата най-важни параметъра,

обикновено написани на лицевия панел

на електромера, са неговият основен

(базов) ток Ib и максималният ток

Imax. Първият е най-голямата стой-

ност на тока през електромера, кой-

то може да протича неограничено

дълго време. Максималният ток също

може да тече дълго време без опас-

ност от повреда или промяна на ос-

таналите параметри (т. нар. метро-

логични характеристики), но това би

трябвало да е само по изключение.

Този ток е 2 до 6 пъти по-голям от

основния, а означаването им е във

вида Ib(Imax), Ib-Imax или Ib/Imax напри-

мер 5(20) А. Типичните граници, в

които са двата тока, са между 1,5(6)

А и 30(100) А. В някои каталози на

електромери се дава и минималният

ток, при който те започват да от-

читат нормално. Обикновено той е

няколко десети от % от основния ток

и фигурира в означението на някои мо-

дели електромери. Например 0,1-

20(60) А означава негова стойност 0,1

А. Използваният в част от катало-

зите термин активен диапазон на

тока е между минималния ток и Imax.

При индукционните електромери на-

маляването на минималния ток е

трудно поради ограничения от меха-

ничната конструкция (малкият ток

създава слабо магнитно поле, което

не може да завърти диска), но нали-

чието му е от значение за електро-

разпределителните дружества.

Друг параметър е номиналното

мрежово напрежение (нарича се и

предписано напрежение) Un, според

чиито стойности има два вида елек-

тромери – за едно напрежение, като

се дават е допустимите му граници

(например 220V±20%) и за Un в ши-

роки граници, например от 100 до 500

V. Също параметър е номиналната

мрежова честота (предписана чес-

тота) заедно с допустимите грани-

ци на изменението й, обикновено  47,5

и 52,5 Hz, извън които не се гаран-

тират останалите параметри. Кон-

стантата на електромера показва

броя на оборотите на диска при кон-

сумиране на 1 kWh (например 600 об/

kWh) от електромерите за активна

енергия и при 1 kVAh в тези за реак-

тивна енергия. Почти винаги тя е

написана на лицевия панел на елект-

ромера.

За електроразпределителните ком-

пании и потребителите е еднакво

важна грешката на измерване на енер-

гията, определяна от класа на точ-

ност на електромера. За електроме-

ри за активна енергия в жилища и

офиси най-често се използват клас 1

(означава се и като 1.0) с максимална

грешка ±1% и клас 2 (или 2.0) с нейна

стойност ±2%. По-рядко се използва

клас 0,5S (или клас А) с грешка ±0,5%,

а само за специални цели (някои инду-

стриални предприятия) има електро-

мери класове 0,1 и 0,2. Електромери-

те за реактивна енергия обикновено

са с клас 2 или 3. Реалната грешка

обикновено е по-малка, като зависи от

мрежовото напрежение (нараства при

отдалечаване от номиналната му

стойност), мрежовата честота (на-

раства при отдалечаване от 50 Hz) и

температурата (нараства с отдале-

чаване от стойността, при която

електромерът фабрично е калибри-

ран).

Особеност и недостатък на индук-

ционните електромери е, че в проце-

са на експлоатацията им грешката

може значително да нарастне и да

достигне няколко десетки процента.

Това се дължи не само на присъщите

на всяка механична система причини,

но и на неизбежно съществуващите

в електрическата мрежа импулси на

тока и напрежението, поради което

някои индукционни електромери имат

специални устройства за потискане-

то им. Нарастването на грешката

определя необходимостта от перио-

дично проверяване и калибриране на

индукционните електромери в специ-

ализирани лаборатории. Калибровката

се прави с помощта на специални

сервизни регулатори в електромери-

те, чрез които споменатите посто-

янни магнити се преместват много

фино.

В повечето каталози като пара-

метри се дават консумираните мощ-

ности от напрежителната и токова-

та намотка, всяка от които е някол-

ко VА.

В зависимост от мястото на мон-

тиране на електромера трябва да се

избере модел с подходящ обхват на

работната температура. Най-голе-

мите граници за индукционните елек-

тромери са от -25 до +55 °C.

Многотарифни електромери
Целта на въвеждането на повече

от една тарифа е чрез увеличаване

на цената да се ограничи ползване-

то на електроенергия в най-натова-

рените часове на деннощието и съот-

ветно чрез намаляването й то да се

стимулира в нощните часове. Това е

важно за производителите на елек-

троенергия, тъй като са необходими

по-малко „върхови“ електроцентрали,

които работят само по няколко часа

в денонощието, например между 7 и

8 и от 19 до 21 часа.

Най-масово разпространени са

двете тарифи, между които елект-

ромерите автоматично се превключ-

ват чрез часовник. В индукционните

електромери от този тип за всяка

тарифа има отделен брояч. Просто

и евтино решение за часовниците е

да ползват мрежовата честота

като източник на импулси за рабо-

тата си. От гледна точка на елек-

троразпределителните дружества

това е сериозен недостатък, тъй

като поради непрекъснатите нейни

изменения се получава изместване на

периода на евтината тарифа, напри-

мер вместо 22-06 часа той може да

стане 02-10 часа. За избягване на

това в някои страни превключване-

то се осъществява чрез специален

радосигнал – в Англия той е в обхва-

та на дългите вълни (честота 198

kHz). В други държави известната у

нас дневна тарифа е разделена на

две, т.е. има трета, най-скъпа та-

рифа за часовете с най-голяма кон-

сумация.

Дистанционно отчитане
на индукционни електромери
То се свежда до предаване към

специален приемен център на показа-

нията на електромера, където те се

обработват и записват. Подобни ус-

тройства се използват сравнително

рядко в индукционните електромери,

тъй като малко след появата им на

пазара са пуснати първите електрон-

ни електромери, в които аналогична

функционалност се осигурява много по-

лесно. Действието им в индукционни-

те електромери се заключава в пре-

даване за всеки оборот на диска по 1

или 2 токови импулса, обикновено 10

или 20 mA. За целта се използва спе-

циална двупроводна линия, свързвана

към два допълнителни извода (импул-

сен изход) на електромера.
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Те са конструирани и масово въве-

дени в експлоатация в сегашния им

вид, през последните 15 - 20 години

(проектни образци на автоматични

предпазители били изработвани пре-

ди повече от век). За изминалия пери-

од все по-успешно заместват стопя-

емите предпазители в многобройни

приложения.

Основната разлика между двата

вида предпазители е, че при късо

съединение, при стопяемия предпази-

тел се разрушава работният еле-

мент – тоководещата нишка и той

подлежи на смяна, докато автоматич-

ният предпазител може да се ползва

многократно. Причината е добре из-

вестна - при сработване, той изключ-

ва и прекъсва веригата, като конст-

рукцията му позволява и последващо

включване. В различни вериги, често

автоматичните предпазители рабо-

тят съвместно със стопяеми пред-

пазители.

Основни елементи на
предпазителите
Два са основните функционални

елемента на автоматичния предпа-

зител - термичен и електромагни-

тен изключвател. Термичният из-

ключвател предпазва от претовар-

ване по ток (трайно протичане на

ток, по-голям от номиналния). Обик-

новено той работи с помощта на би-

метална пластина, която при токо-

ве, надвишаващи стойността на но-

миналния, се огъва и прекъсва кон-

тактите. Електромагнитният из-

ключвател се използва предимно за

предпазване от къси съединения. В

конструкцията му е включена дъго-

гасителна камера, чиято цел е да

прекъсне надеждно тока на късо

съединение. При прекъсване на вери-

гата възниква електрическа дъга,

която е необходимо да бъде овладя-

на, охладена и изгасена така, че

пространството между контакти-

те да може отново да поддържа

напрежението във веригата. Различ-

ните автоматични предпазители

използват различна среда за тази

цел – вакуум, въздух, изолационен газ

(най-често това е серен хексафлуо-

рид - SF6), специални масла. По понят-

ни причини

най-използваните предпазители
са въздушните

(Air Circuit Breakers). Друг основен

елемент на един автоматичен пред-

пазител са контактите. Тяхното

предназначение е да провеждат ра-

ботния ток без прекомерно нагрява-

не. Условието е да издържат наже-

жаването, предизвикано от възник-

налата при изключването дъга. Кон-

тактите обикновено се изработват

от мед или медни сплави, сребърни

сплави, както и други материали. Жи-

вотът им се определя от степента

на износване вследствие гасенето

на дъгите. При износване на малки-

те автоматични предпазители е не-

обходимо да се смени целият апарат.

За мощните предпазители се пред-

лагат сменяеми контакти.

Сред използваните начини за гасе-

не на дъгата са интензивно охлажда-

не (в камера); разделяне дъгата на по-

малки дъги; гасене в нулева точка,

познато и като "издухване" на дъга-

та; удължаване хода на дъгата. В по-

стояннотоковите вериги се използ-

ва предимно методът чрез паралел-

но свързване на кондензатори към

контактите.

Видове автоматични
предпазители
Съществува формално разделение

на видовете автоматични предпази-

тели, съгласно приложната им об-

ласт. Например, предпазителите за

ниско напрежение (до 1000 VAC) са

предназначени за домашни, търговс-

ки или промишлени консуматори. Ха-

рактерна за промишлените предпази-

тели е завишената стойност на

показателя комутационна способ-

ност.

Автоматичните предпазители се

класифицират и в зависимост от

номиналния ток. Спрямо него те мо-

гат да бъдат разделени в три гру-

пи. В първата се включват предпа-

зители за номинален ток до 100 А.

Обикновено характеристиките им на

изключване не се настройват. Прин-

ципът им на работа се основава на

термичен или термо-магнитен из-

ключвател. Втората група включва

предпазители за номинален ток от

0.16 до 1600 / 3200 / 6300 А, в зави-

симост от конструкцията и серия-

та. Тези предпазители също рабо-

тят с термичен или термо-магни-

тен изключвател. При тях токът на

изключване е настройваем в широки

граници. Към третата група се при-

числяват мощните автоматични

предпазители за ниско напрежение,

които се монтират многоредово в

комутационни шкафове.

Характерна особеност на големи-

те предпазители е, че задвижване-

Автоматични предпазители
Базови конструкции и основни характеристики
на автоматичните предпазители

Автоматичните предпазители (Miniature Circuit Breakers - MCB), по-

знати сред специалистите и като автоматични прекъсвачи, са част

от електромеханичните компоненти на електрическите вериги.

Представляват електрически комутационни апарати, предназначе-

нието на които е да предпазват захранващите линии и консумато-

рите от къси съединения и претоварвания. Също така могат да

изключват ръчно части от захранващата мрежа ниско напрежение.
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то на комутационните възли се ре-

ализира чрез електродвигател, като

е възможно и реализиране на дистан-

ционното му управление. Причина за

използването на двигател са голе-

мите габарити на лостовата систе-

ма.

Автоматичните предпазители

могат да бъдат класифицирани и в

зависимост от техните основни

параметри. Например, в зависимост

от броя на полюсите - 1, 2 или 3,

автоматичните прекъсвачи биват

съответно еднофазни, еднофазни с

прекъсване на нулата, трифазни и т.н.

Номинални стойности
на тока
и напрежението
По отношение на характеристи-

ката номинално напрежение най-че-

сто, автоматичните предпазители

работят на фазно, съответно линей-

но напрежение, т.е. 220 - 230 VAC, 380

- 400 - 415 VAC. Типични стойности

на номиналния ток, в зависимост от

предпазителя, са съответно: 6, 10,

13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 А за ед-

нополюсните, както и 2, 4, 6, 10, 13,

16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 А за двупо-

люсните. За триполюсните предпа-

зители типични стойности на номи-

налния ток са: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32,

40, 50, 63 (характеристика B) и 2, 4,

6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 А

(характеристика С). Работната

честота на променливотоковите

предпазители е 50 Hz. За постоянно-

токовите този параметър от-

съства.

Характеристики на автоматични
предпазители
Комутационната способност се

дефинира като тока на късо съедине-

ние, който предпазителят би могъл

да прекъсне. Комутационната способ-

ност се измерва в килоампери (kA) и

има стойности от 4.5, 6, 10, 15 kA и

дори по-високи. Съответно, по-ниски-

те стойности (4.5 и 6 kA) се отна-

сят за автоматични предпазители с

битово предназначение, а по-високи-

те - за предпазители с промишлено

предназначение.

Друг основен параметър на авто-

матичните прекъсвачи е класът на

селективност. Известно е, че селек-

тивността е необходима за изключ-

ване само на засегнатите консума-

тори или областта от веригата в

случай на претоварване или късо съе-

динение. Селективността се осигу-

рява с правилно проектиране на елек-

трическата схема.

Сред основните характеристики

на автоматичните прекъсвачи са и

максималното постоянно напрежение

на комутация за полюс, което обик-

новено е 48 VDC.

Степента на защита на автома-

тичните предпазители най-често е

IP 20, тъй като тези апарати са

предназначени за монтаж в апарта-

ментни или промишлени електричес-

ки табла. Обикновено е предвидена и

защита от допир, съгласно VBG 4 /

OVE EN 6.

Основен параметър на предпази-

телите е и

характеристиката
на изключване

наричана още крива на изключване. Тя

представлява времетокова характе-

ристика, представяща кратността

на номиналния ток, който предпази-

телят може да изключи (ос Х) и вре-

мето за сработване на предпазите-

ля (ос Y) – фиг. 1. Например, характе-

ристиката B има кратност на номи-

налния ток в границите 3 - 5, харак-

теристиката C от 5 до 10, а харак-

теристиката D от 10 до 20.

Относно експлоатационния срок на

автоматичните предпазители, както

всеки уред с механични части, имат

определен ресурс, измерван в т.нар.

електрически и механични цикли на

работа. Принципно, предпазителите

издържат повече от 8000 превключ-

вания. Обикновено са оборудвани с

индикатор за включено/изключено

състояние и с пета за монтиране на

DIN-шина (EN 50 022).

Сечението на клемите обикнове-

но е в диапазона от 1 до 25 mm2.

Определено е, че моментът на затя-

гане на винта на клемата е 2 - 2.4 Nm.

За покриване на изискванията за ко-

ординация на изолацията е необходи-

мо разстоянието между контактите

да е по-голямо или равно на 4 mm.

Работната температура на автома-

тичните предпазители най-често е

в диапазона от -25 до +50 °С.

Високомощни автоматични
предпазители
Представлява група предпазители,

предназначени за по-големи номинал-

ни токове на работа, обикновено от

20 до 125 А, в зависимост от броя

полюси и характеристиката на апа-

рата. Конструкцията на високомощ-

ните автоматични предпазители

следва да съответства на изисква-

нията на стандарта IEC/EN 60 947-2.

Номиналните стойности на напреже-

нието и честотата обикновено са

230/400 V AC, 50/60 Hz. Номиналното

изолационно напрежение е 440 V, а пи-

ковото напрежение 4000 V. Характе-

ристиките им са C и D (според EN 60

898). Обхватът на клемите е в рам-

ките 2.5-50 mm2. Работната комута-

ционна способност, в зависимост от

обезпечението е между 7.5 и 20 kA, а

върховата комутационна способност

е от 15 до 25 kA. Работната темпе-

ратура на представителна част от

предлаганите високомощни автома-

тични предпазители е от -5  до 40 °С.

Те обикновено са снабдени с мар-

кировки, с мостове тип гребен (слу-

жат за размножаване на общия зах-

ранващ потенциал), с допълнителни

контакти, използвани за допълнител-

на комутация/сигнализация при про-

мяна на състоянието на автоматич-

ния предпазител. Контактите могат

да бъдат различно изпълнение – един

НО + един НЗ (нормално отворен и

нормално затворен) или два ПК (пре-

включващи контакти) и т.н.

Автоматичните предпазители за

големи токове намират приложение

в токови кръгове в главни разпреде-

лителни табла, в апартаментни и

цехови електрически табла, в посто-

яннотокови (DC) системи и т.н.

Фиг. 1.
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Съществуват няколко стандарта за „зелени сгради“,

като всеки от тях акцентира върху различен проблем. Сред

най-успешните е системата за оценка и сертификация

на екосгради LEED (Leadership in Energy and Environmental

Design) на Съвета за екостроителство на САЩ, която

отдава предимство на използването на местни и есте-

ствени материали, както и на възобновяеми източници

на енергия. Системата отдавна е прехвърлила граници-

те на САЩ и днес над 35 хиляди проекта в около 90 държави

кандидатстват за зеления американски сертификат.

С оглед на факта, че отскоро за американската сис-

тема LEED започна да се говори и у нас, решихме да ви

предоставим повече информация по темата. За да ви

запознаем и с официалната позиция на българската държа-

ва се обърнахме за коментар към Министерството на

икономиката, енергетиката и туризма, чието станови-

ще ще научите от статията.

Сертификацията е на базата на шест категории
Сертификатът LEED свидетелства за независима,

тристепенна проверка на покритието на един строите-

лен проект в съответствие с най-сериозните зелени

изисквания в областта на строителството. Разработен

е за търговски, офис, административни и обществени

обекти, хотели и жилищни сгради с повече от 4 етажа.

Сертификацията обхваща целия жизнен цикъл на сграда-

та - проектиране и строителство, експлоатация и под-

дръжка, модернизация и реконструкция.

Показателите за оценка в системата са обособени в

шест категории: избор на място, материали и ресурси,

енергия и атмосфера, водна ефективност, качество на

вътрешната околна среда и иновации в дизайна.

Оценката се осъществява според точкова система
За да бъде сертифицирана една сграда в съответствие

с изискванията на LEED, тя трябва да събере минимум 26

точки. За най-добрите постижения в областта на екост-

роителството са определени три специални нива. Сребъ-

рното ниво изисква 33, златното - 39, а платиненото - 52

точки. До 2007 г. постигането на платинен LEED стан-

дарт е трудно, затова и до този период съществуват само

LEED стандартът
в областта на
строителството
Американският сертификат за сгради е свидетелство за
изпълнение и на най-строгите изисквания за зелено строителство

В сградите се изразходват почти 40% от световната енергия, 70% от електричеството, 40% от су-

ровините и 12% от питейната вода, според редица официални проучвания. Това енергийно потребление

причинява около една трета от замърсяването с въглероден двуокис в атмосферата и поставя сгра-

дите сред най-големите замърсители на природата. Частично решение на този световен проблем са

т.нар. „зелени сгради“. Макар и нова, концепцията им формира пазар на сгради, които използват ефек-

тивно енергийните ресурси и не отделят  голямо количество въглероден двуокис в атмосферата.
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седем регистрирани платинени сгра-

ди. За сметка на това до август 2008

г. техният брой вече е 64.

Методиката на оценяване на сгра-

дите би могла да се илюстрира със

следните примери. Инсталирането на

фотоволтаични панели за производ-

ство на енергия носи до три точки.

Рационалното използване на есте-

ствена светлина се оценява с две

точки, подобрената циркулация на

въздух – една, и т.н. Получаването на

шест точки за транспорт е пости-

жимо чрез осигуряване на лесен

достъп до обществен транспорт,

както и чрез възможности за изпол-

зване на алтернативен транспорт.

Счита се за положително екосгради-

те да разполагат с гаражи за вело-

сипеди и съблекални.

Покрив със светъл цвят, който

отразява лъчите на слънцето, обик-

новено се оценява с една точка, как-

то и ако поне 10% от вложените в

сградата материали са местно про-

изводство.

За водна ефективност
възможните точки са 10
По една точка се присъжда за за-

строяване на изоставен терен и

възстановяване на естествената

среда около строежа. Използването

на дъждовна вода и приспособления за

намаляване на температурата на

сградите и замърсяванията, също се

оценява с една точка. Икономията на

вода е задължително условие, което

може да донесе допълнителни 10

точки. За водноефективен ландшафт

се присъждат между 2 и 4 точки.

Съобразяването със съвременните

разбирания за енергийно ефективни

сградни инсталации, минималното

енергийно потребление и рационално-

то управление на охлаждането в сгра-

дата са сред задължителните усло-

вия за придобиване на LEED сертифи-

кат. Оптимизацията на енергийното

потребление може да донесе от 1 до

19 точки. В случай, че в сградата има

инсталации за оползотворяване на

възобновяеми енергийни източници,

присъдените допълнителни точки са

от 1 до 7.

Материалите и ресурсите
се оценяват с до 14 точки
Събирането и съхраняването на

рециклируеми материали е задължи-

телно условие за сертификация на

една сграда. При повторно използва-

не на вече използвани материали за

стени, подове и покрив се полагат

между 1 и 3 точки. По 1-2 точки се

присъждат за управление на строи-

телните отпадъци, рециклиране на

материали, както и за използване на

материали от региона. Използването

на бързо възобновяващи се материа-

ли и сертифицирано дърво носи по 1

точка. Също по 1 точка се полага и за

мониторинг на въздуха, естествена

вентилация и изготвяне на план за

чистота на въздуха по време на стро-

ителството. По точка се оценява и

използването на ниско емисийни лепи-

ла и замазки, бои и мазилки, подови

настилки, дървесни смеси и агропро-

дукти. За контрол на външни химичес-

ки и други замърсители, за рационал-

но осветление на база максимално

използване на дневна светлина, за

осигурен температурен комфорт се

получава по 1 точка. Между 1 и 5 точки

се дават и за иновации в дизайна.

Освен за околната среда, систе-

мата LEED се отнася и за комфорта,

здравето и продуктивността на оби-

тателите на една сграда. Например

използването на мебели, които нямат

ПДЧ плоскости в своята конструкция,

също се оценява с 1 точка.

Съществуват няколко LEED мето-

дики, базирани на различни точкови

системи, включващи набор от задъ-

лжителни предварителни условия,

които се отнасят до шестте основ-

ни категории. Сертификатът се по-

лучава след задължително кандидат-

стване и покриване на критериите на

точковата система за определения

вид сгради, както и след изпълнение

на съответните административни

изисквания.

Изисквания към използваните
материали
Основни изисквания към използва-

ните материали в подлежащите на

сертифициране по LEED сгради са те

да са с местен произход, ниска ток-

сичност, безвредност за здравето на

живущите, възобновяемост, рецикли-

руемост и минимална поддръжка.

Освен това, всеки от влаганите

материали следва да отговаря на пет

въпроса, а именно: произход, вторич-

ни продукти от тях, начин на достав-

ка и монтаж, начин на експлоатаци-

ята и поддръжката и възможности за

използването им първоначалната им

употреба. Стремежът е зелените

сгради да са изградени с органични

материали, сертифицирана дървеси-

на, при минимална употреба на бетон

и желязо.

Предимства на LEED
ceртифицираните сгради
Сред основните предимства на

сградите, получили сертификат

LEED, са по-ниските експлоатацион-

ни разходи, по-високата продажна

цена на имота, намаляването на

отпадъците, спестяването на енер-

гия и вода и съответно намаляване-

то на вредните парникови емисии.

Като предимство специалистите

посочват и по-високата степен на

здравословност и сигурност за оби-

тателите на сградите.

В някои държави по света се при-

лагат различни мерки за стимулира-
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не изграждането на сгради, съобраз-

но изискванията на сертификата

LEED. Сред тях са намаляване на

данъците и редица други облекчения

за собственика с доказан ангажимент

за опазване на природата и социална

отговорност.

Изчислено е, че една сертифицира-

на според изискванията на LEED сгра-

да, спестява емисии въглероден дву-

окис годишно, условно равняващи се

на спирането от движение на 70 ав-

томобила за една година.

Други стандарти за
екостроителство
Като първоизточник на съществу-

ващите днес сертифициращи систе-

ми в областта на екостроителство-

то, специалистите определят

BREEAM (BRE Enviromental Assessment

Method), на британската BRE Trust.

Системата за офис-недвижими имоти

е на пазара от почти двадесет годи-

ни и междувременно е използвана за

оценка на повече от 115 000 сгради.

LEED се определя като най-големия

клон на тази система, създаден през

2000 г. Най -младият представител на

гилдията е произхождащият от Гер-

мания печат за качество на DGNB

(Немска компания за трайно строи-

телство), който бе представен през

2009 г.на строителното изложение в

Мюнхен. В рамките на тест-фазата

през 2008 г. с него са оценени 30 не-

движими имота. Първите оценки в

реални пазарни условия обаче, са на-

правени едва в края на 2009 г.

Системата BREEAM
BREEAM е първият в света метод

за измерване на въздействието на

сградите върху околната среда

(става дума за т.нар. метод за ус-

тойчиво строителство). Различни-

те версии на BREEAM, разработе-

ни специално за Великобритания, по-

зволяват да бъдат оценявани всич-

ки основни типове сгради - офиси,

складове, търговски центрове, учи-

лища, болници, затвори, съдилища и

жилищни сгради. От есента на 2008

г. се прилага и специално разрабо-

тената за Близкия изток схема

BREEAM Gulf, която обхваща най-

разпространените за района видо-

ве сгради в последните години -

офиси, търговски центрове, хоте-

ли и жилищни комплекси.

Другият географски район, за кой-

то е разработена отделна схема, е

Европа. BREEAM Europe, прилагана от

края на 2008 г., включва BREEAM

Europe Retail (за търговски центрове,

разработена съвместно с International

Consortium of Shopping Centers),

BREEAM Europe Offices (за офис сгра-

ди, разработена с AIG Lincoln) и

BREEAM Europe Industrial (за промиш-

лени сгради). Сгради, за които не

може да се приложи нито една от

съществуващите схеми, поради спе-

цифичното им предназначение или,

които се намират извън територии-

те, покривани от стандартните

BREEAM схеми, се оценяват с

BREEAM Bespoke (по поръчка). За

подобни сгради се разработват от-

делни критерии за оценка. Всички

версии на BREEAM се развиват и

обновяват редовно, за да е сигурно,

че отговарят на най-добрите стро-

ителни практики.

Девет основни критерия
за оценка на сградите
Оценката за сертифициране по

BREEAM се базира на девет основни

критерия. Първите са: енергия (подо-

бряване на цялостната енергийна

ефективност на сградата, намалява-

не на CO2 емисиите); управление (на

строителния процес и на експлоата-

цията на вече построената сграда);

здраве и тонус на обитателите

(вътрешни и външни фактори - свет-

лина, шум, качество на въздуха, топ-

линен комфорт и т.н); транспорт

(близост до обществен транспорт,

поддръжка на комунални услуги, оси-

гуряване на транспортни услуги, на-

маляване на използването на мотор-

ни превозни средства чрез насърча-

ване на алтернативни методи за

транспорт).

По отношение на влаганите ресур-

си и материали са въведени други два

критерия: вода (мониторинг и управ-

ление на консумацията на вода и

насърчаване на намаляването на по-

треблението й), както и материали

(насърчаване използването на стро-

ителни материали с ниско въздей-

ствие върху околната среда, повтор-

на употреба на някои от тях, насърча-

ване на използването на термична

изолация, повторно използване на

съществуваща фасада и т.н.).

Във връзка с екологичните аспек-

ти на една сграда са формирани пос-

ледните три критерия: отпадъци,

земя и екология, и замърсяване.

Всяка категория носи даден брой
кредити
Покриването на всяка подкатего-

рия носи определен брой кредити.

Съответно кредитите, получени от

всяка отделна категория, се събират

и формират общата оценка на сгра-

дата (в % - максималната оценка е

равна на 100%), която може да бъде:

n Pass (неутрална) ≥30;

n Good (добра) ≥45;

n Very Good (много добра) ≥55;

n Excellent (отлична) ≥70;

n Outstanding (изключителна) ≥85.

Главните категории, които

BREEAM измерва са едни и същи за

различните схеми на стандарта.

Разликата е в тежестта, която една

и съща категория има в различните

географски райони, както и в някои от

подкатегориите, които могат да
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бъдат характерни само за дадена

схема (например за BREEAM Schools)

или за даден регион.

Процесът на сертификация
Оценяването на сграда съгласно

изискванията на BREEAM се извършва

от независими оценители. BRE Global

поддържа мрежа от оценители, кои-

то минават през съответния курс на

обучение. BREEAM може да се прила-

га, когато сградата е на ниво проект,

в процес на строителство или е вече

построена. Счита се, че е най-добре

процесът по сертифициране да започ-

не още на проектно ниво (това озна-

чава повече покрити критерии при по-

малко или понякога дори никакви допъ-

лнителни разходи). Процесът на сер-

тификация се състои от четири ета-

па.

Първоначално сградата се реги-

стрира за сертифициране и оцените-

лят прави предварителна оценка на

база предоставена му от строителя

документация. Оценителят работи

със специално разработен софтуер,

в който въвежда данните по отдел-

ните категории.

На втория етап, ако инвести-

торът е съгласен с направената

оценка, се изпълнява заложеното в

проекта. В случай че инвеститорът

иска сградата да има по-висок резул-

тат от получения при предварител-

ното оценяване, екипът, който отго-

варя за проектирането и строител-

ството съвместно с оценителя, оп-

ределят промените, които могат и

трябва да се направят.

Третият етап е при построява-

нето на сградата, когато оцените-

лят сравнява дали реалното й из-

пълнение отговаря на заложеното в

проекта.

В последния етап  оценителят из-

готвя подробен доклад, който се из-

праща в BRE Global с цел проверка.

След това се издава съответният

сертификат.

Икономически аспекти на
екостроителството
Според резултатите от различни

проучвания, средното оскъпяване на

една нискоенергийна къща обикнове-

но е под 15% спрямо себестойност-

та на традиционното строителство.

Други изследвания посочват едва 2%

повече разходи за екологичното стро-

ителство в сравнение с конвенцио-

налното. Трети показват, че изграж-

дането на сгради, които целят пости-

гането на по-висок стандарт на енер-

гийна ефективност, оскъпява общия

проект с между 5 и 7,5% от строи-

телните работи.

За сметка на това директните

финансови ползи за собствениците

могат да надминат с пъти първона-

чалните по-високи разходи. От глед-

на точка на експлоатацията, не само

няма оскъпяване, но се генерират и

сериозни икономии. Ремонти се нала-

гат много по-рядко. Сградите са с

дълъг живот, тъй като изграждащи-

Какво е мнението на държавната власт за LEED
Американската система за зелено строителство LEED започна да си пробива път и

в България. Затова се обърнахме към Министерството на икономиката, енергетиката

и туризма (МИЕТ) с молба за отговор на следните два въпроса: Какво е становището

на Министерството по отношение на сертификацията на сгради, които оползотворя-

ват възобновяеми източници на енергия и изразходват икономично водни и енергийни

ресурси, както и Какви са перспективите пред налагането на системата LEED у нас? „В

новия закон за енергийната ефективност (чл.13) е записано какви са изискванията (извън

ЗУТ) за инвестиционен процес при сгради, а те са свързани с изготвяне на анализ за из-

ползване на ВЕИ при построяване на сгради от всякакъв тип - промишлени, обществено

обслужващи, битови. Темата ще бъде доразвита в закона за ВЕИ“, увериха ни от МИЕТ.

„За да се изпълнят тези изисквания на закона е добре да има еталон, с който да бъдат

сравнявани. Такъв еталон може да бъде и цитираната от вас система за сертификация.

Важно е да бъде преценена готовността на държавата и потребителите на сгради,

и да бъде транспонирана в съответното законодателство. Важно е, също така, тази

готовност да има финансов и икономически измерител“, коментират от МИЕТ.

„Сериозен анализ на такава вероятност ще ни подскаже най-добрия начин за въвеж-

дане на допълнителни и по-сериозни изменения в законодателството, което е предпос-

тавка за реализация на енергийноефективни и екологосъобразни сгради“, допълват от

МИЕТ.

те ги материали на практика са ако

не вечни, то поне дългосрочни,

твърдят експертите.

Оценки на CBRE показват, че стро-

ителството на сграда с нулеви въгле-

родни емисии, което съответства на

енергийна ефективност от най-висо-

ките нива на сертификация по

BREEAM и LEED, увеличава първона-

чалната инвестиция с около 12,5%. В

случаите, когато сградата е замис-

лена като енергийно ефективна от

самото начало на проекта, а не се

правят опити за добавяне на "зелени"

елементи на по-късен етап, оскъпя-

ването ще бъде минимално. Всичко

това говори, че наред с екологични-

те предимства на този тип строи-

телство е възможно постигането и

на сериозни икономически ползи.

Нискоенергийно или пасивно
строителство
Често терминът „зелена сграда“

се използва за обозначаване на сгра-

ди с висока степен на енергийна ефек-

тивност. Според редица специалис-

ти в бранша обаче, следва ясно да се

дефинира разликата между енергий-

но ефективни и пасивни сгради. Тя

основно се изразява в количеството

енергия, което сградите потребяват.

В нискоенергийната сграда са пред-

приети мероприятия за използване на

по-малко енергия, докато пасивната

е във висша степен енергийно ефек-

тивна и независима, дори с възмож-

ност за постигане на положителен

енергиен баланс, т.е сградата да

генерира повече енергия, отколкото

използва.

Ако строителната норма за годиш-

но потребление на енергия за отопле-

ние в България и Европа е 100 kWh

(кв.м) на година, нискоенергийните

сгради консумират до 40 - 50 kWh

(кв.м) годишно, а пасивните - до 15

kWh (кв.м) за същия период. Така при

пасивните сгради комбинираната

консумация на енергия за единица

жилищна площ не трябва да превиша-

ва 120 kWh (кв.м) за отопление, топ-

ла вода и домакински електроуреди,

а всички допълнителни енергийни

нужди трябва да се покриват с възоб-

новяеми енергийни източници -

слънце, вятър, вода или геотермална

енергия.

Източник снимки: U.S. Green Building Council

(USGBC)
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Канализационни помпи с
режеща система

Приложения на напорната
канализация
Типични приложения, в които се

прилага напорна канализация са:

n Отсъствие на подходящ наклон на

терена;

n Отвеждане на отпадните води от

отделни обекти, които са фунди-

рани по-ниско от прилежащите

улични колектори;

n Необходимост единствено от пе-

риодично отводняване;

n Отводняване на изолирани обекти

в отдалечени местности – къмпин-

ги, почивни станции и др.

n Наличие на високи подпочвени

води;

n Местности с насечен терен,

тежка в строително отношение

почва, наличие на водоеми, плани-

ни и други топографски особено-

сти;

n Екстремно студен климат;

n Райони със затруднен достъп и

строителство.

За разликата в цената на
напорната и безнапорната
канализация
При усвояване на нови терени,

тръбопроводната система на напор-

ната канализация е добре да се инста-

лира в първоначалния етап на стро-

ителните дейности. Канализационни-

те помпени станции, които пред-

ставляват основен разход за инста-

лацията, се поръчват и закупуват

след построяването на всяка отдел-

на сграда. Разликата в инвестиция-

та за изграждане на напорна и без-

напорна канализация е функция на

размера на тръбопровода, дълбочина-

та на полагане и необходимостта от

по-дълбоко вкопаване с цел осигуря-

ване на необходимия наклон в случай

на безнапорно оттичане.

В сравнение с безнапорната, на-

порната канализация се осъществя-

ва през тръбопроводи с по-малък

диаметър, което е свързано с очевид-

ни икономически и технически предим-

ства. Тръбопроводът може да се

инсталира така, че да следва конту-

ра на терена; да е на постоянна не-

голяма дълбочина, определяна само от

линията на замръзване и необходимо-

стта от защита срещу евентуално

механично повърхностно въздей-

ствие.

Напорната канализация се изпълня-

ва с тръби, отговарящи на изисква-

нията за чиста вода, по отношение

на налягане и плътност (непропуск-

ливост). Това елиминира инфилтраци-

ята в напорния тръбопровод на под-

почвени и природни води, което облек-

чава работата на пречиствателна-

та станция и намалява проектната

й производителност.

Канализационни помпи
с режеща система
Темата за канализационни помпи

за промишлени и битови отпадни

води е разглеждана неведнъж на

страниците на сп. ТД Инсталации,

оборудване, инструменти. Специал-

но внимание заслужават помпите с

режеща система (grinder pumps),

които са „сърцето“ на съвременни-

те напорни канализационни системи.

Като правило, те са от потопяем

тип. Режещият им инструмент раз-

дробява по-грубите механични приме-

си, включително хартия и текстил-

ни материали, които неизбежно се

съдържат в отпадните води. Резул-

татът е суспензия с максимален

размер на частиците 5 - 10 mm.

Именно използването на канализаци-

онни помпи с режеща система позво-

лява редуциране на диаметъра на
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Канализационни помпи с
режеща система
Част I. Специфики на напорната канализация, видове помпи с
режеща система

Напорната канализация (pressure sewer system) представ-

лява ефективен метод за транспортиране на отпадни,

валежни и дренажни води от жилищни сгради и индуст-

риални обекти, през тръбопроводи със сравнително

малък диаметър до канализационните колектори или пре-

чиствателните съоръжения. Използва се в случаите,

когато стандартната безнапорна (гравитачна) канали-

зация е невъзможно да се осъществи физически, не е ико-

номически целесъобразна, не е ефективна за конкретно-

то приложение или не е екологично приемлива за него.



ÑÒÐ. 48 1*2010

тръбопровода до 40 – 50 mm, в срав-

нение с 80 – 100 mm, характерен за

конвенционалните канализационни

помпи. Това води до значително на-

маляване на разходите за материа-

ли и инсталация, т. е. по-евтин

тръбопровод и по-кратко време за

изграждането му. Елиминира се опас-

ността от задръстване и блокира-

не на помпата и тръбопровода, кое-

то увеличава надеждността и облек-

чава съществено поддръжката и

експлоатацията му. С намаляване на

диаметъра на тръбите се намалява

и заграденият обем, с което може да

се ограничи средното време за пре-

стой на задържаната в тях отпад-

на вода и да се избегне загниването

й, което би довело до неприятния

мирис, характерен за каналните

води.

Използването на напорни канали-

зационни системи с помпи от този

тип е

най-ефективното решение
за присъединяване на отделни едно-

фамилни къщи или група от жилищни

сгради и съществуващи или новоизг-

раждащи се, към обществената ка-

нализационна мрежа.

Към настоящия момент, за произ-

водство се използват масово два

вида помпи с режеща система – цен-

тробежни и ексцентрик-шнекови пом-

пи.

Центробежните помпи
с режеща система

(centrifugal grinder pumps) притежа-

ват всички специфики на центробеж-

ните помпи, които са добре извест-

ни на специалистите и са разглеж-

дани неведнъж на страниците на

списанието. На фиг. 1 е показана кон-

струкцията на съвременна потопя-

ема канализационна помпа (sub-

mersible sewage pump) с маслонапъл-

нен двигател (oil-filled motor). Захран-

ващият кабел 1 с капсулован вход

издържа на големи механични нато-

варвания и е устойчив на абразивно

въздействие. Сачмените лагери 2 са

предназначени за тежък режим на

работа и се смазват непрекъснато

от маслото, което осигурява дълъг

експлоатационен живот. При мощно-

сти до 1.5 – 2 kW се използват едно-

редови, а при по-големи мощности и

двуредови лагери. Работното коле-

ло 3 се различава значително от

използваните в обикновените кана-

лизационни помпи. Двигателят 4 е

запълнен с масло, което осигурява

много добро охлаждане и смазване на

лагерите. Валът 5 се изработва от

неръждаема стомана. Конструкция-

та и изпълнението му са от реша-

ващо значение по отношение на виб-

рации, шум, експлоатационен живот

на лагерите и уплътненията. За уп-

лътняване на вала се използват

съвременни високонадеждни механич-

ни уплътнения в различно изпълнение.

Друга разновидност са двигате-

лите със сух ротор (air-filled motors)

– фиг. 2. Между помпената част и

двигателя е предвидена маслена

камера 3. Маслото охлажда и смазва

механичното уплътнение 1 и емулги-

ра евентуално проникналата през

него вода. За по-голяма сигурност

срещу проникване на вода, в показа-

ната конструкция са вградени две

независимо работещи механични

уплътнения.

Съвременните потопяеми помпе-

ни агрегати са високотехнологич-

ни изделия. В по-големите и съот-

ветно по-скъпи модели са предви-

дени редица компоненти, повишава-
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Фиг. 1.

Фиг. 2.

Фиг. 3.

Фиг. 4.

Фиг. 5.
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щи сигурността и безопасността

им на работа. Сред тях са: сигна-

лизатор за пропуск на вода през ме-

ханичните уплътнения; термокон-

такти за контрол на температу-

рата на корпуса на мотора; сензо-

ри за температурата на намотки-

те на статора; сензор за темпе-

ратурата на маслото в мотора;

сензор за контрол на температу-

рата на лагерите; поплавък за ин-

дикация на пропуск на вода; пресо-

стат за следене на налягането в

кутията на двигателя.

Двигател със сух ротор
или маслонапълнен
двигател?
Въпросът кой от двата вида елек-

тродвигатели е по-подходящ за ка-

нализационните помпи няма еднозна-

чен отговор. Разпространени са и

двете конструкции, като при добро

проектиране и изпълнение те се доб-

лижават като експлоатационни ка-

чества. Темата е обемна и не би

могла да се разгледа в няколко реда.

Все пак, проучване на предлаганите

от водещите в областта произво-

дители помпи, показва известен

превес на двигателите със сух ро-

тор.

Специфичното в конструкцията

на разглежданите помпи е, че на

смукателния отвор се вгражда ме-

ханизъм за раздробяване и смилане

на едрите примеси – фиг. 1, поз. 6,

и фиг. 2, поз. 2. Отделните произ-

водители са патентовали и изпол-

зват различни технически решения.

Най-често валът на помпата е удъ-

лжен, минава през работното коле-

ло и към края му е закрепен режещи-

ят нож, който функционира съвме-

стно с неподвижно закрепен към

корпуса стационарен пръстен или

диск. Няколко различни конструкции

са показани на фигури 3, 4 и 5. В

конструкцията, която може да се

види на фиг. 6, работното колело 1

съвместява и ролята на режещ ин-

струмент, като за целта в него са

вградени износоустойчивите резци

2.

Свободният проход
при конвенционалните
помпи
Конвенционалните канализацион-

ни помпи са проектирани така, че

през тях да могат да преминат сво-

бодно достатъчно големи твърди

включвания, характерни за отпадни-

те води. Общоприето е свободният

проход (throughlet size) на такива

помпи, който представлява диа-

метърът (размерът) на най-голямо-

то твърдо тяло, преминаващо през

работното колело, да е 70-80 mm.

Логично, при големите помпи услови-

ето е сравнително лесно постижи-

мо. За разлика от тях, при по-малки-

те помпи, които се използват за

канализация на еднофамилни жилища

и други малогабаритни обекти,

възникват сериозни проблеми. За уве-

личаване на свободния проход се

преминава към работни колела с

малък брой лопатки, много често

само с една или две. Колелата са от

полуоткрит или открит тип – в пос-

ледния случай колелото се състои

само от главина и лопатки без по-

криващи дискове. Последиците от

подобни неизбежни конструктивни

мерки са: значително намаляване на

хидравличния КПД; недобър баланс,

вибрации и натоварване на лагери-

те и уплътненията; възникване на

значителни осови сили и др. За да се

осигури преминаването на едри
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включвания, се налага и значително

увеличаване на разстоянието меж-

ду работното колело и началната

окръжност на спиралата (вход на

спиралата), което допълнително

понижава ефективността на помпа-

та.

Помпите с режеща
система с по-висок хидравличен
КПД
При помпите с режеща система

проблем с осигуряване на достатъ-

чен свободен проход не съществува,

защото максималният размер на ча-

стиците след смилането най-често

е около 5 mm. Затова и не са нужни

специални конструктивни изменения.

Работните колела на помпите с ре-

жеща система се доближават като

конструкция до работните колела на

центробежните помпи за чиста

вода. Съответно, това обуславя зна-

чително по-високия им хидравличен

КПД в сравнение с традиционните

като конструкция канализационни

помпи. Типичното работно колело,

показано на фиг. 7, е полуоткрито

(без преден покривен диск), с 4 до 6

лопатки. В конкретната конструк-

ция са предвидени разтоварващи

лопатки към задната страна на ос-

новния диск. Възникващите значи-

телни центробежни сили върху теч-

ността, ограничена между корпуса

и основния диск, намаляват чувстви-

телно налягането. По този начин се

постига разтоварване на уплътне-

нието и увеличаване на експлоата-

ционния му живот.

В последните години широко раз-

пространение намират

канализационните помпи
от вихров тип

(vortex pump), включително и при мо-

делите с режеща система (vortex

grinder pumps). Като външен вид вих-

ровите помпи приличат на центро-

бежните и понякога се приемат като

тяхна разновидност, но принципът

им на действие е различен (илюст-

риран е на фиг. 8). От фигурата се

вижда, че работното колело - от по-

луоткрит тип, е изцяло изнесено

извън спиралното тяло. Работният

Фиг. 6.

Фиг. 7.
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процес е разделен на два етапа.

Колелото създава първичен вихър

(по-скоро система от вихри) между

и около лопатките. Този вихър гене-

рира вторичен вихър в спиралата,

благодарение на който именно се

осигурява помпеният ефект.

Описаният меха-

низъм на действие

предлага няколко

преимущества .

Свободният проход

е равен на диа-

метъра на входния

отвор на помпата,

т. е. практически

всяко тяло, което

може да влезе през

смукателния от-

вор, ще премине и през спиралата, а

от нея и към изходния отвор. Тази

специфика няма съществено значе-

ние при помпите с режеща система,

тъй като при тях едрите частици

се раздробяват предварително. За

сметка на това, от голямо значение

е фактът, че помпеният ефект се

създава от вихъра. Следователно,

частиците в течността рядко кон-

тактуват с лопатките на колелото,

което води до малкото му износва-

не и дългия му експлоатационен

живот. Тъй като работното колело

е извън спиралата, некомпенсирани-

те радиални сили, действащи върху

него са пренебрежимо малки. Зато-

ва подобна помпа може да работи с

много малки дебити, включително и

с нулев дебит, за продължителни

периоди от време. Например при

запушване на напорен тръбопровод,

повреди в регулиращата и спирател-

ната арматура и др. Проблем при

работа с нулев или малък дебит е от-

делящата се топлина в резултат на

хидравличното триене и вихрообра-

зуването в проточната част. Тази

топлина загрява ограничената в

помпата течност и е възможно не-

допустимо повишаване на темпера-

турата й, което влияе отрицател-

но на хлабините, уплътненията и

лагерите.

Консумираната от вихровите

помпи мощност при нулев дебит,

която в крайна сметка се превръща

изцяло в топлина, е значително по-

малка от характерната за центро-

бежните машини. Трябва да се

обърне внимание и на основния им не-

достатък – създаването и поддържа-

нето на вихровото движение е

свързано с енергийни загуби. Зато-

ва помпите от този тип имат зна-

чително по-нисък КПД. По отноше-

ние на канализационните помпи за

малки обекти това не е от първос-

тепенно значение, защото в тече-

ние на денонощието те работят

през сравнително кратки периоди от

време. В подобни приложения по-важ-

ни са надеждността, лесната експ-

лоатация и безпроблемното техни-

ческо обслужване.

Eксцентър-шнековите
помпи
с режеща система

(progressing cavity grinder pumps) са

друг вид помпи, използвани широко

в напорната канализация. Те се от-

насят към класа на обемните пом-

пи (positive-displacement pumps). Тях-

ното действие се основава на прин-

ципа на Moineau, наречен на името

на изобретателя им (илюстриран е

на фиг. 9). При завъртане на рото-

ра, който е с формата на винт,

между него и статора, най-често

изработен от еластичен материал

или с гумено покритие, се образува

поредица от изолирани и добре уп-

лътнени камери (обеми). Те прена-

сят течността от входа към изхо-

да на помпата.

Основно предимство на една екс-

център-шнекова помпа е, че дебитът

й е сравнително постоянен в широк

диапазон на изменение на работно-

то налягане. Принципът на действие

на този вид помпи предполага меха-

ничен контакт между ротора и ста-

тора, т. е. повишено износване, ко-

ето пък е основният им недостатък.

Износването нараства бързо при

прекомерно увеличаване на систем-

ното налягане или при отводняване

на по-големи от очакваните количе-

ства вода, което се наблюдава при

по-голямо време на работа. Конст-

рукция на режеща система на екс-

център-шнекова помпа е показана на

фиг. 10.

Статията продължава в следващ брой

на сп. Технологичен дом - Инсталации,

оборудване, инструменти. Очакваме

коментарите и допълненията ви към

материала.

Фиг. 8.

Фиг. 9.

Фиг. 10.
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Пречиствателната станция
за отпадни води в град Русе

Тенденцията за засушаване и на-

растване на водопотреблението би

могла да доведе до увеличаване на

дефицита и превръщането му в мно-

го сериозен икономически и екологи-

чен проблем за страната. Затова се

очаква събирането, транспортиране-

то и пречистването на отпадните

води да бъде сред основните нацио-

нални приоритети в областта на

управлението на водите. Стратеги-

ческо място сред тях заема опазва-

нето на река Дунав, тъй като дунав-

ските речни и терасни води се изпол-

зват от множество напоителни и

водоснабдителни системи. Сред най-

мащабните проекти в областта на

третирането на водите, зауствани

в река Дунав, е изграждането на пре-

чиствателна станция Русе, която е

обект на разглеждане в настоящата

статия.

Очаква се проектът да завърши
в края на 2010 г.
Възложители на проекта за ПСОВ

- Русе са Министерството на реги-

оналното развитие и благоустрой-

ството (МРРБ) и Изпълнителна аген-

ция ИСПА - Дирекция „Европейски

инфраструктурни проекти“. Бенефи-

циенти са Водоснабдяване и канали-

зация Русе и Община Русе. Стойнос-

тта на проекта възлиза на около 22,8

млн. евро. Средствата за финансира-

нето му са осигурени по линия на

програмата ИСПА (85%), както и от

държавния бюджет (15%). За изпълни-

тели са избрани софийският и лайп-

цигският клон на немската компания

Хохтийф Канстръкшън. Консултант

е дружество от тип джойнт-венчър

между Пури Енвайърмънт и Консул-

тантска инженерна група.

Проектът включва изграждане на

пречиствателна станция и спомага-

телни съоръжения за пречистване на

всички битови и индустриални отпад-

ни води в Община Русе. Капацитетът

на станцията е 240 хил. еквивалент

жители, а срокът за нейното завър-

шване - края на 2010 г.

„Проектът е един от най-големи-

те в областта на пречистването,

реализиран в България“, коментира

инж. Иван Нотев, управител на Хох-

тийф Канстръкшън – клон София, към

когото се обърнахме за повече инфор-

мация относно същността на проек-

та и етапите на неговото изпълне-

ние. „Целта на ПСОВ - Русе е подо-

бряване качеството на услугите,

предоставяни от ВиК - Русе, повиша-

ване ефективността на използване

на водните ресурси в съответствие

с принципите, заложени в Европейс-

ката рамкова директива за водите и

постигане на съответствие с Евро-

пейската директива за пречистване

на отпадни води в населените мес-

та“, коментира г-н Нотев, уточня-

вайки, че в момента канализационна-

та мрежа на Русе е в състояние,

което налага нейното реновиране, но

тя не е предмет на договора за из-

граждане на ПСОВ.

Проектът включва пълен
инженеринг за ПСОВ
Пречиствателната станция се

изгражда в местността Балтата в

съответствие с одобрената кадас-

трална карта на град Русе и по пла-

на на Източна промишлена зона. Ме-

стността представлява заливна

тераса с надморска височина от 14

до 19 м. Покрита е с т.нар. пропадъ-

чни почви - льос, които имат свой-

ството в контакт с вода да се овод-

няват и да губят напълно носимоспо-

собността си. „Теренът е със специ-

фични и проблемни в технологично

отношение почви. Изборът му е на-

правен съобразно възможностите на

общината да осигури терен за из-

граждане на пречиствателна стан-

ция. Важно е да се отбележи, че най-

вероятно този терен е бил без други

перспективи за използване. За укреп-

ване е направен инженерен насип,

върху който се изграждат съоръже-

Пречиствателната станция
за отпадни води в град Русе
ПСОВ - Русе ще бъде една от най-модерните у нас, уверяват
от Хохтийф Канстръкшън

> åêîëîãèÿ

Опазването, рационалното използване и управлението на водните

ресурси би следвало да е сред приоритетите в развитието на

страната ни. Добре известно е, че използването им обаче, в много

случаи се ограничава от влошените качества на водите в резултат

на замърсяването им с битово-фекални и промишлени отпадни води.
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нията на пречиствателната стан-

ция“, допълва г-н Нотев.

Проектът за ПСОВ - Русе включва

пълен инженеринг за изграждане на

пречиствателната станция и всич-

ки необходими спомагателни съоръ-

жения към нея. Договорът е сключен

съгласно FIDIC Жълта книга (Първо

издание 1999 г. – Договорни условия

за Технологично Оборудване и Проек-

тиране – Строителство за електро-

и машинно-монтажни работи и за

строителни и инженерни обекти,

проектирани от Изпълнителя).

„В този проект целият риск е поет

от изпълнителя, в случая Хохтийф

Канстръкшън. Клиентът задава пара-

метрите на отпадните води на вхо-

да и изхода на пречиствателната

станция, като водно количество и

степен на замърсеност. Изпълните-

лят поема всички рискове, свързани

с избора на подходяща технология,

постигане на желаните изходни по-

казатели, както и съобразяване с

предварително зададения бюджет“,

поясни инж. Иван Нотев.

Едногодишен е периодът
за отстраняване на дефекти
Основни елементи на сключения

договор са разработване на работен

проект и строителство на ПСОВ,

включително проектиране и изграж-

дане на главен колектор с приблизи-

телна дължина 2550 m, диаметър 1600

mm (първа част) и 1200 mm (втора

част), и помпени станции. В договор-

ните условия е включен мониторинг

на експлоатацията и поддръжката на

съоръженията. Договорено е и обуче-

ние на персонала на ПСОВ, в

продължение на три месеца преди

сертификата за приемане на строи-

телните работи и по време на 12-

месечния последващ период. Про-

ектът обхваща и изграждане на бре-

гоукрепваща стена с височина 550 m.

„В рамките на едногодишния пери-

од, предвиден за отстраняване на

възникнали дефекти и доказване на

работоспособността на съоръжени-

ето, компанията Хохтийф

Канстръкшън ще поддържа пречи-

ствателната станция и ще гаранти-

ра спазването на изходните парамет-

ри на водата, така както са зададе-

ни от инвеститора и клиента“, по-

твърди г-н Нотев.

В отговор на въпроса на редакци-

ята дали част от инженеринговите

работи ще бъдат възложени на

български специалисти, инж. Иван

Нотев заяви: „Разбира се. Но чрез

избора на Хохтийф държавата ни не

просто избира изпълнител на маща-

бен проект, а си осигурява и „ноу-хау“

от фирма с многогодишен опит. Хох-

тийф е една от най-големите стро-

ителни компании в Европа. През пос-

ледните няколко години тя заема

първо място в световната класация

Топ 225 на международните контрак-

тори в строителството. Повече от

80% от реализираните проекти на

компанията са извън родната й Гер-

мания. Клонът на Хохтийф

Канстръкшън у нас е основан през

2002 г., но компанията е участвала в

изграждането на редица обекти в

страната много преди това. Дело на

Хохтийф са сградата на Българска

Народна Банка, язовир Бели Искър и

др.“, сподели мениджърът на софий-

ския клон на Хохтийф Канстръкшън.

Технологията е разработена
от специализиран център
на Хохтийф
Технологията, на основата на ко-

ято ще функционира пречиствател-

ната станция, е разработена от

специализиран център на Хохтийф в

Берлин - Сивил Инженеринг енд инвай-

рънментал. „В разработването взе-

мат участие както проектанти от

България, така и представители на

различни немски фирми, с които Хох-

тийф традиционно работи, например

проектантско бюро Дийринг със се-

далище в Аахен. За този проект сме

използвали и услугите на българска-

та проектантска фирма Бора“, допъ-

лни г-н Нотев. Той обясни, че има

известни проблеми с одобряване на

проекта за колектора, а доскоро се

търсеше място за изграждане на

едната от двете помпени станции.

Доставчици на технологичното

оборудване основно са водещи немски

фирми, сред които: Aerzener

Maschinenfabrik, Likusta, Passavant

Geiger, Seepex. Помпите са производ-

ство на Wilo, ABS Pumpen, Led

Industrieanlagen, Weco Armaturen, Hans

Huber Technology, Awt Umwelttechnik

Eisleben, Gefa Processtechnik, Senergier

Vag Armaturen.

„Избраните компании са водещи

доставчици на технологично оборуд-

ване“, информира г-н Нотев. „Смело

мога да твърдя, че ПСОВ - Русе ще

бъде една от най-модерните пречи-

ствателни станции в България“, под-

черта той.

Поради големите количества от-

падни води и високата степен на

тяхната замърсеност, в пречиства-

телната станция на град Русе е пред-

видено изграждането на съоръжения

и за механично, и за биологично пре-

чистване. В схемата на ПОСВ са

включени два метан-танка с височи-

на 26 m. Те са предназначени за обра-

ботване на получената утайка при ви-

сока температура до получаването

на метан, който ще бъде използван

за захранване на завод за производ-

ство на електроенергия.
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Работно облекло и предпазна
екипировка
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Защита на зрителните органи
от нейонизиращи лъчения
Предназначението на този вид

средства е да осигурят защита на

очите от остри и хронични уврежда-

ния от източници на нейонизиращи

лъчения. Специалните ЛПС абсорби-

рат или отразяват преобладаваща-

та част от излъчваната енергия във

вредния спектър на дължини на вълни-

те. Това не ограничава предаването

на безвредната част от видимия

спектър, когато предвидимите усло-

вия на работа изискват възприемане-

то на контрасти и различаването на

цветове.

Защитните филтри за очите тряб-

ва да се проектират и произвеждат

с оглед на това, да имат за всяко

вредно лъчение такъв спектрален

коефициент на пропускане, че енер-

гийната плътност на лъчите, дости-

гащи окото на ползвателя през тях,

да бъде възможно най-малка. Освен

това, енергийната плътност не

трябва да превишава максимално

допустимата стойност.

Необходимо е защитните филтри

за очите да се проектират и произ-

веждат, така че да не се повреждат

или да не влошават своите качества

под въздействието на лъчението, при

предвидимите условия на употреба.

Трябва да се характеризират със

защитна стойност, съответстваща

на кривата на спектрално разпреде-

ление на съответния коефициент на

пропускане.

Защитните филтри за очите, пред-

назначени за работа с източници на

лъчение от един и същ вид, следва да

бъдат подредени във възходящ ред на

номерата на тяхната защитна спо-

собност. Инструкцията им за упот-

реба трябва да съдържа кривите на

коефициента на пропускане, с цел да

се подбере най-подходящо ЛПС в за-

висимост от условията на употреба

(разстоянието от източника, както

и спектъра на разпределение на из-

лъчваната енергия на това разстоя-

ние). Производителят следва да мар-

кира номера на защитната способ-

ност на всеки филтър.

Защита на очите от механични
и химически увреждания
Сред частите на човешкото тяло,

най-често изложени на риск, са очи-

те и лицето. Затова възниква необ-

ходимостта от предпазни средства,

чиято употреба се налага при след-

ните дейности: заваряване, шлифова-

не и пресяване; обработка със секач

или длето; работа с механично зад-

вижвани инструменти; работа с

въртящи се машини, образуващи мал-

ки стружки; щамповане; премества-

не и разрушаване на отломки; раз-

пръскване на абразивни вещества;

работа с киселини и разяждащи раз-

твори, дезинфекционни и антикорози-

онни продукти; работа с пулвериза-

тори на течности; работа с и около

разтопени вещества; работа с лъчи-

ста топлина; работа с лазери.

В нормативната уредба са регла-

ментирани няколко възможни типа

предпазни средства за очите - очила

от открит тип; очила от закрит тип;

очила от закрит тип за ултравиоле-

тови, инфрачервени и видими лъчения;

лицеви щитове; щитове и каски за

заваряване (ръчни щитове, щитове,

които се закрепват към главата, или

щитове, които се монтират към

защитните каски). Всички изброени

защитни предпазни средства се при-

лагат при повърхностни контакти на

тялото или на части от него с опас-

ни вещества и инфекциозни агенти.

Те трябва да предпазват от проник-

ването или разпространяването на

вредни вещества през защитната

обвивка, при предвидимите условия на

употреба, за които ЛПС са пуснати

на пазара.

Изходните материали и други

съставки на ЛПС трябва да се под-

бират или да се проектират и комп-

лектоват с цел осигуряване на пълна

херметичност, позволяваща ежеднев-

на продължителна употреба, или ог-

раничена херметичност, изискваща

намаляване на времето за носенето

им.

Нормативният документ изисква

от производителя в инструкцията за

употреба да включи: значението на

кодировките; подробно описание на

извършените изпитвания; друга ин-

формация, даваща възможност за

Работно облекло и предпазна
екипировка
Видове средства за защита на зрителните органи,
дихателните пътища и главата в областта
на строителството

В настоящата част от поредицата публикации, разглеж-

дащи основните изисквания към работното облекло и

личните предпазни средства (ЛПС), ще ви запознаем с

видовете за защита на зрителните органи, дихателни-

те пътища, главата, долните и горни крайници при из-

вършване на строително-монтажни дейности.
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определяне на максимално допустимо-

то време за носене при различните

предвидими условия на употреба.

Лични предпазни средства за
защита на дихателните пътища
Те предпазват от опасни веще-

ства и инфекциозни агенти и трябва

да осигуряват годен за дишане въздух

на ползвател, изложен на замърсен

въздух и/или на въздух с неподходяща

концентрация. Въздухът за дишане,

който се осигурява на ползвателя,

трябва да се получава по определен

начин, например чрез филтриране на

замърсения въздух през защитно сред-

ство или устройство, или чрез дос-

тавяне от незамърсен източник.

Материалите и съставните час-

ти на ЛПС трябва да се подбират или

да се проектират и комплектоват, за

да осигуряват нормално дишане при

подходяща концентрация на кислород

и хигиена на дихателните пътища на

ползвателя, при предвидимите усло-

вия на употреба. Херметичността на

лицевата част, падането на наляга-

нето при вдишване в случай на фил-

триране и капацитетът на пречи-

стване трябва да бъдат такива, че

проникването на замърсен въздух да

е възможно най-ниско, като не се

увреждат здравето и хигиената на

ползвателя. Личните предпазни сред-

ства трябва да имат маркировка за

идентификация на производителя.

Необходимо е, също така да под-

държат специфични характеристики,

които заедно с инструкцията за

употреба да осигуряват възможност

за правилното им използване от обу-

чен и квалифициран ползвател.

Дейности, изискващи защита за
главата чрез защитни каски
При работа в строителния сектор

се изисква носенето на защитна кас-

ка, особено при работа на, под или

около работни места, намиращи се

под скеле или повдигащо устройство.

Носенето на каска е задължително и

при монтажни и демонтажни дейно-

сти; дейности при издигане на скеле

и разрушителни дейности. Работите

по стоманени мостове и стоманени

строителни конструкции, стълбове,

кули, стоманени хидравлични съоръ-

жения, големи контейнери и тръбоп-

роводи, земекопни и скални дейности

също налагат носенето на каска.

Групата включва и работа с механич-

но задвижвани инструменти; взрив-

ни работи; работа около подемници,

подемни устройства, кранове и кон-

вейри и други.

Освен носенето на предпазни кас-

ки, задължително е и осигуряването

на защита на долните крайници чрез

Лични предпазни средства за
защита на долните крайници
Нормативно са регламентирани

препоръчителните работни обувки,

използвани при строителни дейности.

Сред тях са много разнообразни обув-

ки-половинки, обезопасяващи боти;

обувки, които могат да бъдат бързо

развързани или разкопчани; обувки с

допълнително защитно бомбе; обув-

ки и надобувки с устойчиви на топли-

на ходила; устойчиви на топлина обув-

ки, боти и надботи. Регламентирано

е още използването на термични (за

защита от студ) обувки, устойчиви

на вибрации; антистатични обувки;

изолиращи обувки; защитни обувки за

оператори на верижен трион; обувки

с дървени подметки; наколенници;

подвижни ортопедични стелки; под-

вижни ходила, устойчиви на топлина,

пробождане или подхлъзване. Използ-

ват се и подвижни котки за поледи-

ца, сняг или хлъзгава почва и др.

Употребата на тези лични пред-

пазни средства се налага при точно

определени дейности, според обнове-

ния нормативен документ. Например,

защитни обувки с устойчиви на про-

бождане ходила се използват задъл-

жително при направа, монтаж и де-

монтаж на кофраж, работа с армату-

ра, полагане на фундамент и пътни

работи; работа при монтаж и демон-

таж на скеле; работа при демонтаж

на арматура, железарски работи,

производство на заготовки, полага-

не на бетон; работа с панели и сгло-

бяеми части, включително монтаж и

демонтаж на временно укрепване;

работа на строителни площадки и в

складове; работа на покриви; монтаж

на технологично оборудване, тръбоп-

роводи и инсталации. Друга катего-

рия са защитните обувки без устой-

чиво на пробождане ходило, които

следва да се използват при работа на

стоманени мостове, стоманени

строителни конструкции, стълбове,

кули, повдигащи устройства, товаро-

подемни кранове и работи по монти-

ране на метални конструкции. За-

щитни обувки с шипове или клинове и

с устойчиви на пробождане ходила са

задължителни при работа на покри-

ви. Предпазни обувки с изолиращи

ходила следва да се използват при

работа със или върху много горещи

или много студени материали, а за-

щитни обувки, които могат лесно да

се свалят – в места, в които има риск

от разтопени вещества.

Защита на тялото и горните
крайници
Всеки работодател трябва да

подсигури защитни облекла за служи-

телите при работа, например с кисе-

лини, разяждащи разтвори, дезинфек-

ционни и антикорозионни вещества.

Защитните облекла са задължител-

ни и при работа с или около горещи

материали, както и при въздействие

на топлина, работа с изделия от

плоско стъкло, пясъчноструйни рабо-

ти. Огнеустойчиви облекла се изпол-

зват например, при заваряване в ог-

раничена зона и други дейности.

При рискови операции е необходи-

мо всяка част от човешкото тяло,

която е изложена на риск, да бъде

защитена. Наред със задължителни-

те ЛПС съществуват и редица пре-

поръчителни. Сред тях са ръкавици,

осигуряващи защита срещу механич-

ни въздействия (пробождане, порязва-

не, вибрации и др.), химически веще-

ства; електричество и топлина. Из-

ползват се и ръкавици с един пръст;

напръстници; ръкавели; защитни

средства за китките при тежка ра-

бота; ръкавици без пръсти; защитни

ръкавици и др.

За предпазване на предмишниците

при определени дейности е нужно да

се използват специални защитни

ръкавици. Такива са: заваряване, ма-

нипулиране на обекти с остри ръбо-

ве, но не и при работа с машини, тъй

като при тях съществува опасност

от захващане на ръкавиците. Защит-

ни ръкавици се използват и при нео-

безопасена работа с киселини и ра-

зяждащи разтвори, работа с елек-

тросъоръжения и други.
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