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Отводнителната система RECYFIX с приложение в гражданско строителство
и ландшафтно оформление

ТД Инсталации от офиса на компанията у нас.

Тя е произведена от 100% рециклиран полиети-

лен-полипропилен PE-PP. Материалът се харак-

теризира с висока химическа устойчивост, во-

донепропускливост, устойчив на UV-лъчи, как-

то и срещу замръзване и луга. Всички продук-

ти са лесни за транспортиране и монтаж, като

същевременно са изключително здрави. Улеи-

те се предлагат с разнообразни строителни ви-

сочини и номинални вътрешни размери. В за-

висимост от класа натоварване и областта

на приложение серията се разделя на няколко

подвида - RECYFIX PLUS, RECYFIX STANDARD,

Отводнителната система RECYFIX на Хау-

ратон, приложима в гражданско строителство

и ландшафтно оформление, се радва на засилен

интерес на българския пазар, съобщиха за сп.

RECYFIX PRO. „Към гамата RECYFIX Хауратон

предлага и шлицови улеи, които освен че гаран-

тират сигурност, определено подобряват

градската среда и засилват естетичния мо-

мент. Подобни отводнителни решения се из-

ползват в немалко европейски градове. Подхо-

дящи са за клас натоварване D 400“, разказват

от Хауратон. "Като защита срещу наводняване

на тераси и фасади предлагаме улейната сис-

тема DACHFIX. Улеите са от поцинкована сто-

мана или PE-PP, със или без регулиране на висо-

чина, с разнообразни дължини за бърз и рацио-

нален монтаж", допълват от компанията.

IP камери на Bosch с награда от изложението IFSEC 2013

IP камери на Bosch получиха международна награда в категория

„CCTV камера на годината“, съобщиха за сп. ТД Инсталации от офиса

на компанията в България. Това се случи в рамките на провелото се

през месец май т. г. изложение за системи за сигурност IFSEC в Бир-

мингам, Великобритания.

„Наградата бе спечелена от новите IP камери за видеонаблюдение

на Bosch - DINION starlight HD 720p и FLEXIDOME starlight HD 720p“, раз-

казват от Bosch. „Новите STARLIGHT IP камери се отличиха с изклю-

чителната си светлочуствителност, ясна картина, качествена из-

работка и ниския мрежови трафик, които генерират. В категорията

се състезаваха още Brickcom, Dedicated Micros, Panasonic, RIVA-ViDiCore

и Sony“, уточняват от компанията.

Siemens представи ново поколение стайни термостати RDD, RDE и RDF

риора на съвременните обществени сгради или частни домове. Бла-

годарение на големия им дисплей и новата touch технология на буто-

ните е много по-лесно да се следят показанията, да се задават стай-

ната температура или настройки. Термостатите могат да се изпол-

зват с повечето монтажни кутии, а окабеляването им става изклю-

чително лесно, заради широкия отвор в монтажната основа на тер-

мостата. Подходящи са за училища, хотели, фамилни къщи със само-

стоятелна отоплителна система, офиси с индивидуален стаен конт-

рол на температурата и др.“, заявиха от компанията.

„Серията стайни термостати RDF600 за полувграден монтаж се

предлага във варианти със и без KNX комуникация. Техните функции и

множество възможности ги правят подходящи за използване в жи-

лищни или обществени сгради и помещения“, допълниха от Сименс.

Сименс Направление Сградни технологии представи ново поколе-

ние стайни термостати RDD, RDE и RDF600. „Сериите RDD и RDE при-

тежават стилен и модерен дизайн, изключително подходящ за инте-

Hoval представи дейността си пред специалистите по инсталационна техника

мираха от компанията. „Hoval представи си-

стемни решения за климатизацията на го-

леми еднообемни сгради. Най-голям интерес

предизвика изцяло децентрализираният кли-

матичен апарат RoofVent twin pump TWP,

работещ на отопление, охлаждане, рецирку-

лация, рекуперация от над 70%, с дебит на

въздуха 7000 m3/h и полезна площ до 700 m2“,

допълниха те.

На 26 юни т. г. в град Хисаря се проведе

годишната среща на специалистите по ин-

сталационна техника в България. В рамките

на събитието присъстващите имаха възмож-

ност да се запознаят с дейността и продук-

тите на фирма Hoval.

„Бяха представени енергоефективните

решения на компанията в сферата на ото-

плителната и климатична техника“, инфор-
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Хенкел внедри Ultrasonic технология за опаковки без прах

„В България строителните продукти на

компанията са познати най-вече под марка-

та Ceresit. Основна част от тези продукти

се произвеждат в завода на компанията в с.

Мировяне“, допълват те.

Технологията вече се прилага при лепила-

та за плочки, саморазливните подови замаз-

ки за употреба на закрито, част от систе-

мите за топлоизолация, както и гипсовата

шпакловка за стени и тавани на закрито на

Хенкел.

Ultrasonic технология за опаковки без прах,

съобщиха от компанията. „При тази техно-

логия се осъществява здрава връзка между

материалите посредством ултразвукови

вибрации, без използване на допълнителни

болтове, пирони или лепила. За сухите стро-

ителни смеси Ceresit това означава, че в про-

цеса на пълнене торбите вече ще се запечат-

ват много по-здраво, с което ще се сложи

край на праха по тях“, коментират от Хен-

кел.

В началото на т. г. в производствения

процес на продуктите на Хенкел бе внедрена

Ковес представи енергийноефективни решения за климатизация и технологично охлаждане

пания, която тази година навършва сто го-

дини от основаването си.

В рамките на семинарната програма го-

стите имаха възможност да се запознаят

с продуктите и опита на TRANE, предста-

вени от г-н Пеев. Бяха разгледани и различ-

ни технически решения за високоефектив-

ни енергийни центрове на различни типове

обекти и примери за практически приложе-

ния.

На 30 май Ковес проведе семинар на съща-

та тема и във Варна.

ване TRANE, организира семинар на тема

„Технически решения за повишаване на енер-

гийната ефективност в системи за под-

държане на микроклимата в сгради и за тех-

нологично охлаждане“. Събитието бе посете-

но от проектанти, клиенти и партньори на

компанията. Специален гост бе Теодорос Ве-

нетис, регионален търговски мениджър

TRANE Hellas.

Семинарът бе открит от Георги Пеев,

управител на Ковес, а г-н Венетис представи

накратко историята на американската ком-

На 28 май т. г. в столичния хотел Брис-

тол, фирма Ковес - търговски представител

на американския производител на ОВК оборуд-

Centrodomotica представи система за домашна автоматизация Shineforce

вате ефективно всички устройства в дома

си чрез няколко интерфейса и сензорни екра-

ни. Можете да управлявате системи, дори

когато сте далеч от къщи чрез мобилни ус-

тройства с интернет връзка. Системата се

предлага в три версии: Smart, Lite и Elite, кои-

то се различават по видовете интерфейси.

Благодарение на модерните технологии, кои-

то са използвани, Shineforce е подходяща за

различни видове сгради", коментираха от ком-

п а н и я т а .

Италианската компания Centrodomotica

представи системата за автоматизация на

жилищни сгради Shineforce по време на изло-

жението Smart Buildings, което се проведе в

рамките на ЕЕ & BE форума между 29 и 31 юни

в ИЕЦ, София.

"Това е първото ни представяне в София и

се радваме, че демонстрирахме своята уни-

кална система за домашна автоматизация.

Shineforce е ексклузивна система за автома-

тизация, която дава възможност да управля-

Техномашпрогрес работи по реконструкцията на офиси и складове в София Еърпорт Център

изводствените помещения възлиза на

1959 кв. м. Работата по реконструкция-

та се състои в премахване на съществу-

ващи стени, изграждане на нови преград-

ни стени от гипсокартон и стъкло, из-

пълнение на метална конструкция, интег-

риране на спринклерна, водопроводна и

ОВиК инсталации, нова електро- и освети-

телна инсталация, ново пожароизвестява-

не, нова структурна кабелна система",

допълват от ТМП.

гистичен комплекс София Еърпорт Център",

съобщиха за сп. ТД Инсталации от офиса на

компанията. Реализацията на проекта е

стартирала през м. юли миналата година,

а неин възложител е фирма Ханиуел.

"На този обект ТМП има задачата да пре-

устрои съществуващи складове, производ-

ствени помещения и офиси за нуждите на

Ханиуел", информират от компанията.

"Застроената офисна част обхваща

259 кв. м, а площта на складовете и про-

Фирма Техномашпрогрес (ТМП) работи

по финализирането на проект "Реконструк-

ция на офиси и складове в сграда B02 на ло-
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Наскоро Маркан ОВиК

успешно завърши един

от първите проекти по

част „Отопление, вен-

тилация и климатиза-

ция“, изцяло разработен

в Autodesk Revit среда.

Проектът е в основа-

та на изграждането на

ОВиК системите на но-

востроящата се адми-

нистративна сграда,

част от България мол в София, където Маркан ОВиК вече

извършва строително-монтажни дейности.

Още във фазата на разработването, проектантите

от фирмата са заложили

всички етапи от изпълнението на инсталациите
Могат да следят и управляват количествените смет-

ки, спецификациите на оборудването, заявките и достав-

ките, да планират и контролират извършването на дей-

ностите във времето, разходите и др. Според предста-

вители на компанията, така разработен, проектът, зна-

чително ще улесни мениджмънта по време на строител-

но-монтажните работи на обекта. "Основните плюсове

на Autodesk Revit са, че всички специалности работят върху

една подложка и координацията е "меко казано" лесна.

Разполага с множество удобни принадлежности и функции",

коментира инж. Тодор Йорданов, ръководител на екипа от

компанията, разработил проекта.

Той изтъква, че

предимствата на програмата са неограничени
но основните са:

n 3D модел, в който се визуализира до най-малката под-

робност;

n максимално улеснена координация;

n лесно опериране с предварително подготвена библио-

тека от елементи, съоръжения и аксесоари, нужни за

конкретния проект;

n изчисления на топлинни загуби и печалби;

n изготвяне на подробни количествени сметки, специ-

фикации на оборудване и други.

"За първия ми проект на Revit, а именно администра-

тивната сграда, част от България Мол, бих казал, че беше

Маркан ОВиК реализира свой
проект, разработен
в Autodesk Revit среда
Той е част от новостроящата се административна сграда
в рамките на България мол

осеян с множество трудности", споделя инж. Йорданов.

"Благодарение на добрата работа в екип, резултатите

не закъсняха. С всеки изминал ден виждах как сградата

оживява. Проектирането на Revit промени не само работ-

ния процес, а и самото ми мислене по отношение на един

ОВиК проект. Като служител на Маркан ОВиК, смятам,

че все повече проекти на Revit ще бъдат изготвяни за-

напред и все повече възложители ще останат доволни.

Като заключение бих казал, че една славна ера (тази на

AutoCad) си отива, а друга се заражда", допълва той.

От фирмата уточняват още, че ОВиК проектантите

на Маркан ОВиК успешно са преминали специализирано

обучение и притежават съответните сертификати за

работа с Autodesk Revit.

Маркан ОВиК реализира свой
проект, разработен
в Autodesk Revit среда
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Сектрон изгради системите за сигур-

ност и безопасност – пожароизвестява-

не, видеонаблюдение, алармени системи

и контрол на достъп, системата за бро-

ене на хора, ситема за оповестяване,

както и структурното окабеляване и

паркинг системата в новооткрития

търговско-развлекателен комплекс Пара-

дайз център.

"Изградените системи са в съответ-

ствие с най-актуалните стандарти за

пожарна сигурности аварийна безопас-

ност в България и Европа. Те са функци-

онални, с подходяща за такъв тип сгра-

да архитектура, като същевременно са

спазени най-строгите проектни изисква-

ния", заяви Кристалина Лукарска, водещ

мениджър на проекта в Сектрон.

 Като утвърден доставчик и интегра-

тор в областта на решенията за сигур-

ност Сектрон достави системите от

водещи световни производители – пожа-

роизвестителни системи от Hochiki и

Kentec Electronics, системи за видеонаб-

людение от Panasonic и Hikvision, интег-

рирана система за охрана и контрол на

достъп от Inner Range. В Парадайз

център са интегрирани системи, съобра-

зени със заложените от проектантите

и архитектите изисквания за качество,

които гарантират дълъг и безотказен

процес на експлоатация и са с естети-

чен външен вид, подходящ за такъв пред-

ставителен търговски център.

В новия търговско-развлекателен ком-

плекс са интегрирани над 150 свързани в

мрежа пожароизвестителни контролни

панела Kentec, над 3700 точкови и 20 ли-

нейни пожароизвестителни детектора

Hochiki, които осигуряват висока степен

на безопасност за посетителите и иму-

ществото в търговския център. Систе-

мата за видеонабюдение включва повече

от 400 камери Panasonic с висока резо-

люция, които сериозно намаляват риска

за посегателства над собствеността и

осигуряват спокойствието на граждани-

те. Системата за оповестяване Bosch

осигурява фоновата музика и известява-

нето при пожарна опасност в общите

части, паркингите и магазините на Па-

радайз чрез 2000 високоговорителя и

звукови прожектори. Контролът на

достъп и охраната на 150 служебни и

технически помещения са поверени на

Inner Range системата, която е интег-

рирана с видеосистемата на мола.

 Изградихме за Парадайз център цен-

трализирана паркинг система, осигурява-

ща индикация на заетостта на паркоме-

стата и насочване на автомобилите за

над 1700 места. Системата осигурява в

реално време информация и ориентири на

шофьорите, като по този начин намаля-

ва времето за търсене на свободни ме-

ста, повишава производителността на

паркинга, намалява трафика и съответ-

но емисията на газове, и разхода на елек-

тронергия за вентилация.

"Едно от основните предизвикател-

ства пред работата ни по проекта беше

срокът за реализация. Огромен обем от

работа трябваше да бъде осъществен в

рамките на кратък период от време. За

да се справим с едновременното изпълне-

ние на различните инсталации, ние изпол-

звахме максимален ресурс от висококва-

лифицирани специалисти, оборудване и

механизация. Високите критерии, които

винаги си поставяме, също бяха предиз-

викателство, с оглед на това, че в про-

цеса на работа се налагаха известни

промени, свързани с динамиката на наем-

ните отношения в обекта. Ето защо ние

трябваше да бъдем изключително гъвка-

ви и да реагираме с препроектиране,

релокация на ресурс и прецизна органи-

зация на работния процес. Въпреки всич-

ки предизвикателства обаче за нас беше

истинско удоволствие да сме част от

този мащабен проект, защото този про-

ект сам по себе си е най-добрата рефе-

ренция за Сектрон. Като компания с

опит, ангажирана в момента с реализи-

рането и на други проекти от такова

ниво, можем да кажем, че размерът за

нас вече няма значение – можем да пред-

ложим комплексно изпълнение на проекти

от всякакъв вид, големина и степен на

сложност", допълва г-жа Лукарска.

Paradise Center в цифри:
• Над 3700 пожароизвестителни детекто-

ра Hochiki;

• Над 150 свързани в мрежа пожароизвести-

телни контролни панели Kentec;

• Система за видеонаблюдение с над 400 ка-

мери Panasonic;

• Интегрирана система Inner Range за  охра-

на и контрол на достъп на служебните по-

мещения;

• Оповестителна система с 2000 високого-

ворителя и звукови прожектори;

• Централизирана паркинг система за 1700

автомобила;

• Всички системи са сертифицирани по EN54

Сектрон реализира слаботоковите
системи в най-големия мол в
България - Парадайз център

Сектрон реализира слаботоковите
системи в най-големия мол в
България - Парадайз център
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Представете накратко себе си и дейно-
стта на Аймек Инженеринг пред чита-
телите на сп. ТД Инсталации.

По професия съм машинен инженер и

от 20 години работя в областта на

електромеханиката. Това е и основ-

ната дейност на фирмата, представ-

лявана от мен. Компанията ни е по-

зната с прецизния инженеринг, който

осъществява, в областта на отопле-

нието, вентилацията и климатизаци-

ята, ВиК инсталации, противопожар-

ни системи, силови и слаботокови

електроинсталации, системи за

сградна автоматизация.

Компанията предлага богато портфо-
лио от услуги. Кои са приоритетни за
вас към момента?

Както вече споменах, занимаваме се

с изграждане на електро-механични

инсталации. Обичам работата си и

занапред ще продължавам да следвам

тази посока. Тоест това остава и

нашият приоритет. Продължаваме да

участваме в мащабни проекти като

професионалисти в тази област,

където се чувстваме силни и мисля,

че изпълняваме професионално наши-

те договорни задължения.

Разбира се, паралелно се опитваме да

Бъдещето е в
инфраструктурните проекти
и обществените поръчки

Инж. Ваид Сюлейманов, изпълнителен директор
на Аймек Инженеринг, пред сп. ТД Инсталации

навлизаме и на нови полета като търго-

вията и инвестиционното строител-

ство, но те са на прекалено ранен етап,

за да бъдат обект на настоящия разго-

вор и ще бъдат повод за следващо ин-

тервю, надявам се.

Имате ли предпочитани партньори на па-
зара? На какви критерии трябва да отго-
варя дадена компания, за да работи съвме-
стно с вас?

Разбира се, на първо място е качество-

то. Както обичам да се шегувам - ние

пазаруваме само Мерцедес. Всички ком-

поненти на системите, които изпълня-

ваме, са закупени от водещи имена в

съответната област. Не бихме искали

да пренебрегнем българските компании,

но предпочитаме да работим с чуждес-

транни доставчици. Те са много прециз-

ни във всяко отношение – от изготвя-

нето на  персонализирано предложение

спрямо конкретните изисквания, до до-

ставката на оборудването и гаранци-

онното обслужване.

Относно контрагентите, с които рабо-

тим съвместно в проектите - от годи-

ни работим с утвърдени партньори,

които са се доказали като топ изпълни-

тели и сме успели да създадем приятел-

ски, неформални отношения.

Наскоро приключихте работа по новите
международни пътнически терминали на
летищата във Варна и Бургас. Какви бяха
основните предизвикателства при тяхна-
та реализация?

Най-голямото предизвикателство бяха

късите срокове, в които трябваше да се

вместим. Работихме много интензивно,

за да успеем да приключим в срок, без

да правим компромис с качеството на

изпълнение. Имахме само 3 месеца за из-

готвяне на техническите и работните

проекти. Проектантският  екип положи

максимални усилия за внедряване на

всички международни стандарти за

повишаване на енергийната ефектив-

ност. В резултат по време на експлоа-

тацията ще бъдат спестени мно-

го финансови средства.

В този проект за първи път се

внедри нова софтуерна програма,

с която се интегрират всички ИТ

системи, необходими за пълното

обслужване на обектите. Също

така се използва нов метод за

контрол и управление на системи-

те за ОВиК, ВиК и пожарогасене,

които се обслужват с помощта на

системите за сградно управление.

Нашите специалисти работиха

паралелно с подизпълнители в екип.

Заедно изпълняваме инженеринга,

снабдяването и инсталациите по

част: механо-, електро-, електро-

ника, охранителни и ИТ системи,

ВиК, и необходимото допълнител-

но оборудване.

Специално искам да изкажа моите

благодарности към S.C. CIVITAS

SYSTEMS S.R.L. – Румъния, Източ-

но Електрическа група, Весан Елек-

тро, КАСИ Аутомейшън, ВиК Дове-

рие, Изотемп и не на последно

място - Деймос Инженеринг.

Какво според вас е актуалното
състояние на инженеринговия сек-
тор в България? В каква посока виж-
дате неговото развитие?

За да бъде честен – не съм опти-

мист. Както добре знаем, у нас

строителният бранш не е в особе-

но благоприятно състояние. Мисля,

че много български фирми ще се

насочат към чуждестранните па-

зари. Ние също отваряме врати към

Европа, като мислим за конкретни

инвестиции в Германия и Холандия.

Бъдещето е основно в инфраструк-

турните проекти и обществени-

те поръчки. Натам мислим да на-

сочим и нашите усилия, за да успе-

ем да останем конкурентни на

пазара в това не дотам добро

съвремие, в което живеем.

Бъдещето е в
инфраструктурните проекти
и обществените поръчки
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На 22 май т. г. в столичния хотел

Holiday Inn се проведе семинар, част

от серията Honeywell Road show 2013

Eastern Europe and Russia. Събитието

бе организирано от Интер Системс

– партньор на Honeywell Security Group.

Целта на семинара бе да представи

последните новости в продуктовото

портфолио на световната компания,

които ще излязат на пазара през есен-

та на т. г.

Лектор на семинара бе Радим Ро-

чек, мениджър продажби за Източна

Европа и Русия в Honeywell Security

Group. В своето представяне той

постави акцент върху модулната

платформа за cross-system  решения

за охрана и контрол на достъпа MB-

Secure. Тя представлява цялостно

решение, включващо хардуер, софту-

ер, както и макро функции. Интерес-

на възможност представлява дирек-

тното разпознаване и свързване на

Състоя се семинар, посветен на
новостите от Honeywell Security

IP камери от портфолиото на

Honeywell към MB-Secure. По този

начин се предоставя възможност за

запис на pre и post alarm клипове ди-

ректно на външна флаш памет, по-

ставена в контролния панел. Систе-

мата предоставя гъвкави възможно-

сти за разширение посредством до-

бавяне на лицензи, нови лесни за упот-

реба клавиатури, вграден Ethernet и

USB, нови захранвания с по-висока

ефективност, отдалечен монтаж

посредством BUS комуникация др.

"С MB-Secure Honeywell Security по-

стави началото на промяната при

концепцията на системата за сигур-

ност", заяви г-н Рочек. "Като модулна

платформа за охрана и контрол на

достъпа, новият контролен панел

предлага пълен набор от възможнос-

ти за реализиране на иновативна ох-

ранителна система. Тази уникална

гъвкавост се базира на модулна кон-

цепция: взимаш единствено това, ко-

ето ти е необходимо. По този начин

всички изисквания за интеграция и раз-

ширение могат да бъдат изпълнени с

по-малко хардуер, от прости перифер-

ни компоненти до връзка със система

за видеонаблюдение. Решението за

интеграция Winmag plus позволява ин-

теграцията на съществуващи и бъде-

щи решения", допълни той.

Състоя се семинар, посветен на
новостите от Honeywell Security
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Представете накратко себе си и дейно-
стта на Пайп Систем пред читатели-
те на сп. ТД Инсталации.

Завършил съм ВСУ Любен Каравелов

- София със специалност "Промишле-

но и гражданско строителство". Ра-

ботя по специалността си от 1995

г. От една година работя в Пайп

Систем като проектов ръководител.

"Пайп систем" е компания, вече нало-

жена на българския пазар. Имаме зад

гърба си изпълнени много обекти

както в административния сектор,

така и търговски сгради. В момента

работим в Стара Загора за компани-

ята "Мегатрон", имаме актуални

обекти в Перник, а в София към мо-

мента текущи проекти, които из-

пълняваме са новостроящия се комп-

лекс на "Декатлон" в жк. Враждебна,

проект "Кепитал Форт" и други. Сега

стартираме и работа по строител-

ство на външен напорен канал с ка-

нално-помпено съоръжение и участък

от площадкова гравитачна канализа-

ция за битови отпадни води в Божу-

рище като част от проекта за тех-

нологичен парк в района.

Наскоро компанията достави спринк-
лерна инсталация за комплекс "Сан
Стефано Плаза". С какво се отличава
тази реализация?

Проектът, естествено, отговаря на

БДС ЕN 12845 – стандарта за проек-

тиране и изграждане на спринклерни

инсталации. Предвидени са 5 броя

КСК, от които 4 "вода–въздух" за все-

ки сутерен с гаражи и едно КСК" вода-

вода" за  публични зони, магазини и

офиси. КСК-то "вода-вода" има зонал-

ни кранове на всеки етаж - един или

два в зависимост от площта, която

се защитава. Всяко КСК "вода-въздух"

е за отделен етаж и има обем на

тръбната разводка под 4 куб. м, ко-

ето изисква КСК с акселератор без

други екстри.

Инсталацията "вода-въздух" се из-

пълнява с наклон към най-ниски точ-

Стремим се да бъдем част
от положителната промяна
в сектора

инж. Георги Георгиев,
ръководител проекти в Пайп Систем,

пред сп. ТД Инсталации

ки, в които се мон-

тират дренажни

кранове за източ-

ване и отвеждане

на конденз. В зоните, в които инста-

лацията е запълнена с въздух, сприн-

клерните глави се монтират нагоре,

което осигурява дренирането.

В отопляемите части спринклерните

глави се монтират висящи на ниво-

то на окачения таван и стоящи в

случаите, където няма окачен таван

или разстоянието между плочата и

окачения таван е по-голямо от 80 см.

Необходимото водно количество се

осигурява от резервоар с обем от 130

куб. м, което е достатъчно за гасе-

не на нормиран пожар в най-изгодна-

та зона 60 мин. плюс един пожарен

кран 7,5 л/с за 60 мин (едновременно).

Захранването на инсталацията се

осигурява от помпи, оразмерени за

най-неизгодната зона.

Към колектора на КСК-тата е пред-

видена връзка с градското водоснаб-

дяване. В помпеното помещение са

предвидени още: спринклерна помпе-

на група, хидрофорна уредба за ръчно

пожарогасене; помпена група за пи-

тейна вода, състояща се от 3 помпи,

чието подаване към мрежата е защи-

тено с UV филтър.

Изпълнението е частично с куплунг

скоби за големите диаметри – над 2"

и поцинковани фитинги за диаметри

до 2". Това изпълнение е избрано като

най-удачно за проекти по частично

изчислени инсталации и при условие,

че не се позволяват заварки на място

за тръби с диаметър 2" и/или по-малък.

Какво е предложеното от вас техноло-
гично решение и какви бяха мотивите
ви да се спрете на него?

Проектното решение е базирано на

разработката на проектанта на

обекта – инж. Любка Босилкова и е

съобразено с изискванията на този

проект. Първоначално спринклерната

инсталация е била предвидена да се

изпълни със стоманени тръби на за-

варка, но впоследствие по наше пред-

ложение тръбите бяха подменени с

поцинковани с цел по-бърз срок за

изпълнение и по-добро качество.

Бихте ли разказали за други подобни
проекти, реализирани с ваше участие?
Кой се оказа най-голямо предизвикател-
ство за вас?

"Пайп систем" има сериозен опит в

изпълнението на големи проекти. Ние

сме на пазара вече почти 10 години

и за този период от време сме натру-

пали познания и ноу-хау в областта,

а и не спираме да се развиваме, да се

обучаваме на новостите и последни-

те разработки в сектора. Като при-

мер за реализирани интересни обек-

ти мога да дам изпълнението на

спринклерна инсталация на София

саут ринг мол, така също и на друг

голям търговски обект – Paradise

Center. За нас всеки обект е предиз-

викателство и винаги имаме индиви-

дуален подход към всеки един проект.

Как оценявате технологичното ниво на
предлаганите на българския пазар по-
жарогасителни системи и в частност
- спринклерни инсталации? Отговарят
ли те на изискванията на българския
клиент?

Предлагането на пожарогасителни

системи и в частност – на спринк-

лерни инсталации, на българския па-

зар е на добро ниво и те отговарят

на изискванията на българския кли-

ент. Въпреки това все още сме да-

леч от световните стандарти. Не-

обходима е постоянна и упорита ра-

бота с висококвалифицирани специа-

листи, за да достигнем техните

стандарти. Ние, от своя страна,

работим активно в тази посока и се

надяваме да сме част от тази поло-

жителна промяна в сектора.

Стремим се да бъдем част
от положителната промяна
в сектора
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Семинар на тема „Иновативно и

природосъобразно проектиране на

сгради със софтуерния пакет

Autodesk Building Design Suite 2014“ се

проведе на 18 юни т. г. в хотел Кем-

пински Зографски, София. Организа-

тори бяха BMG, CAD Point и Каниско

със съдействието на Камарата на

архитектите в България.

Събитието беше открито от

Патрик Минкс, регионален мениджър

на Autodesk за Югоизточна и Източ-

на Европа за архитектурни, инженер-

ни и строителни решения. „Autodesk

предлага на проектантите възмож-

ност да бъдат конкурентоспособни в

една нова реалност, в която трябва

вече да се работи повече за пости-

гането на планираните резултати“,

заяви той. „Нашите решения не са

просто софтуер, а цялостни модели,

чрез които може да контролирате и

планирате целия процес на проекти-

ране. Това са нашите BIM модели -

строително-информационно модели-

Проведе се семинар за проектиране на
сгради с Autodesk Building Design Suite 2014

ране“, подчерта той.

Новият пакет Autodesk Building

Design Suite 2014 бе представен от

Венцислав Стоименов от BMG. „Той

съдържа всичко нужно за проект –

разширен набор инструменти, насо-

чени към подобряване на целия процес

на проектиране - 3D Auto CAD, специ-

ализирани приложения за архитекту-

ра, конструкции, сградни инсталации

(ОВК, ВиК, електро).

Пакетът включва и приложението

Revit - BIM решението за иновативно

интелигентно проектиране на сгра-

ди. Включват се още инструменти за

фотореалистични визуализации, ин-

терактивни презентации на всеки

етап от процеса на проекта.

„Допълнително се съдържат и ин-

струменти за анализ, контрол върху

резултатите от проектирането във

всеки един момент. В пакета има и

два нови продукта: Autodesk ReCap -

инструмент за създаване на 3D дан-

ни на базата на данни от лазерно

сканиране или снимки; Autodesk

AutoCAD Raster Design - за промяна на

растерни изображения във векторни“,

коментира г-н Стоименов.

По време на събитието бе обяве-

на промоция - до 20% отстъпка от це-

ната за ъпгрейд на продукти Autodesk,

версии след 2008.

Семинарът продължи с Вергиния

Тодорова от Каниско, която предста-

ви новостите при Revit за архитекти

и темата „Решения за конструктив-

но проектиране на Autodesk 2014“,

презентирана от CAD Point.

Проведе се семинар за проектиране на
сгради с Autodesk Building Design Suite 2014
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На 5 юни т. г. в град Кьолн, Герма-

ния се проведе пресконференция, по-

светена на предстоящите издания на

изложенията FSB (международен па-

наир за оборудване и съоръжения в

областта на спорта, басейните и

местата за отдих) и aquanale (меж-

дународно изложение за сауни, водни

съоръжения и атракциони). На пре-

сконференцията присъстваха журна-

листи от цяла Европа, сред които и

представител на TLL Media - един-

ствената българска медия, поканена

на събитието.

Новости относно предстоящите

мероприятия представиха Катарина

Хама, главен оперативен директор на

Кьолнски панаир, Берт Грандерат,

вицепрезидент на bsw (Федерална

асоциация за плувни басейни и спа),

Клаус Майнел, управляващ директор

на IAKS (Международна асоциация за

спортни съоръжения и съоръжения за

отдих).

„Това е първият път, в който про-

веждаме една пресконференция за

двата панаира. Имаме обаче добра

причина да го направим - усъвършен-

ствахме концепцията на FSB и

aquanale, така че синергията между

тях да бъде използвана още по-ефек-

тивно“, сподели г-жа Хама.

През т. г.

за първи път изложенията ще се
проведат изцяло паралелно

- от 22 октомври, вторник до 25

октомври, петък. FSB ще се измес-

ти с един ден напред. Това ще ни

позволи да достигнем целевите гру-

пи още по-ефективно“, допълни тя.

"Много собственици на плувни ба-

сейни се стараят да направят съоръ-

женията по-привлекателни, предлагай-

ки на посетителите разнообразни

преживявания", коментира Клаус Май-

нел. "За разлика от спокойния лукс на

съоръженията за спа и възстановява-

Представиха официално
изложенията FSB и aquanale
2013 пред европейски медии

не, операторите на

водни съоръжения

имат за цел да при-

влекат млади хора с

приключенски дух.

Като добавка към

и н о в а т и в н и т е

съоръжения те все

по-широко използ-

ват LED осветлени-

ето за тази цел",

разказа той.

Клаус Майнел

спомена още, че с

цел намаляване на

потребяваната

енергия при работа-

та на плувните ба-

сейни, пързалките

например са добре

термично изолира-

ни. Благодарение на

използването на

подходяща изола-

ция, операторите могат да постиг-

нат до 96% спестяване на енергия.

"Друг плюс на термичната изолация

е и изолирането на шума, което се

постига", изтъкна г-н Майнел.

По време на събитието организа-

торите споделиха, че над 90% от из-

ложбената площ вече е резервирана.

"Очакваме общо около 1000 изложите-

ли. Половината от тях ще дойдат от

чужбина. Ще приветстваме и около

25 000 посетители от Германия и

други страни", заявиха от Кьолнски

панаир.

FSB 2013 предоставя богата
съпътстваща програма
За първи път тази година изложе-

нието ще се проведе в рамките на 4

дни. Участие са заявили водещи ком-

пании от бранша. Сред акцентите в

тазгодишното издание е и специал-

ното шоу на Европейската асоциация

на аквапарковете (European Waterpark

Association). Част от съпътстваща-

та програма е и 23-тото издание на

конгрес IAKS, организиран от Между-

народната асоциация за спортни

съоръжения и съоръжения за отдих.

Aquanale 2013 поставя акцент
върху иновативните технологии
В тазгодишното издание на изло-

жението ще бъде обърнато особено

внимание на новите технологии и

тяхното приложение в изграждането

на водни съоръжения и атракциони.

Промените в стандарта за качество-

то на водата DIN 19643, касаещ плув-

ните басейни, ще бъде сред основни-

те теми на 5-тия Кьолнски форум, по-

светен на плувните басейни и уелнес

съоръжения. Експерти от областта

ще внесат яснота по повод промени-

те в регулаторната рамка, които ще

се отразят на работата на обще-

ствените басейни, в това число и

тези в хотелите.

Представиха официално
изложенията FSB и aquanale
2013 пред европейски медии
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Една от най-новите и модерни

многопрофилни болници в София Сити

Клиник бе открита през декември

2012 г. Реализацията на проекта,

която включва смяна в предназначе-

нието на съществуваща сграда до

пълната й преработка в МБАЛ с ДКЦ

Сити Клиник, и всички фази от про-

ектиране до получаване на разреше-

ние за ползване, отнема 10 месеца и

4 дни. Главен изпълнител на обекта

е фирма Калистратов Груп, коменти-

раха за сп. ТД Инсталации от бол-

ничното заведение.

"Сити Клиник съчетава високо-

технологично оборудване, приложе-

ние на най-добрите диагностично-

лечебни практики и професионален

медицински екип. Лечебното заведе-

ние е официален партньор на Harvard

Medical School и Arizona Heart Institute.

Екипът на Сити Клиник е лидер в

инвазивната кардиология, ангиология

и флебология, електрофизиология,

кардиохирургия, съдова хирургия, га-

строентерология, неврология и об-

разна диагностика. Болницата и

диагностично-консултативният

Енергийно ефективни
инсталации в Сити Клиник

център са оборудвани с първия у нас

и в Централна и Източна Европа

магнитен резонанс с ултрависоко

поле – 3 Тесла.

По отношение изграждането на

сградните инсталации един от ос-

новните ни критерии при избора на

доставчици бе гарантирането на из-

пълнение на високо ниво, възможно-

стта за реализация на ускорени до-

ставки и работа на трисменен ре-

жим. 80% от инсталираното актив-

но оборудване, включително меди-

цинско такова, е нискоенергиен клас

А+ и отговаря на последните норми

за енергийна ефективност.

Най-голямото предизвикателство

при реализацията на обекта бяха

изключително кратките срокове,

затрудненията от съобразяването

със съществуващата сграда и удъл-

женото работно време. При изпълне-

нието се залагаше на оборудване

последно поколение и автоматизация

на процесите, с оглед избягването на

човешки грешки и оптимизиране енер-

гийното поведение на сградата", за-

явиха от Сити Клиник.

Електроинсталациите
в Сити Клиник

са изпълнени от фирма Белитех. Елек-

трооборудването е на доказани лиде-

ри в своята област като ABB и

Schneider Electric. Системата е с

интегрирани модули за контрол и ав-

томатизирано управление, поясниха

възложителите.

"При изпълнението на обект Сити

Клиник фирма Белитех изпълни елек-

троинсталациите ниско напрежение,

мълниезащитна и заземителна ин-

сталации, електротабла и слабото-

Енергийно ефективни
инсталации в Сити Клиник

Източник: Сити Клиник
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кови системи, включващи: пожароиз-

вестителна система, система за

контрол на достъпа, система за ви-

деонаблюдение, структурна кабелна

система, система за озвучаване и

оповестяване, сигнално-охранителна

система. Изпълнението на всички

инсталации на сградата бе огромно

предизвикателство с оглед голямата

инсталирана мощност, многото тех-

нологични консуматори, строгите

изисквания на нормативната уредба,

отнасящи се до такъв тип обекти,

стриктните изисквания на доставчи-

ците на медицинското оборудване за

клиниката, желанието на инвестито-

рите да получат качествен продукт,

отговарящ на световните стандар-

ти за болнично обслужване, както и

много кратките срокове за изпълне-

ние“, коментира инж. Д. Димитров,

изпълнителен директор на фирма

Белитех.

"Част от спецификите, продикту-

вани от предназначението на сгра-

дата, са: изграждането на заземи-

телна инсталация със съпротивле-

ние по-малко от 1 ом, за да се отго-

вори на изискванията на доставчи-

ците на специализираното медицин-

ско оборудване от Philips; заземява-

не на подовете на операционните

зали; спазване на изискванията по

отношение на кабелни скари, типо-

ве кабели, разположение на изводи и

мощности; изграждане на структур-

на кабелна систе-

ма категория 6 А с

апаратура на R&M

Швейцария; из-

граждане на всеоб-

хватна система за

контрол на достъ-

па, осигуряваща

контролиран дос-

тъп до помещени-

ята в сградата,

управляваща авто-

матични врати и

интегрирана със

системата за по-

жароизвестяване.

В н е д р е н о т о

оборудване за всич-

ки системи в сгра-

дата е на водещи

производители и е

с доказано каче-

ство. Изборът на

подобно оборудва-

не е продиктуван от желанието на

инвеститорите и на изпълнителите

да се изгради болница от световно

ниво, както и от самата специфика

на такъв тип сгради, непозволяваща

компромис с качеството на влагани-

те продукти.

Електротаблата са оборудвани с

апаратура на ABB, като дефектното-

ковите защити са с клас А, където е

необходимо да се осигури безпрепят-

ствена работа на апаратурата.

Всички монтирани ключове и контак-

ти са на Schneider Electric  серия Unica.

Използваните осветителни тела са

на Philips, като там, където е необ-

ходимо,  са вложени осветителни тела

за чисти помещения.

Резервно електрозахранване
Внедреното решение за резервно

непрекъсваемо захранване в Сити

Клиник е доставено и инсталирано от

фирма Ню Систем. "Имайки предвид,

че болниците са с "0-ва" категория

откъм резервираност, ние предоста-

вихме специфично комплексно реше-

ние за резервно непрекъсваемо зах-

ранване. Инсталирахме UPS Riello

3x300 kVA комплексно с автоматичен

дизел генератор SDMO 1000 kVA,

които подсигуряват нормалната ра-

бота на инсталациите и специфично-

то оборудване при отпадане на по-

стоянното захранване", коментираха

от компанията.

Системи за сигурност
Изградената система за пожаро-

известяване е адресируема, на анг-

лийския производител Kentec Elec-

tronics и осигурява откриването на по-

жари в ранен стадий, надеждност при

работа и лесна употреба от персо-

нала“, заяви изпълнителният дирек-

тор на Белитех. "Инсталиран е и со-

фтуер за наблюдение и управление на

системата с карти на обекта, позво-

ляващи онагледяване на информация-

та от системата. Внедрената сис-

тема за контрол на достъпа е на CDVI

и позволява пълна функционалност по

отношение на управление на достъ-

па на всички служители, пациенти и

посетители в болницата, както и по

отношение на извеждане на справки

по различни критерии. Системата за

видеонаблюдение осигурява непрекъ-

снато наблюдение и запис на всички

входно-изходни точки на болницата,

както и на други възлови помещения.

Използваната техника е на CNB и

Hikvision.

Системата за озвучаване и опове-

стяване позволява излъчването на

автоматични и ръчни аварийни съоб-

щения в обекта, както и възпроизвеж-

дането на фонова музика във фоайе-

тата и други общи помещения. Изгра-

дени са и локални озвучителни систе-

ми за операционните зали, осигурява-

щи комфорт на опериращите хирур-

зи. Използваната техника е на испан-

ския производител Optimus – един от

водещите световни производители

на техника за публично оповестява-

не, на който сме официален предста-

вител за България.

Сигнално-охранителната система

е производство на Paradox, като спе-

циално за прилежащата към болница-

та аптека охраната се осигурява от

инфрачервени бариери за прозорците

и вратите, вибрационен детектор за

касата с опиати и обемни датчици.

Като цяло използваното качестве-

но оборудване и внедрените систе-

ми позволяват безпрепятствена ра-

бота на болницата и правят пости-

гането на високи стандарти за бол-

нично обслужване по-лесно постижи-

ма цел", допълни инж. Димитров.

Системата за сградна
автоматизация
Изпълнител на интегрираната

система е фирма Ню Систем. Систе-

Източник: Филипс
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мата за сградна автоматизация е ба-

зирана на продуктовата гама PX

системни контролери на Siemens и

съответния софтуер Desigo Insight, за-

явиха от Ню Систем. „Системата

обхваща управление на три броя во-

доохлаждащи агрегати, единият от

които изключително важен, тъй като

работи съвместно с ядрено-магнит-

ния резонанс и осигурява нормалната

му работа. Системата извършва

каскадно управление на 9 бр. газови

котли по външна температура. Съще-

ствена част от системата е и уп-

равлението на 7 бр. климатични ка-

мери, две от които обслужват опе-

рационни зали. Специфичното при

четири от тях е, че управлението се

извършва по подавана температура,

като се следи скоростта на подава-

ния въздушен поток и съответната

влажност. Има възможност за изсу-

шаване или овлажняване на въздуха

посредством пароовлажнители. Сле-

ди се за замърсеност на филтрите

чрез диференциални пресостати.

Системата включва и управление на

зонови подгреватели, които регули-

рат температурата в съответното

помещение чрез зонови вентили. BMS

извършва управление на скоростите

на въздушна завеса, както и следене

на състоянието й. Не трябва да про-

пускаме и контрол на осветителни-

те кръгове вътре в сградата. Основ-

на част от системата за автомати-

зация и контрол е и индивидуалния

стаен контрол, осъществен посред-

ством KNX термостати на 60 зони.

Към системата са интегрирани 17 бр.

VRF тела; 1 бр. мултимер; алармени

сигнали от дизел генератора. Наблю-

дава се състоянието на трафопоста,

UPS, пожароизвестителната систе-

ма, системата за медицински газове,

системата за видеонаблюдение, тази

за оповестяване, както и противооб-

леденителна система в топло-студов

център“, допълниха от Ню Систем.

Повиквателна система
Фирма Ню Систем е изпълнител и

на повиквателната система в Сити

Клиник. „Болничната повиквателна

система е от най-ново поколение.

Базирана е на IP оборудване и осигу-

рява двупосочна гласова комуникация

между пациент и медицински персо-

нал. Т. нар. „VISOCALL IP Nurse call

system“ отговаря на всички европей-

ски норми и стандарти за болнични

заведения. Тя е първата подобна си-

стема, изградена на Балканския полу-

остров, даваща максимална сигур-

ност на пациентите и информира-

ност на болничните екипи, така че да

могат да реагират максимално бързо

и адекватно в различни спешни ситу-

ации“, коментираха от компанията.

Осветителни системи
Изпълнител на системата за ос-

ветление е фирма Белитех, реализи-

рала инсталацията чрез главния из-

пълнител на обекта Калистратов

Груп. Осветителните тела са после-

дно поколение висок клас енергийно

ефективни LED осветителни тела на

фирмата Philips, за което имаме из-

даден и съответния зелен сертифи-

кат на Philips, заявиха от Сити Кли-

ник.

"Успяхме да създадем модерно и

прецизно балансирано светлинно ре-

шение", коментира Теодор Малчиев,

Segment Manager Indoor Lighting, Philips

Bulgaria. "Според изследвания на бол-

нични заведения атмосферата, която

Източник: Сити Клиник
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създава осветлението, светлинният

дизайн и изборът на осветителни

тела, освен функционална, играят

решаваща роля в създаването на

среда, допълнително подпомагаща

лечението на пациентите. В концеп-

цията си за осветление за Сити Кли-

ник използвахме нашия дългогодишен

световен опит в областта в съчета-

ние с местните особености, за да

създадем уникална среда във всяка

една функционална зона на клиниката.

Следвайки стриктно европейските

стандарти (ниво на осветеност,

равномерност, коефициент на засле-

пяване, индекс на цветопредаване за

всяко типово помещение), българско-

то законодателство и специфичните

изисквания на клиента, успяхме да

създадем модерно и прецизно балан-

сирано светлинно решение, базиращо

се на най-висок клас LED осветител-

ни тела (~40%) и високоефективни

луминесцентни (T5) такива. Този уни-

кален продуктов микс от висококаче-

ствени и енергийно ефективни про-

дукти пестят електроенергия, имат

минимални разходи по поддръжка и по

този начин намаляват драстично CO2

емисии на болницата.

Атрактивното осветление на ло-

бито и рецепцията спомага за по-

приятна и уютна обстановка за па-

циентите, като същевременно ги

насочва към различните кабинети.

Осветлението в коридорите изцяло

кореспондира с това в близките зали

и кабинети. По този начин се избягва

голямата разлика в нивата на осве-

теност при преминаване от едно

помещение в друго, което допринася

за общия комфорт и намалява умора-

та на персонала. Използването на

най-висок клас светодиодни освети-

телни тела (Philips LuxSpace) в тези

области позволяват на клиниката да

спести до 50% електроенергия в срав-

нение с конвенционалните такива и

да възвърне бързо направената инве-

стиция.

Общото осветление в болницата

е реализирано в неутрална бяла свет-

лина (4000 К). Въпреки това в някои

от акцентите, както и в пациентс-

ките помещения, може да се открие

и топла бяла светлина (3000 К), коя-

то допълнително допринася за създа-

ването на приятна и успокояваща ат-

мосфера.

Осветлението в пациентските

стаи е разнообразно и е комбинация

от LED и конвенционални осветител-

ни тела. То е съобразено с различни-

те функции на тези помещения и може

лесно да се променя от много уютно,

хотелски тип меко осветление към

силно интензивно (над 1000 lx) за

извършване на различни медицински

манипулации, при това без да се на-

рушава спокойствието на пациенти-

те в съседство. Използваните висо-

кокачествени LED осветителни тела

(Philips StylID) като нощни лампи не из-

лъчват топлина и допринасят за ин-

дивидуалния комфорт на пациента.

През нощта ефирното скрито LED

осветление (Philips Wall Marker LED)

осигурява нужните нива на безопас-

ност в стаята, като същевременно

не пречи на съня и почивката на па-

циентите. Решения от декоративния

каталог на Philips (Massive) използвах-

ме в баните и тоалетните на паци-

ентските стаи.

Медицински помещения – операци-

онни, интензивни отделения, образна

диагностика, специализирани кабине-

ти и други представляват приблизи-

телно 30% от общата площ в клини-

ката. В тези помещения използваме

различни решения, съобразени с раз-

личните функционалности, основно

луминесцентни тела за чисти поме-

щения (Philips Clean Room CR200B –

IP65) и осветителни тела за вграж-

дане с MLO - оптика (микро лещи) -

(Philips SmartForm) окомплектовани с

Т5 лампи Philips и най-висок клас елек-

тронна пускова апаратура. В MRI

залата (магнитен резонанс) използ-

ваме решение,  наречено Philips Ambient

Experience. То се базира на проведе-

ни изследвания на специфичните нуж-

ди на пациентите и тези на медицин-

ските служители. Чрез интегриране

на архитектурните елементи, инте-

риора, осветлението, видеопроекция

и звук, успяваме да въздействаме на

всички сетива на пациента, което

помага за неговото предразполагане

и успокояване по време на диагнос-

тичния процес. Различните предефи-

нирани сцени могат да бъдат изби-

рани от самия пациент съобразно не-

говото настроение и желания. В по-

мещенията за разчитане на изобра-

женията осветлението може прециз-

но да бъде регулирано по интензитет

посредством интуитивен за работа

интерфейс, който спомага за запаз-

ване на концентрацията на медицин-

ския персонал (Philips To Be Touched

DIM DALI).

Източник: Сити КлиникИзточник: Филипс
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За общото осветление в залата

за компютърна томография (CT) са

инсталирани High-End LED освети-

телни тела Philips DayZone. Интег-

рираната оптика с микролещи (MLO

– micro lens optics) спомага за изклю-

чително ниски нива на заслепяване,

които по този начин осигуряват най-

високия възможен зрителен комфорт

за медицинския персонал.

В много от специализираните по-

мещения се използват светлинни

решения с индекс на цветопредаване,

надвишаващ 90, което гарантира

коректното определяне на цветове-

те на пробите, състоянието на па-

циента и др.“, допълниха от Philips.

ОВК инсталациите
в сградата
„Изпълнител на системата и до-

ставчик на оборудването е фирма

Албос чрез главния изпълнител на

обекта Калистратов Груп. Работа-

та на оборудването се следи и уп-

равлява посредством операторска

станция“, заявиха от Сити Клиник.

„Доставеното оборудване включ-

ва камери Euroclima, касети и VRF

системи Toshiba, водоохлаждащи ма-

шини Trane, кондензни газови котли

Viessmann. Предложението на фирма-

та ни беше оценено като най-добро

благодарение на качествената и ви-

сокоефективна техника от светов-

ни фирми, която предложихме за от-

делните системи, съобразявайки се

с високите изисквания на болнично-

то заведение и конкурентната

цена“, коментира инж. Ц. Миленков,

управител на фирма Албос.

„ ОВК инсталациите са разделени

на няколко вида в зависимост от по-

мещенията, които обслужват. С най-

високи изисквания са системите, об-

служващи операционните зали, поме-

щенията за реанимация, интензивни

грижи, катетризационна и електро-

физиологична лаборатория. Тези по-

мещения се обслужват от климатич-

ни камери хигиенно изпълнение. За да

използва максимално отпадната

енергия от отработения въздух, в тях

има вградени високоефективни реку-

перативни секции.  Климатизираният

въздух се подава в тези помещения

през решетки с HEPA филтри, пречи-

стващи максимално въздуха, предпаз-

вайки го от разпространение на бак-

терии.

Следващите по важност системи

са тези, които обслужват болнични-

те стаи, диагностично-консултатив-

ните кабинети, лаборатории, стаи за

почивка на персонала. За тези поме-

щения е проектирана и изградена

климатизация на база вентилаторни

конвектори тип „касета„ четирит-

ръбна система. Тази система допус-

ка в зависимост от топлинното на-

товарване в едно помещение да има

нужда от охлаждане, а в съседното –

отопление.

Пресният въздух за тези помеще-

ния се обработва от секционни кли-

матични камери с вградени високое-

фективни рекуперативни топлооб-

менници с цел икономия на енергия.

Климатизирането на въздуха в

залите за изследване, техническите

помещения на ядрено магнитен резо-

нанс, ангеограф, томограф, монограф

и помещенията за UPS е с VRF сис-

теми.

Пресният въздух за тях се обра-

ботва от секционни климатични ка-

мери, осигуряващи максимална иконо-

мия на енергия. За нуждите на сгра-

дата има изграден топлинен център

с котли на природен газ и студов

център с въздухоохлаждаеми водоох-

лаждащи машини.

Проведените изпитания и поведе-

нието на техниката в експлоатаци-

онни условия показват отличното ка-

чество на изпълнените ОВК инста-

лации от фирма Албос“, допълниха от

компанията.

Източник: Сити Клиник



ÑÒÐ. 24 3*2013

> Ïðîåêòè, ðåàëèçàöèè

Стремежът ни бе да се доближим
до върховите показатели за
енергийна ефективност
"Фирма ВМ Аутомейшън участва в

проекта като доставчик на въздуш-

но-охлаждаем водоохладител с интег-

рирана възможност за естествено

охлаждане (free-cooling option) и меха-

нична охладителна мощност от 195

kW, производство на Blue Box Group

(Италия); 101 бр. вентилаторни кон-

вектори на York (САЩ), тип "касета",

предназначени за 4-тръбната децен-

трализирана система за климатиза-

ция и въздушно-охлаждаем водоохла-

дител с възможност за всесезонно

действие (охладителна мощност 44

kW), обслужващ охлаждащия модул на

магнитно-резонансния томограф

Philips, производство на York (САЩ),

собственост на Johnson Controls",

коментира Иво Божинов, управител

на ВМ Аутомейшън.

"При избора на източниците на

студова мощност се фокусирахме в

постигане на оптимално съотношение

на инвестиционни към експлоатацион-

ни разходи, поради високата плътност

на енергозависима апаратура и

възможности за редукция на потребе-

ната конвенционална енергия.

По отношение на енергийната

ефективност, стремежът ни бе да се

доближим до върховите съвременни

показатели, като коефициентът на

сезонна енергоефективност на водо-

охладител достига 4,0. Вградената му

система за "естествено охлаждане"

намалява консумацията му с 18%, като

спестява годишно около 17400 kWh.

Особено предизвикателство се

оказа реализацията на охлаждащата

система на магнитно-резонансния

томограф, чиято уникалност, изиск-

вания за надеждност и непрекъсвае-

мо действие 24/7 стесняват избора

на подходящо оборудване до малко

реномирани производители. Квалифи-

цираният и мотивиран екип на сервиз-

ните ни специалисти успя да задово-

ли изискванията на Philips и да осигу-

ри безпроблемно действие на изклю-

чителното медицинско съоръжение",

допълниха от ВМ Аутомейшън.

ВиК системи и пречиствателна
станция за отпадни води
Изпълнител на ВиК системата е

фирма Типс, реализирала инсталаци-

ята чрез главния изпълнител на обек-

та Калистратов Груп, поясниха от

Сити Клиник.

Пречиствателната станция за

отпадни води е доставена и монти-

рана от ПИ Трейд. "Съоръжението е

тип Klaro Easy с капацитет за 200

човека. То отговаря на всички евро-

пейски и български стандарти за

качество и произход и покрива изис-

кванията за ниво на пречистване на

водата. Сити Клиник е една от най-

модерните за страната, което нало-

жи избора на най-доброто съоръже-

ние. То пречиства водата до 98%.

Притежава микропроцесорно управле-

ние и възможност за смяна на режи-

мите на работа спрямо входното

натоварване. Съоръжението има и

много допълнителни възможности –

обеззаразяване на пречистената

вода, премахване на фосфор и азот,

онлайн мониторинг и управление на

системата", коментира Петър Цин-

цов от фирма Пи Трейд.

Техниката за врати
"В унисон с идеята за създаване на

лечебно заведение, което да предло-

жи на пациентите висок клас услуги

в една истинска "болница от бъдеще-

то", инвеститорите избраха да се

доверят на техниката за врати на

GEZE - водещ световен производител

със 150-годишен опит и иновативен

лидер в сегмента на тази строител-

на техника в Германия и в света",

заяви Анна Георгиева, Manager Project

Consulting, GEZE TR Office Bulgaria.

Източник: ВМ Аутомейшън
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"Сградите с медицинско предназна-

чение имат много специфични изиск-

вания към влаганите строителни про-

дукти, в това число и вратите. Тук

стои въпросът за синергията между

търсената естетика, практичност и

високи хигиенни изисквания на среда-

та. Модерната сграда на Сити Кли-

ник посреща пациентите си с авто-

матични врати GEZE ECdrive, които се

вписват перфектно в огледалната

стъклена фасада и безшумно осигуря-

ват комфорта на преминаващите през

входa. GEZE се грижи и за улесняване

на ежедневната работа на лекарите

в диагностично-консултативния

център. Плъзгащи врати с механизми

Perlan 140 разделят функционалните

зони в кабинетите, като същевремен-

но спестяват място, леко и бързо

осигуряват широки проходни зони.

Специализираните чисти помеще-

ния – операционни зали и реанимация

– са отделени от останалата част

на болницата посредством затворен

коридор с ограничен достъп. Само

оторизираните медицински лица мо-

гат да отварят автоматичните

врати на панти, задвижвани от опе-

ратори GEZE TSA 160 NT Z 2-FL, ин-

тегрирани със системата за конт-

рол на достъп.

Вратите на операционните също

са автоматични, но са плъзгащи и

осигуряват ниво на херметизиране,

така че в помещенията да се под-

държа необходимото ниво на наляга-

не на въздуха. Мощните механизми

GEZE Powerdrive PL-HT задвижват

крилата със специални повърхности,

изработени съгласно най-високите

изисквания на световно утвърдените

стандарти за специални врати на

чисти помещения, задължителни за

всяка нова и модерна болница.

Вратите са важна част от инте-

риора на всяка сграда. Целта на тях-

ното безпроблемно и безшумно функ-

циониране е да улесняват, но и да

остават незабелязани в процеса на

изключително отговорната и натова-

рена работа на специалистите в бол-

ницата. Продуктите на GEZE, които

Сити Клиник избра, покриват високи-

те претенции за модерна и практич-

на сграда на медицинското заведение.

Те са произведени да отговарят на

едни от най-високите стандарти за

качество и издръжливост на строи-

телните продукти – немските. Освен

това, строго специализираните вра-

ти за чисти помещения са произведе-

ни съгласно европейските нормативи

за хигиенни изисквания на строител-

ните продукти, използвани в медицин-

ски заведения. В България все още

липсва нормативна уредба по отноше-

ние на този тип врати и е показател-

но, че Сити Клиник предпочете да

избере по-висок клас продукти, за да

осигури по-висока хигиена и съответ-

но – безопасност в сградата си", допъ-

лниха от GEZE TR Office Bulgaria.

Източник: ВМ Аутомейшън
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Системите за гласово евакуаци-

онно оповестяване са задължителна

част и вече присъстват във всички

съвременни обществени сгради. Тези

системи често се възприемат един-

ствено като решение за фоново оз-

вучаване. Основната им функция и

това, което ги превръща в задължи-

телни, е именно гласовото евакуа-

ционно оповестяване. Възможни са

различни ситуации, при които е не-

обходимо евакуирането на обитате-

лите в една сграда. Установено е, че

хората най-добре реагират именно

на гласово съобщение за евакуация

и последващи допълнителни указания.

Това превръща системите за гласо-

во евакуационно оповестяване в

задължително условие за сигурната,

бърза и безопасна евакуация на

съвременните мащабни обществени

сгради.

Динакорд България достави и пус-

на в действие система за гласово

евакуационно оповестяване и фоново

Система за гласово
евакуационно оповестяване
и фоново озвучаване
в Paradise Center

озвучаване в

Paradise Center -

София. Компания-

та участва в реа-

лизацията на сис-

темата още от

етапа на нейното

проектиране. Кон-

цепцията и идейно-

то проектиране са

разработени в Ди-

накорд България,

работния проект е

изготвен съвмес-

тно с Комконтрол,

а техническата

реализация на сис-

темата е из-

вършена в парт-

ньорство с Борек и Финци, и Сектрон.

„Системата е реализирана с

върховата серия на Бош – „Президео“

(от латински Praesideo – аз пазя),

разказват от Динакорд. Тя е предназ-

начена за изграждане на мащабни

решения с високи изисквания към фун-

кционалността и надеждността на

системата. Президео предоставя

големи възможности за създаване на

системи, конфигурирани оптимално

за нуждите на конкретния проект.

Системата позволява лесно над-

граждане или промяна в съществува-

щата конфигурация. Апаратурата

от серия Президео позволява изграж-

дането на системи в пълно съответ-

ствие със стандарт БДС EN 60849

- „Звукови системи за аварийни си-

туации „ и е сертифицирана по БДС

EN 54-16 „Пожароизвестителни сис-

теми. Част 4: „Токозахранващи ус-

тройства“ и Част 16: „Съоръжения

за управление и отчитане на гласов

сигнал за тревога“.

Сред основните функции
на системата са

n първата изцяло цифрова система

за оповестяване и озвучаване;

n първата система сертифицирана

по IEC60849;

n сертифицирана по EN54 апарату-

ра на системата;

n пълна функционалност и висока

степен на интегриране с други

сградни системи;

n оптична системна шина за

свързване на системните елемен-

ти на големи разстояния;

n цифров пренос на аудиосигналите;

n вграден модул за управление на

предварително записани съобще-

ния;

n уникална мрежова структура на

системата с последователно

свързване на системните компо-

ненти, свободна топология, резер-

вирано окабеляване, до 244 зони за

предаване на съобщения, до 2 км

дължина на системната шина (до

1 км при резервирано свързване на

компонентите в кръг);

n възможност за свързване на мно-

жество системи Президео в мре-

жа, за практически неограничен

брой зони за предаване на съобще-

ния;

n висока надеждност на системата;

n пълно резервиране – резервирано

окабеляване, автоматично пре-

включване на резервни усилвате-

ли, резервно електрозахранване,

възможност за резервиране и на

контролера на системата;

n пълен самоконтрол на системата

– от микрофонната капсула до

последния високоговорител в лини-

ята;

n служебни и евакуационни съобще-

Система за гласово
евакуационно оповестяване
и фоново озвучаване
в Paradise Center
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ния с до 256 нива на приоритети;

n едновременно възпроизвеждане на до 4 предварително

записани съобщения;

n запис на последните 200 съобщения за неизправност

в паметта на контролера;

n възможност за запис на лог сървър на практически нео-

граничен брой събития в системата (служебни и извън-

редни повиквания, съобщения за неизправност и т. н.);

n системата работи с основно захранване от електри-

ческата мрежа и може да се резервира със самосто-

ятелно захранване от акумулаторни батерии“, разказ-

ват те.

Системата в Paradise Center е изградена изцяло с

апаратура, сертифицирана по БДС EN 54, и обхваща всички

помещения в сградата – паркинг, пасажи, магазини, заве-

дения, служебни и евакуационни коридори, технически по-

мещения, и др. Тя е с общо 29 зони за предаване на фонови

музикални програми, служебни и извънредни съобщения.

Едновременно могат да се предават до 4 различни съоб-

щения както директно от микрофонен пулт, така и пред-

варително записани в централния контролер. За отпра-

вяне на директни съобщения, както и за управляване на

част от функциите на системата, са предвидени

4 микрофонни пулта
инсталирани на бюро информация и в 3 от служебните

помещения на Paradise Center.

Мащабите на обекта наложиха изграждане на децен-

трализирна система, в която централната апаратура е

разделена в 3 отделни помещения и благодарение на оп-

тичната свързаност между тях системата функциони-

ра като едно цяло. Връзката между тези 3 части на

системата е резервирана в кръг. Отпадането на една от

връзките не нарушава по никакъв начин функциониране-

то на системата, а води само до съобщение за повреда,

предизвикващо необходимата намеса за отстраняване на

повредата. Разделянето на централната апаратура на

системата е извършено с цел значително скъсяване и

улесняване в полагането както на изходните линии с

високоговорители, така и на изходните линии с управля-

ващи релета. Една от задължителните функции на сис-

темите за евакуационно оповестяване в комплексни

обекти като Paradise Center е свързана именно с тези

управляващи релета. Във всяка отделна единица, пред-

назначена за отдаване под наем, има инсталирано реле,

управлявано от централната система. Благодарение на

тях локалните озвучителни системи на наемателите се

изключват при предаване на приоритетно съобщение от

централната система. С изключение на това принудител-

но изключване, локалните системи на наемателите са

напълно независими от централната система. Разделя-

нето е задължително и за да се осигури изискваният по

стандарт пълен самоконтрол - системата трябва не-

прекъснато да следи изправността на всички изходни

линии с високоговорители. Разбира се, освен изходните

линии, на непрекъснат, автоматичен контрол подлежат

и централните устройства на системата, връзките

между тях, и свързаността на системата с другите

сградни инсталации – системите за пожароизвестяване

и за сградна автоматизация. Системата сигнализира за

повреда в рамките на 100 секунди от възникването и.

Едновременно с това се извършва запис в паметта на

централния контролер и в лог сървъра с информация за

вида на събитието, устройство, което генерира съоб-

щението за неизправност, точните час и дата.

В паметта на контролера се пазят последните
200 съобщения за повреда

а записите в лог сървъра са с практически неограничен

брой.

Опитът показва, че в тези системи, елементите,

подложени на най-голямо натоварване и с най-голяма

вероятност за повреда, са усилвателите на мощност. За

да се гарантира в максимална степен работоспособно-

стта на системата, на всеки 7 усилвателя на мощност

е предвиден по един резервен, с автоматично превключ-

ване и запазване пълната функционалност на система-

та. Системата за гласово оповестяване се захранва

както от електрическата мрежа, така и от самостоя-

телно резервно електрозахранване, посредством акуму-

латорни батерии.

„Така изградената система, при правилна профилакти-

ка и поддръжка, може надеждно да изпълнява функциите си

и да служи както за ежедневното фоново озвучаване и

излъчване на информационни съобщения, така и при възник-

ване на извънредна ситуация да бъде основен участник в

осигуряването на безопасността, и опазването на живо-

та на всички посетители, и служители в Paradise Center“,

заявяват в заключение от Динакорд България.
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Най-разпространените гасителни

инсталации на база вода са т. нар.

автоматични (спринклерни) и полуав-

томатични (дренчерни) противопо-

жарни системи. Изборът на конкрет-

на система зависи от предназначе-

нието на сградата или помещението

и предварително определеното ниво

на безопасност за хората, имуще-

ството и съоръженията.

Автоматичните
противопожарни уредби

се предвиждат в сгради или помеще-

ния, където опасността от пожар е

повишена. Те използват система от

тръби, пълни с вода под налягане,

като за целта е необходимо да се

Автоматични
и полуавтоматични
противопожарни
водопроводни системи
Спринклерни и дренчерни инсталации в сгради

осигури достатъчно добро водоснаб-

дяване. Системите могат да се зах-

ранват направо от уличния водопро-

вод, ако напорът е достатъчен, в

противен случай трябва да се пред-

види напорен резервоар или помпа.

Минималният воден напор за правил-

но действие на спринклерните гла-

ви е 5 м (0,5 atm). Преди да се инста-

лира спринклерната система се оп-

ределя степента на опасност от

възникване на пожар и се изчислява

параметъра водна плътност, която

определя количеството вода, необ-

ходимо за защитата на 1 кв. м подо-

ва площ от опасната зона. Също от

значение е и изборът на подходящи

разпръскващи дюзи, заради различни-

те начини на изпускане, скорост на

изпускане, разстояние на разпръсква-

не и др.

Спринклерните инсталации биват

няколко вида: водна система, въздуш-

на система, водно-въздушна систе-

ма и смесена система. Водните

спринклерни системи могат да се ин-

сталират навсякъде, където няма

опасност от замръзване на водата

в тръбопроводната мрежа (в поме-

щения с температура над 4 °С през

всички сезони на годината). Според

действащата нормативна уредба,

броят на спринклерните глави, в една

секция от въздушната система не

трябва да превишава 600, а вмести-

мостта на водопроводите във вся-

Автоматични
и полуавтоматични
противопожарни
водопроводни системи
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ка секция трябва да е до 2000 л. За

постоянно въздушно налягане в ин-

сталацията е необходимо да се пред-

види и компресор.

За неотопляеми помещения, къде-

то околната температура е много

ниска, се използват т. нар. сухи сприн-

клерни системи. При тях тръбите са

пълни с въздух под налягане. За да се

предотврати навлизането на вода в

тръбите, се използват контролни

клапи. Действат по същия начин като

водните, но при активиране изпускат

въздух.

Въздушно-водните системи по

принцип се инсталират в неотопля-

еми помещения. През лятото тръбоп-

роводите са запълнени с вода и сис-

темата работи като водна, а през

зимата с въздух, съответно като

въздушна система.

Смесената система се състои от

два самостоятелни сигнални клапана.

Единият клапан обслужва отопляеми-

те помещения (водната система), а

другият - неотопляемите помещения

(въздушната система). В тази систе-

ма водоизточниците и тръбопрово-

дите до контролно-сигналните клапа-

ни са общи.

Съществуват и спринклерни сис-

теми с добавка на пяна, които се

инсталират в зони със специален

риск, например в обекти с големи

количества от синтетични матери-

али. Добавянето на пяна е възможно

и за мокра, и за суха спринклерна

система.

При изграждането на пожарогаси-

телна система на базата на сприн-

клери, изключително важно е да се

определи параметърът термична

чувствителност на спринклера, кой-

то дефинира бързината на реакция

на термочувствителния елемент в

спринклера и е един от най-важните

параметри за безопасност при из-

числяването на спринклерни пожаро-

гасителни инсталации. Всеки сприн-

клер се активира, независимо от ос-

таналите, когато чувствителният

елемент отчете, че е достигнато

определено ниво на загряване. Във

връзка с определянето на времето на

задействане на спринклерите е въве-

ден параметърът RTI (Response Time

Index). Той се измерва, като спринк-

лерната глава се поставя под дей-

ствието на течение на газове с оп-

ределена скорост. Измерва се сред-

ното време за задействане на сприн-

клер след поставянето му под дей-

ствието на газа.

Полуавтоматични
противопожарни системи

са дренчерните уредби. Те се разли-

чават от спринклерните по това, че

мрежата не е пълна с вода и следо-

вателно не е постоянно под напор, а

в нея навлиза вода след отварянето

на кранове при избухване на пожар.

Използват се за защита на сгради и

охлаждане на особено чувствителни

на топлина, лесно запалими и силно

горими обекти, при които може да се

очаква, че възникнал пожар ще се

разпространи извънредно бързо. За

разлика от стандартните спринк-

лерни системи, при които в случай

на пожар се задейства спринклерна-
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та глава само в областта на пожара, то при дренчер-

ните пожарогасителни системи водата се освобожда-

ва върху цялата защитавана област. Гасенето се стар-

тира ръчно, автоматично или чрез температурен пред-

пазител (хидравличен или пневматичен пуск), или чрез

електрическата противопожарна сигнализация.

Дренчерите представляват на-

ставки, които по външен вид прили-

чат на спринклерите. Наставките

имат отвори с диаметър от 6 до 1 мм,

които са постоянно отворени. Дрен-

черните инсталации се изграждат над

отвори (врати, прозорци и др.) и създа-

ват водна завеса, за да се ограничи

преминаването на пожара от едно по-

мещение в друго. Освен дренчери с

розетки, съществуват и дренчери с

лопатки за насочване на водната

струя в определена цел и други видо-

ве. Необходимият воден напор за пра-

вилно действие на обикновените дрен-

чери е 3 м.

Много често дренчерните
инсталации се комбинират
със спринклерни.
Дренчерните инсталации могат да

бъдат ръчни и автоматични гасителни и водни завеси.

Автоматичните гасителни дренчерни инсталации се

използват в киносалони, телевизионни студиа или пави-

лиони с площ над 500 м2. Броят на дренчерните глави в

една секция трябва да е до 72, а в една разпределителна

тръба до 6. За образуване на водни завеси се осигурява

интензивност на подаване на вода от около 0,5 л/сек, и

не по-малко от 0,2 л/сек при охлаждане на неголеми за-

щитни екрани (завеси, врати и др.).

Спринклерните и дренчерните инсталации се изработ-

ват от стоманени тръби, съединени със заварка или с

резба. Спринклерните и дренчерните глави се монтират

на разстояние една от друга от 2,5 до 4 м, така че всяка

от тях да оросява площ от 9 м2 при количество на го-

римите материали над 200 кг/м2 и не повече от 12 м2

при количество, по-малко от 200 кг/м2.

Противопожарните водопроводни системи могат да

се проектират във всички сгради с изключение на някои

производствени сгради например без водоснабдяване за

питейно-битови или производствени нужди, за които

водата за пожарогасене от хидранти е осигурена от во-

доеми, складове за негорими материали и малоценни

стоки; водни помпени и пречиствателни станции за би-

тови води; обществени сгради със зрителни места до

250 места; жилищни сгради до девет етажа включител-

но; електрически подстанции; административни сгра-

ди, хотели, общежития, учебни и здравни сгради, заве-

дения за обществено хранене и други с по 5000 м3 зас-

троен обем; гаражи до десет моторни превозни сред-

ства. За гасене на пожари в някои от тези обекти се

използват уличните пожарни хидранти. По технически

и икономически съображения и съгласно с действащите

нормативи у нас за всеки конкретен случай се избира

най-подходящата противопожарна водоснабдителна

система.
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Адаптивното улично осветление

реагира адекватно на промените в

околната среда, като доставя нужно-

то количество и качество изкустве-

на светлина, за да осигури достатъ-

чно видимост, за решаването на зри-

телните задачи на водачите на мо-

торни превозни средства (МПС) и на

пешеходците. През тъмния период на

денонощието се променят изисквани-

ята към уличното осветление пора-

ди промените на обема на движение-

то на МПС по улиците – циклични,

постоянни по време и място, и про-

мените в метеорологичната ситуа-

ция на населеното място – случайни.

Постоянните и случайните проме-

ни на движението на МПС причиняват

периодично изменение на светлотех-

ническия клас на улицата, което води

до промяна на нормените стойности

на светлотехническите показатели

на уличното осветление. Следвайки

обективните промени, инсталирана-

та електрическа мощност за улично

осветление може да бъде регулирана

плавно или на степени през опреде-

лени периоди на нощта, което ще

повиши енергийната ефективност на

техническата система и ще намали

емисиите на парникови газове и раз-

ходите за техническо обслужване.

Нормативна база на
адаптивното външно осветление
Предпоставките за прилагането

на адаптивно външно осветление са

отразени в стандартите за външно

осветление - CIE 115:2010 „Lighting of

Roads for Motor and Pedestrian Traffic“,

СД CEN/TR 13201-1:2005 „Улично

осветление. Част 1: Избор на класо-

ве на осветление“, БДС EN 13201-

2:2005 „Улично осветление. Част 2:

Технически изисквания“ . В тях са

предвидени възможностите за регу-

лиране на светлината на външните

осветители в зависимост от промя-

ната на характеристиките на улици-

те. През 2014 г. се очаква да бъде

приет нов стандарт EN 13201-5 Road

Lighting - Part 5: „Energy performance in

road lighting“, който ще третира спе-

циално адаптивното външно освет-

ление и ще дава препоръки за негово-

то проектиране, прилагане и оценка.

Елементи на адаптивното
външно осветление
Елементите на адаптивното

външно осветление са диспечерски

център, сензори, групови електричес-

ки контролери, лампови електричес-

ки контролери, комуникации между

елементите.

Диспечерският център включва

компютър със специална компютър-

на програма; монитор за визуализира-

не на системата на уличното освет-

ление; телефон, електронна поща,

Интернет за приемане на аварийни

сигнали от гражданите.

Сензорите, използвани в адаптив-

ното външно осветление, биват:

сензори за осветеност – фотоприем-

ници, разполагани в диспечерския

център, в трафопостовете или върху

уличните осветители; сензори за

яркост – яркомери, разполагани на

улици, булеварди, магистрали.

Обемът на движението на МПС се

проследява чрез транспортни рамки

или видеокамери, разполагани на

кръстовищата, булевардите и улици-

те в населените места, както и

информация от Транспортния център.

Използва се и информация от Метео-

рологичния център за дъжд, сняг,

мъгла, лед.

Груповите контролери се разпола-

гат в електрическите табла за улич-

но осветление (УО). Те служат за

обмен на информация между елемен-

тите на системата на уличното

осветление.

Ламповите контролери са монти-

рани в уличните осветители или в

основата на стълбовете. Те управ-

ляват електронните баласти на лам-

пите и участват в информационния

обмен.

Телекомуникациите са в основата

на интелигентния метод на управле-

ние на адаптивното външно освет-

ление. Предаването на информация

между елементите на външното ос-

ветление е по въздуха (безжично) или

чрез затворени преносни среди (елек-

трически проводници). Надеждност-

та и сигурността на информационния

обмен са важни за правилното функ-

циониране на интелигентната систе-

ма за управление на външното освет-

ление.

Принцип на действие
В диспечерския център се из-

вършва визуализиране на системата

на уличното осветление; събиране на

информация за работата на улично-

то осветление; анализ на събрана-

та информация; формиране и подава-

не на управляващи сигнали; органи-

зиране на ремонтни и обслужващи

дейности; приемане на аварийни

сигнали от граждани и реагиране.

Адаптивно външно
осветление
Оптимизира работата на техническата система и намалява
разходите за електрическа енергия и обслужване с 40-50%

Адаптивно външно
осветление
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Сензорите изпращат първични сиг-

нали в диспечерския център. Групо-

вите електрически контролери из-

вършват събиране на информация от

уличните осветители; изпращане на

информация в диспечерския център;

получаване на сигнали от диспечер-

ския център; изпращане на управля-

ващи сигнали към уличните освети-

тели.

Ламповите електрически контро-

лери изпълняват следните функции:

събиране на информация от уличния

осветител; изпращане на информация

в груповия контролер; получаване на

управляващи сигнали от груповия

контролер; регулиране на светлина-

та, излъчвана от лампата.

Сигнали от сензорите и реакции
на системата за интелигентно
управление
Сигналите за включване и изключ-

ване на уличното осветление се по-

дават чрез фотоприемници според

нивото на естествената освете-

ност и чрез яркомери според нивото

на яркостта на пътната настилка.

По този начин уличното осветление

работи само когато е нужно, като се

отчитат случайните метеорологич-

ни характеристики и се избягват

подранили включвания вечер и закъс-

нели изключвания при развиделяване

сутрин, които ненужно удължават

работата на външното осветление

и повишават потреблението на ел.

енергия.

Данните за обема на движението

на МПС по улиците и булевардите на

населеното място се анализират и

се определят периодите на различ-

ни транспортни натоварвания. Обик-

новено вечерта движението по ули-

ците е най-голямо, след което нама-

лява, а през нощта почти спира. Това

обстоятелство променя светлотех-

ническите класове на улиците и изис-

кванията за уличното осветление.

Лампите в уличните осветители

могат да се регулират, като се на-

малява или увеличава излъчваната от

тях светлина през различните пери-

оди на нощта. Видеокамерите показ-

ват на диспечера местата на пътни

катастрофи, което е сигнал за по-

вишаване до 100% нивото на излъчва-

ната светлина от уличните освети-

тели на тези места. При дъжд, мъгла,

снеговалеж и заледяване уличното

осветление работи на 100%, незави-

симо от периода на нощта и обема

на движението по улиците.

Потенциал за снижаване на
разходите за осветление
Прилагането на адаптивно

външно осветление съдържа голям

потенциал за намаление на разходи-

те за обществени услуги. Благода-

рение на интелигентното управле-

ние на външното осветление се по-

стигат нови негови характеристи-

ки като навременно включване и

изключване на външното осветление;

регулиране на излъчваната светли-

на от всеки уличен осветител; дис-

танционно и точно измерване на

употребената електрическа енергия

от всеки уличен осветител и всеки

извод на електрическите табла,

контрол на сметките за електричес-

ка енергия и планиране на месечни-

те и годишни разходи за външно

осветление (намаление на разходи-

те с около 45%).

Интелигентното управление
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също така дава възможност за оп-

тимизиране на техническото об-

служване на уличното осветление

(намаление на разходите с около 50%)

чрез бързо откриване на повредени

улични осветители и съкращаване на

периодични огледи и проверки на мя-

сто. Благодарение на него се отчи-

Европейският проект Енергийноефективно
външно осветление (ESOLi)

През април т. г. завърши

европейският проект Енер-

гийноефективно външно

осветление (ESOLi), съфи-

нансиран от програма „Ин-

телигентна енергия – Европа“ на Европейската комисия. Проектът ESOLi

започна през 2010 г. и беше осъществен от консорциум с участието

на организации и фирми от 14 европейски държави. България бе пред-

ставена от Сдружение „Черноморски изследователски енергиен

център“. Главната цел на проекта бе да популяризира адаптивното

външно осветление (външно осветление с интелигентна система за

управление). Членовете на европейския консорциум разработиха реди-

ца материали и инструменти, които да бъдат полезни на професиона-

листи и организации, занимаващи се с публично осветление, както и на

всички търсещи информация за подготовката на проекти за модерни-

зиране на външното осветление, финансиране, подготовка и провежда-

не на тръжни процедури, договори за техническо обслужване и други.

Резултатите от проекта ESOLi са публикувани на страницата

www.esoli.org в Интернет.

та времето на работа на лампата

във всеки осветител и се предоста-

вя възможност за бърза проверка на

състоянието на всеки уличен осве-

тител; бързо намиране на нерегла-

ментиран достъп до електрическа-

та мрежа на уличното осветление с

цел кражба на електрическа енергия.

Сред останалите възможности на

системата са планиране на разходи-

те за електрическа енергия за

външно осветление; интегриране на

други обществени дейности в инте-

лигентната управляваща система за

външно осветление; лесно допълва-

не на системата на външното ос-

ветление и на нейния електронен

модел с нови участъци.

Адаптивното външно осветление

оптимизира работата на техничес-

ката система и намалява разходите

за електрическа енергия и техничес-

ко обслужване с 40-50% в сравнение

с външните осветителни уредби,

управлявани и поддържани по тради-

ционния начин.

инж. Борис Тошев,
Черноморски изследователски

енергиен център
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Фирма Аргеида:

Решение с инверторни
термопомпи въздух-вода ще
 снижи разходите значително
Аргеида предлага като решение

присъединяване към съществуваща-

та инсталация на инверторни термо-

помпи въздух-вода. Те са изключител-

но подходящи за отопление и БГВ, с

гарантирана работа при ниски тем-

ператури, енергиен клас А. Интели-

гентното управление на инверторни-

те термопомпи дава възможност за

комбинация със слънчеви колектори,

котли на ток, твърдо и течно гори-

во. Ние използваме предимствата на

инверторната технология в изграж-

дането на централизирани отопли-

телни и климатични системи въздух-

вода, като така значително намаля-

Подмяна на отоплителна
инсталация в жилищна
сграда
Дискусия на сп. ТД Инсталации за възможните технически
алтернативи на централната топлофикация

ваме разходите за отопление и охлаж-

дане  на сградите в сравнение с кон-

венционалните системи. Модулното

свързване позволява изключване на

модули или работа в режим stand-by,

в зависимост от атмосферните ус-

ловия, което допълнително намалява

разходите на енергия. Ние можем да

изработим проект, като се съобра-

зим с нуждите на сградата и жела-

нията и възможностите на клиента.

Фирма DVL Design:

Централната топлофикация
е най-ефективното решение
за отопление в градовете
Във връзка с откритата дискусия

за централно топлофицирана сграда

в София, която проучва възможности-

те за смяна на източника на топло-

подаване, си позволявам да споделя

моето принципно мнение, на база

личен и европейски опит. Засега не е

измислено нещо по-ефективно за

отопление в градовете от централ-

ната топлофикация. Изграждането на

такава обаче, изисква големи инвес-

тиции. Неслучайно страните с висок

стандарт като Швеция, Дания, Гер-

мания и др. продължават да развиват

тези системи. София има шанса, че е

със сравнително развита топлопре-

носна мрежа. Така че не се отказвай-

те от този начин на  отопление по

съвети на някои "големи специалисти"

по алтернативно отопление.

Направете, обаче, следното:

n сменете вашата абонатна стан-

ция с нова съвременна такава;

n ако инсталацията ви е стара,

сменете вертикалните щрангове

за отопление и БГВ, а и всички хо-

ризонтални тръбни връзки;

n сменете всички дограми и прозор-

ци без изключение в сградата с

нови енергоефективни;

n монтирайте регулиращи вентили

на всички отоплителни тела. Може

По повод запитване на наш читател за възможностите за подмяна

на отоплителната инсталация в 14-етажна жилищна сграда в центъра

на София, сп. ТД Инсталации инициира дискусия сред фирмите от ОВК

бранша у нас. В следващите редове може да прочетете техните ста-

новища "за и против" централната топлофикация в градовете, както

и алтернативите за отопление и БГВ с по-енергийноефективни инста-

лации. Мненията на фирмите са подредени по азбучен ред.

Подмяна на отоплителна
инсталация в жилищна
сграда
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да използвате най-новата безжич-

на технология регулатор-вентил

"En Ocean" за всички или избрани от

вас помещения. Тази система прак-

тически работи по ваше желание

без допълнителна енергия;

n монтирайте на покрива на сграда-

та, ако имате възможност, слънче-

ви колектори и система за БГВ със

съответната автоматика за

съвместна работа с АС;

n монтирайте качествени топломе-

ри или разпределители по радиато-

рите. Не е задължително да са с

дистанционно отчитане.

n използването на външни, вътреш-

ни щори и енергопестящи уреди и

осветителни източници допълни-

телно ще намали общия ви разход

на енергия.

Фирма Кливенто:

Реализацията на един такъв
проект е трудна, но не и
невъзможна задача
На база нашия опит в изграждане и

експлоатация на различни видове

отоплителни системи, смятаме, че

основният проблем с отоплението на

сградата е това, че инсталацията е

обща и отделните апартаменти не

могат да се „отделят“ и да ползват

своя самостоятелна инсталация и да

заплащат реално потребеното. Съще-

ствуващото положение е: неизолира-

ни вертикални щрангове през всички

апартаменти, множество тръби в

подпокривно пространство и мазе,

обща абонатна станция, общ топло-

мер за отчитане на потребената

енергия и общ водомер за топла вода.

Известно е до какви проблеми води

това - прогнозни дялове, които никой

не разбира и още по- неразбираеми

изравнителни сметки, кражби на енер-

гия между съседите, чувство за не-

справедливост в сметките.

Могат да се предложат няколко

различни мерки, всяка, от които води

до подобряване на състоянието.

Първа мярка: Нашето предложе-

ние изисква повече усилия от страна

на живущите и на изпълнителите, но

променя цялостната философия на

инсталацията. Предлагаме: прера-

ботка на инсталацията от вертика-

лен тип – с щрангове, в хоризонта-

лен тип – с едно отклонение за всеки

апартамент, разположено в стълбищ-

ната клетка, където се инсталира

индивидуален топломер за съответ-

ния имот. Необходимо е да се демон-

тират всички съществуващи тръби

- и в общите части, и вертикалните

щрангове, и отклоненията за радиа-

торите; да се изработи нов проект

за вътрешната отоплителна инста-

лация с оразмеряване на новите

тръбни трасета и монтаж на нова-

та инсталация. На практика в

стълбищната клетка да се монтират

само две главни тръби, положени в

съвременна топлоизолация и от тях

да се разклоняват изводите за всеки

апартамент с монтиран топломер.

От топломера е необходимо да се

прокарат тръби (от полиетилен,

полипропилен, мед или стомана - по

избор на живущите) до всеки радиа-

тор на съответния имот - може под

таван или ниско над перваза. Това

неминуемо ще предизвика известни

неудобства – пробиване на отвори в

стени, строителни дейности за скри-

ването им, наличие на видими тръби

и т. н., но ползите са значително

повече и инвестицията не е голяма.

Втора мярка: След промяна на ин-

сталацията се изграждат и допълни-

телни изводи във всеки отделен имот

с опция за включване на индивидуален

източник на отопление. Така се дава

възможност на отделния човек да

реализира индивидуално отопление на

жилището си независимо от общата

инсталация. Нашият опит сочи, че

хората имат различни предпочитания

за това с какво да се отопляват спо-

ред няколко критерия: желаният ком-

форт в жилището, сложността на

уреда, удобната експлоатация, себе-

стойността на произведената енер-

гия и първоначалната инвестиция.

Затова предлагаме няколко различни

варианта:

n индивидуални стенни газови кот-

ли: кондензационни или традицион-

ни (при наличие на газ в района).

Предимства: неголяма инвестиция;

лесна експлоатация; произвеждат

и вода за битови нужди. Недо-

статъци: зависимост от наличие

на газова линия в квартала, необ-

ходимост от изграждане на сград-

на газова инсталация, по-висока

цена на енергията в сравнение с

централното отопление.

n камини на пелети. Предимства:

умерена инвестиция; лесна реализа-

ция; могат да произвеждат и топ-

ла вода за битови нужди; необходим

е неголям комин; притежават висо-

ко КПД. Недостатъци: зависимост

на цената на топлинната енергия

от сезонната цена на пелетите; об-

служването е по-ангажиращо от

това на газов котел.

n индивидуална термопомпа въздух-

вода. Предимства: изключително

ефективни, много ниска цена на по-

лучената топлинна енергия; въз-

можност да произвежда и топла

вода за битови нужди; при подходя-

ща преработка на инсталацията

може и да охлажда жилището; не-

зависимост на цената на енергия-

та от външни фактори. Недоста-

тъци: по- висока инвестиция, изис-

ква възможност за външен монтаж.

Трета мярка: Смяна на топлоиз-

точника за цялата сграда, т. е. под-

мяна на абонатната станция с друг

топлоизточник, но само ако са пред-

приети горните две мерки. В проти-

вен случай е безсмислено и води до

задълбочаване на проблемите. Ако

обаче инсталацията е преработена,

тогава има смисъл да се предприемат

мерки за проучване на алтернативни

източници и анализ на себестойнос-

тта на произвежданата от тях топ-

линна енергия, с цел пресмятане ико-

номическия ефект и срока на

възвръщане на инвестицията. При

променена инсталация има справед-

ливост при измерването и възмож-

ност за контрол на разхода на всеки.

Общата инвестиция е по-ниска от

тази за индивидуален топлоизточник,

но остава неудобството за отчита-

не и разпределение на консумацията.

При реализация на третата мярка

може да се добави и изграждане на

соларна инсталация за битова горе-

ща вода: слънчевите панели могат да

се монтират на покрива, а бойлери-

те се инсталират в мазето за дол-

ните етажи и в таван - за високите.

Това решение е със сравнително ви-

сока първоначална инвестиция, но при

експлоатацията се отличава с нис-

ки месечни разходи.

Реализацията на един такъв проект

е трудна, но не и невъзможна задача.
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Фирма LG Electronics:

Предлагаме термопомпена система с външно
VRF тяло и хидрокит
LG предлага система за отопление на жилищни сгра-

ди, която може да замени съществуваща инсталация,

използваща топла вода от ТЕЦ за отопление и битова

гореща вода. С това решение може да се осигури ото-

плението и битовата гореща вода в сградата. Систе-

мата е термопомпена и се състои от външно VRF тяло

и хидрокит. Използването на система на директно из-

парение гарантира високата ефективност и тя може

да достигне до 4,58 COP на външното тяло в зависи-

мост от температурните условия на работа. Хидро-

китът се състои от каскадна компресорна система, чрез

която може да се затопли топлата вода с температу-

ра до 80 градуса. Мощността на един хидрокит е 25,2

kW, като при по-големи мощности може да се използ-

ват повече от един хидрокит, които да работят в па-

ралел и по този начин да се осигури необходимата мощ-

ност в една сграда. Основен плюс, освен високата ефек-

тивност, е и че няма да е необходимо да се разбива нищо

допълнително по вътрешната инсталация на сградата,

тъй като хидрокитът може да осигури 80 градуса на

водата по отоплителните кръгове и по този начин имаме

пълна взаимозаменяемост. Съоръжението е с много ниско

производство на CO2, което го прави едно не само

ефективно, но и екологично решение за крайния потре-

бител.

Фирма Пестим Енергия:

Нашето предложение се базира на използването
на панелите InfraHEAT
Централното топлозахранване е много добър и иконо-

мичен вариант, ако вътрешно отоплителната инстала-

ция е направена така, че всеки собственик на жилище да

може да контролира параметрите и количеството на

получаваната топлоенергия и, разбира се, да плаща само

това, което е използвал.

Този вариант е възможен, ако щранг схемата е с доб-

ре изолирани вертикални клонове и захранването на все-

ки е индивидуално, най-добре с апартаментни абонатни

станции. Разбира се, отоплителната инсталация във

всяко жилище трябва да е с хоризонтална тръбна мрежа.

За съществуващи сгради с вертикални щрангове, пре-

минаващи през всяко помещение, преработката на ото-

плителната инсталация е скъпо и много често, поради

необходимостта от съобразяване с всички собственици

на апартаменти – невъзможно решение.

Затова няма да разглеждаме варианти с общ топло-

източник, които налагат ползването на вътрешно ото-

плителна инсталация с общи части. Независимо колко е

икономичен той (било то котел на пелети, биомаса, ко-

стилки, черупки, въглища, газ или ще се разчита на тер-

мопомпена уредба), проблемите са заложени в самия на-

чин на топлоподаване към отделните жилища.

Нашето предложение се базира на използването на

панелите InfraHEAT. Отоплителните уреди InfraHEAT не

заемат място. Може да се монтират на тавана или на

стената. Тези отоплителни уреди могат да бъдат пре-

цизно регулирани по мощност и време – да се отоплява само

когато и където е необходимо и до точно зададена тем-

пература. Управлението на този процес може да е с инди-

видуални дигитални термостати. Управлението може да

бъде и чрез система от "интелигентни" електронни уст-

ройства. Освен че могат да бъдат предварително програ-

мирани за всеки час от денонощието и за всеки ден от

седмицата напред, за поддържане на максимална и мини-

мална температура те получават и обработват инфор-

мация от въздушни и вградени в стените сензори. В резул-

тат на това отоплението се включва само до постигане

на предварително зададените параметри, били те темпе-

ратура на въздуха в помещенията или температура на

стените. Цената на "интелигентния" вариант за управле-

ние е такава, че е оправдана за по-големи жилища.

Залагането на InfraHEAT панелите позволява индиви-

дуален подход към всеки отделен собственик на жилище.

Не се налага да се съгласуват решенията на хора с раз-

лично виждане, различни финансови възможности, различни

нужди. Решават се комплексно всички проблеми – всеки

ползва колкото и когато иска, сметките за отопление

са минимизирани.

За да бъдат сметките за отопление възможно най-

ниски, задължително е да се вземат мерки за топлоизо-

лация както на външните стени, така и на междуетаж-

ните плочи, за да се осигури независимост на всяко

жилище. Не трябва да се допуска "изтичане" на топлина

нито навън, нито към съседните апартаменти. Препоръ-

чваме използването на термокерамични покрития вмес-

то латекс за таваните и външните стени /от вътреш-
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на страна/. По същия начин е добре

да се направят и стените, граниче-

щи със стълбищната клетка или със

съседни жилища, за които се знае, че

не се отопляват.

За осигуряване на топла вода за

битови нужди залагаме на слънцето,

разбира се. По-конкретно на систе-

мите COMPACT, които съчетават

предимствата на термосифонните и

помпените системи.С минимална

инвестиция може да се подсигури

необходимата топла вода. Ако съще-

ствуващата инсталация за БГВ е в

добро състояние, произведената от

слънчевата система гореща вода ще

се насочва директно към нея, през

смесителни вентили, за да се избег-

не опасността от изгаряне от една

страна (температурата е над 80 °C),

а от друга – да се осигури една и съща

температура за водата към отдел-

ните консуматори. /ако слънчевата

система се направи с кредит Енер-

гийна ефективност, месечната внос-

ка към банката ще определя цената

на кубичен метър топла вода; консу-

мацията на вода ще се отчита с

водомери, като отчитането на изпол-

званата вода ще е достатъчно точ-

но, защото температурата на вхо-

дящата вода ще е с една и съща.

Примерни суми, необходими за инвес-

тиране – за отопление 1200/3600 лв./

ап., за БГВ – 500-550/1740 лв./ап.

Фирма Viessmann:

За отоплението предлагаме
газови кондензни котли или
термопомпи въздух-вода
Като водещ немски производител

на отоплителна техника, благодаре-

ние на разнообразната си продуктова

програма, можем да предложим реше-

ния за всеки конкретен случай, съоб-

разявайки се с особеностите на сгра-

дите и индивидуалните отоплителни

нужди на живущите. За 14-етажната

жилищна сграда без да имаме пълна-

та информация за ситуацията, можем

да дадем като евентуални решения

следните наши продукти:

n В случай че регионът е газифици-

ран, индивидуални стенни газови

кондензни котли Vitodens 100-W, с

висок коефициент на ефективност

108%, за отопление и битова горе-

ща вода, с избор на топлинна мощ-

ност от 6,5 до 35 kW в зависимост

от топлинните нужди на всяко

едно жилище.

n Индивидуални термопомпи въздух-

вода Vitocal 200-S AWB-AC, сплит

система с вътрешно и външно

тяло, с отоплителна и охладител-

на функция, отоплителни мощнос-

ти при режим А7/W35 °C от 4,5 до

14,6 kW, висока ефективност по-

ради висока стойност на коефици-

ента на преобразуване СОР до 4,64.

n Обща соларна инсталация за про-

изводство на битова гореща вода,

използвайки безплатната слънче-

ва енергия, с плоски слънчеви ко-

лектори Vitosol 100-F, с абсорбира-

ща площ 2,32 м2.

При оглед на място можем да допъл-

ним и конкретизираме най-ефективно-

то решение за отопление и БГВ.
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Ефективното поддържане на под-

ходяща влажност на почвите предот-

вратява задържането на вода в оп-

ределени части от повърхността и

проникването на влага през фундамен-

тите на сградите. Предотвратява-

нето на проникване на подпочвени и

дъждовни води е свързано с решава-

нето на задачи, свързани както с

хидроизолация на фундамента, а така

също и със събиране и отвеждане на

излишната влага. Наличието на вла-

га на територията на сградата пред-

полага сериозни финансови загуби,

свързани със скъсяване на експлоата-

Дренажни системи

ционния й срок, опасност от навод-

няване на мазета, загниване на коре-

новата система на растенията и

други.

Своевременното събиране и от-

веждане на повърхностните и подпоч-

вените води от определени участъ-

ци и съоръжения, благодарение на

което по повърхността не се задър-

жа излишна вода и влага предполага

изграждането на подходяща дренаж-

на система. По този начин се пости-

га добър контрол на нивото на под-

почвени и дъждовни води.

Дренажните системи обикновено

включват система от дренажни

тръби, кладенци, канали, подземни

галерии и редица други устройства.

Сред основните им приложения са

предпазване на сгради и подземни

съоръжения, защита и отводняване на

пътни съоръжения като пътища, ули-

ци, паркинги, отводняване на смети-

ща и депа, отводняване на паркове,

градини, спортни площадки, намират

приложение в селското стопанство

и други.

Особености при проектиране
Осигуряването на пълна защита

Дренажни системи
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на даден участък от натрупване на

излишна вода е свързано преди всич-

ко с изграждането на два вида от-

воднителни системи –повърхностна

отводнителна система, включваща

точковото и линейното отводнява-

не, и подземен дренаж. Повърхност-

ните отводнителни системи се пре-

поръчват основно за отвеждане на

излишното количество вода от

повърхността на пътища, сгради,

градини, детски площадки. Подзем-

ните дренажни системи намират

приложение предимно в ниски забла-

тени райони в участъци с високи

нива на подпочвените води. Подзем-

ният дренаж спомага за предотвра-

тяване разрушаването на основите

на сгради и тротоари, а също така

подпомага решаването на проблеми

като наводняването на помещения,

разположени под земята. От начина

на неговото изграждане зависи

състоянието на целия отводняван

участък. В зависимост от конкрет-

ните изисквания дренажна система

може да се предвиди за отделна зона

или за целия участък. Използват се

различни схеми на полагане например

система тип рибена кост, паралел-

на и други. Схемата и дълбочината

на полагане на тръбите се опреде-

лят в зависимост от особеностите

на съответния участък като нали-

чието на различни препятствия и

прегради (постройки, огради, дърве-

та и т. н.). При проектирането на

дренажната система се взимат

предвид още релефът, видът на по-

чвата, нивото на подпочвените води

и т. н., които влияят върху вида и

разположението на дренажната си-

стема, върху хидравличните й харак-

теристики и т. н. Добре е да се има

предвид необходимостта дренажни-

те тръби да се свързват перпенди-

кулярно с отвеждащия колектор.

Възможни решения
Дренажните системи често биват

класифицирани в зависимост от кон-

структивното им изпълнение, разпо-

ложението върху терена, източникът

на подпочвени води, прякото им пред-

назначение и други.

В зависимост от конструктивни-

те си особености подземните дре-

нажни съоръжения обикновено се раз-

делят на хоризонтални (съвършени и

несъвършени), вертикални (съвърше-

ни и несъвършени), комбинирани, спе-

циални.

Характерно за хоризонталните

дренажи е самотечното отвеждане

на водата. Една от най-елементар-

ните конструкции на този тип дре-

нажна система са откритите или

закрити отводнителни корита. Днес

все по-широко използвани са дренаж-

ните тръби, които от външната

страна са с филтриращ материал.

Сред прилаганите хоризонтални

подземни дренажи са тръбните тран-

шейни дренажи; дренажните прорези,

шлицове, ребра и др.; дренажните
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контрафорси (еперони); дренажните

галерии; хоризонталните (субхоризон-

тални) сондажни дренажи.

Добре е да се има предвид, че хо-

ризонталните тръбни траншейни

дренажи в райони, където съществу-

ва опасност от възникването на

свлачища, се проектират и изпълня-

ват по открит начин. При използва-

не на специализирани стоманени кон-

струкции за укрепване се допускат

дълбочини на изкопи с вертикални

откоси до около 10 m и достигане до

водоупор (съвършен дренаж). На

дъното на траншеята върху подлож-

ка се предвижда дренажна перфори-

рана тръба. Диаметърът на дренаж-

ната тръба се изчислява по хидрав-

личен начин в зависимост от деби-

та, наклона и натоварването върху

тръбата, както и опасността от

затлачване. Необходимо изискване е

диаметърът на тръбата да е най-

малко 10 cm. За определяне на деби-

та на дренажа се взема предвид

водоприемната повърхност на дре-

нажната тръба, което включва диа-

метър, форма и брой на перфораци-

ите за единица дължина. Необходи-

мо е перфорацията да е от 3 до 7 на

сто от повърхността на тръбата,

а размерът на отворите (прорези-

те) д = d 50 (d 50 е средният диа-

метър на зърната на филтриращи-

те пластове).

Вертикалните дренажи обикнове-

но представляват тръбни шахти.

Филтриращата част е разположена

непосредствено във водоносния

пласт на почвата. За отделянето на

водата е необходимо използването на

специални помпи и система за тяхно-

то включване, захранване и т. н. Този

тип дренажни системи представля-

ват сравнително сложно инженерно

решение, поради което са по-рядко

използвани при сградното строител-

ство.

Комбинираните дренажни системи

са съчетание на хоризонтален с вер-

тикален дренаж.

В зависимост от конфигурацията

на свлачищния склон и източниците

за постъпване на дренажни води зак-

ритите системи за дрениране са: ед-

нолинейни, двулинейни, контурни,

площни или смесени.

Дренажни тръби
Основен елемент на съвременни-

те дренажни системи са вкопаните

в земята дренажни тръби. Най-често

използвани в практиката са гофрира-

ните тръби, изготвени от полимер-

ни материали – поливинилхлорид, по-

лиетилен, полипропилен. Според спе-

циалисти подобна конструкция осигу-

рява по-голяма здравина на напречно-

то сечение при сравнително по-мал-

ка дебелина на стената на тръбата.

Използват се и тръби с гладка външна

повърхност, като те намират прило-

жение предимно при отводняване и

третиране на депа за отпадъци, хво-

стохранилища и др.

Използваните гофрирани тръби

могат да бъдат еднослойни и двуслой-

ни. Двуслойните обикновено са с глад-

ка вътрешна повърхност, което оси-

гурява намаляване на хидравличното

съпротивление и улеснява преминава-

нето на попадналите в тръбите ча-

стици. При еднослойните тръби гоф-

рирани са съответно и вътрешната,

и външната повърхност на тръбата.

Те се характеризират с по-голяма

еластичност на конструкцията.

Дълбочината на полагане при раз-

личните типове полимерни дренажни

тръби се оказва от производителя, но

обикновено за двуслойни достига до

около шест метра, а за еднослойни-

те - до около два метра.

За да се изключи възможността от

попадането на частици пясък в

тръбата, отвън те могат да се обо-

рудват с филтриращи елементи от

нетъкан материал (геотекстил) или

материал от кокосово влакно, което

осигурява ефективност и дълъг екс-

плоатационен срок на дренажната си-

стема.

Използваният в качеството на

външен филтър за тръбите геотек-

стил се характеризира с много доб-

ри дрениращи свойства и едновремен-

но с това не позволява отмиването

на малки частици от почвата в дре-

нажната система, което съхранява

еднородния състав на почвите. Той

позволява като дрениращ материал

да се използват едрозърнести мате-

риали, което значително опростява

монтажа на дренажната система и

изключва водната ерозия на почвата

по наклонени участъци.

При използване на геогекстилен

филтър малките частици пясък, от-

мивани от водата, се отлагат върху

него, образувайки допълнителен ес-

тествен филтър, а водата свобод-

но преминава през тръбата. Този ес-

тествен филтър намалява отмива-

нето на частици от пясъка и с вре-

мето този процес напълно се прекра-

тява. От друга страна, геотек-

стилът на практика не се подава на

запушване и съхранява физико-меха-

ничните си свойства в продължение

на дълъг период от време. Благода-

рение на своята структура геотек-

стилът изпълнява ролята и на арми-

ровка на гофрираната тръба, защи-

тавайки я от механични повреди. Гео-

текстилно платно се използва и за

защита на пясъчно-чакълестите

филтри, които се монтират в дре-

нажните тръби.

Добре е да се има предвид, че оси-

гуряването на безпроблемна работа

на дренажната система е свързано

с необходимостта от системно из-

следване на състоянието на реви-

зионните кладенци, колекторите,

дренажните тръби, а също така и

в контролно измерване на дренаж-

ната вода. Препоръчително е това

да е не по-рядко от четири пъти

годишно.

Обикновено причините за наруша-

ване на дренажното водоотвеждане

са свързани с механични повреди,

пропадане при неправилно положени

дренажни тръби или натрупани нано-

си по тръбите на отделни участъ-

ци.
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Отвертките са прости и лесни за

използване ръчни инструменти, за

работа с които не се изискват спе-

циални знания и умения. В повечето

случаи работата с тях е лека и нена-

товарваща, но при условие, че е не-

обходимо отвиването или завиване-

то на малък брой винтове. При зна-

чително количество на винтовете и

при ограничение по отношение на раз-

полагаемото време за монтаж или де-

монтаж, работата с обикновена от-

вертка може да се окаже доста из-

морителна. В този случай предпочи-

тани са електрическите отвертки,

с които значително се повишава

бързината на работа. Тези отверт-

ки могат да заменят механичните в

почти всички техни приложения. Из-

ключения са случаите, когато е не-

обходима голяма сила (силно ръждяса-

ли винтове или такива в твърдо

дърво), тъй като електрическата

отвертка не може да я осигури. От

друга страна, чупещото се рамо и ос-

ветяването на мястото на винта

разкриват възможности, недостъпни

за механичните отвертки.

Принцип на работа
Основни елементи на електричес-

ките отвертки са батерия, малък

електродвигател и ключ за задей-

стване. Обикновено съставните им

части са малки и леки, а конструкци-

ята е опростена, като в много слу-

чаи липсват каквито и да било

свързващи елементи.

В голямата част от отвертките

батерията е акумулаторна, поради

което повечето модели се предлагат

и с включено към отвертката заряд-

но устройство. Капацитетът на аку-

мулаторите при електрическите

отвертки обикновено е 1-2 Ah. Изпол-

зват се предимно два вида акумула-

тори, всеки със своите предимства

и недостатъци. Класическият вид са

никел-кадмиевите (NiCd) акумулато-

ри с номинално напрежение 1,2 волта

на клетка. В различните модели от-

вертки се използват акумулатори с

различен брой клетки и, съответно,

различно захранващо напрежение.

Основно предимство на тези акуму-

латори е бързото зареждане, което

позволява зареждане на отвертката

за 1-2 часа (в зависимост от заряд-

ното устройство). Освен това тези

акумулатори допускат около 1500

цикъла заряд-разряд. На практика

това означава, че при ежедневно за-

реждане и 5-дневна работна седми-

ца могат да се използват около 6

години. И не на последно място, аку-

мулаторите позволяват консумиране-

то от тях на значителен ток, което

е предимство при захранването на

каквито и да е електродвигатели. Три

Електрически отверткиЕлектрически отвертки
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са основните им недостатъци – зна-

чителните размери и тегло, сравни-

телно бързото саморазреждане (за 1

месец капацитетът на неизползван

акумулатор намалява с 20%) и необ-

ходимостта да се разреждат напълно

преди започване на заряд. Дори аку-

мулаторът да не е бил използван

месец или повече, той трябва да се

разреди и наново зареди преди започ-

ване на работа. В противен случай

във вътрешността му се образуват

кристалчета и капацитетът намаля-

ва, което често се нарича „ефект на

паметта“. И не на последно място,

недостатък е съдържанието на кад-

мий, който е отровен и немалко про-

изводители се стремят да избягват.

През последните години все пове-

че отвертки използват литиеви аку-

мулатори, които са с номинално на-

прежение 3,6 волта на клетка. Лити-

евите акумулатори са леки и имат по-

малък саморазряд. Предлагат се мо-

дели, които позволяват нормална

работа на отвертките дори ако не

са били използвани в продължение на

18 месеца. Не са необходими специ-

ални грижи и позволяват дозарежда-

не. Недостатъците на литиевите

акумулатори са по-високата цена в

сравнение с никел-кадмиевите, по-

малкият брой цикли заряд-разряд и по-

дългото време на зареждане.

Сравнително по-малко са отверт-

ките, захранвани със сменяеми галва-

нични батерии. В отвертките се из-

ползват масово разпространените

алкални батерии, като в зависимост

от модела елементите могат да са

до 4.

Електродвигателят на отвертки-

те е постояннотоков, като се изпол-

зва свойството му, че посоката на

въртене зависи от начина на свързва-

не на батерията и съответно - от по-

соката на тока. Ключовете обикнове-

но са с 3 положения – за завиване

(въртене по посока на часовниковата

стрелка), за отвиване (обратно на

стрелката) и изключена отвертка.

Свързването на електродвигате-

ля към оста на отвертката обикно-

вено става с помощта на планетен

редуктор, който осигурява сигурна

работа. Особено важно за електри-

ческите отвертки е голямото преда-

вателно отношение на планетния ре-

дуктор (т. е. способността му да

намалява в голяма степен обороти-

те и съответно да повишава силата,

прилагана върху винта). Това позво-

лява вграждането на леки високообо-

ротни електродвигатели.

Параметри на отвертките
Оборотите е прието да се дават

за 1 минута, обикновено се означават

като об/мин или rpm. Работата с

отвертки с по-високи максимални

обороти е по-бърза, но изисква пови-

шено внимание. Стойността на обо-

ротите се дава при празен ход (сво-

бодно въртяща се отвертка), дока-

то при завиване и отвиване те на-

маляват пропорционално на необходи-

мото усилие.

Вторият важен параметър е мак-

сималният въртящ момент, който

отвертката може да осигури. В Евро-

па той се измерва в нютони на метър

(Nm) и има типични стойности от 0,1

до 5-6 Nm. По принцип, колкото по-

голям е въртящият момент на една

отвертка, толкова по-голяма е сила-

та прилагана върху винта. Познаване-

то му е необходимо при извършване-

то на монтажни работи, където е

необходим точно определен въртящ

момент. Това е основната причина за

съществуването на отвертки с

възможност за нагласяване на жела-

на стойност на момента, например

между 0,8 и 2 Nm със стъпка 0,05 Nm.

В каталозите, а по-често само в

инструкциите за работа с електри-

ческите отвертки, като параметър

се задава консумираният от тях ток

за осигуряване на указания въртящ

момент. Приблизителното време за

непрекъсната работа с едно зареж-

дане на акумулатора в часове се оп-

ределя, като 80% от неговия капаци-

тет в Ah се раздели с консумирания

ток в ампери.

При продължителна работа с от-

вертката от значение са издавани-

ят от нея шум (добре е той да не е

над 70 децибела) и създаваните виб-

рации (желателно е да са до 3 m/s2).

Като инструменти, държани в

ръка, са важни размерите и теглото

на отвертките, като последното е

в граници от 300 грама до 1 килограм.

Особености при използването
Значително по-високата цена на

електрическите отвертки в сравнение

с механичните налага максимално раз-

ширяване на възможностите им за

приложение. На първо място, това оз-

начава голям брой лесносменяеми на-

крайници с различна форма (например

плоски, кръстачки и шестостени) и

различен диаметър. Последният обик-

новено е до 5-6 милиметра. Именно

видът и количеството на накрайници-

те често са определящи при избора на

отвертка. Накрайниците обикновено

са поставени в подходяща кутия, коя-

то при някои модели е магнитна.

Удобно е да може да се блокира

въртенето на отвертката от елек-

тродвигателя, за да се използва тя

като ръчна. Това е особено полезно

при започване и завършване на зави-

ването и отвиването.

За удобство при работа на труд-

нодостъпни места голяма част от

моделите са с чупеща се в средата

конструкция, която позволява предна-

та й част да има няколко различни

положения, например на 45 и 90 гра-

дуса спрямо ръкохватката.

Някои електрически отвертки са

снабдени с малка лампа до накрайни-

ка, която се включва по желание на

работещия и непосредствено осветя-

ва мястото на винта. В голяма част

от моделите лампата е заменена с

мощен светодиод.

Някои предпазни мерки
За всеки модел те са описани в

инструкцията за използването му.

Добре е да се има предвид, че елект-

рическите отвертки не се препоръ-

чват при силно влажна среда, при ра-

бота на открито в дъждовно време.

Забранено е използването им в среда

на запалими и избухливи газове. Не

трябва да се забравят и всички пред-

пазни мерки при работа с други елек-

троинструменти, независимо че

електрическите отвертки са с по-

малък въртящ момент и следовател-

но -  не толкова опасни. Отвертката

трябва да се държи здраво, за да не

бъде изпусната, особено в момента

на включване. Последното се прави

едва след поставяне на накрайника

във винта и тя се изключва преди

отделянето й от него.

Независимо от високото качество

на съвременните акумулатори и гал-

ванични елементи, възможна е тяхна

повреда, свързана с изтичане на елек-

тролит. Той не трябва да се пипа, а

случайно засегнато място на кожата

да се измие обилно с вода.
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Първото издание на LiftBalkans -

специализираното изложение за асан-

сьори и ескалатори в България, орга-

низирано от Виа Експо, се състоя от

29 до 31 май т. г. в Интер Експо

Център, София. Изложбата бе част

от свързаното с тази тематика

събитие - форум за Югоизточна Ев-

ропа за енергийна ефективност и

интелигентни сгради.

Изложението бе насочено към спе-

циалисти, сред които: инвеститори;

строителни предприемачи; строи-

телни инженери; фасилити мениджъ-

ри; архитекти; специалисти от

бранш асансьори/ескалатори; управи-

тели/собственици на търговски и

бизнeс центрове, хотели, обществе-

ни сгради; представители на държав-

на администрация; собственици на

имоти и други.

По повод пилотното издание на

събитието предлагаме на читатели-

те на списанието коментари и впе-

чатления относно бъдещето на

LiftBalkans на две от компаниите,

взели участие в него:

Участието ни на LiftBalkans
демонстрира високото
технологично ниво на компанията
Участвахме в изложението

LiftBalkans (29 – 31 май), за да пока-

жем на всички заинтересовани стра-

ни от България и региона нивото на

техническото развитие на продукти-

те на Лифтком и ThyssenKrupp

Elevator, както и да отговорим на

всички технически въпроси, които

потенциалните ни клиенти биха за-

дали и да затвърдим лидерските си

позиции на пазара. Очаквахме изложе-

нието да успее да привлече максима-

лен брой посетители, пред които да

представим нашите продукти, както

и тези на дъщерните ни компании.

Определям участието ни като успеш-

но, а посещенията на щанда ни от

наши чужди клиенти сами по себе си

говорят много.Имаме заявки и по-

твърдени оферти от Русия, Украйна,

Узбекистан, Македония, Албания, Ко-

сово, Италия и не на последно място

от български инвеститори и строи-

телни фирми.

LiftBalkans 2013 е първото по рода

си събитие за асансьорния бранш.

Според мен като изпълнителен дирек-

тор на една от най-големите фабри-

ки в България това събитие има пер-

спективно бъдеще по отношение на

предлагане, конкуренция, качество и

състезание в отделните подразделе-

ния (ескалатори, инвалидни платфор-

ми, движещи се пътеки и асансьори)

за българските и европейски фирми.

За периода 2012 г. до март т. г.

Лифтком приключва обекти на стой-

ност, надхвърлящи 10 млн. eвро

Някои от значимите обекти са

двата лъча на Метрополитен гр.Со-

фия, Парадайз Мол, Луфтханза, Надеж-

да маркет, Carrefour Мол Стара Заго-

ра, Carrefour в Мол България, няколко

обекта на Billa, Lidl, фабрика Престиж

- В. Търново, завод Оргахим - Русе,

завод за автомобилни гуми на Michelin

- Румъния, над 50 обекта в Турция и

много такива в Италия, Косово, Гер-

мания, Македония и Албания.

Като компания, която е съдружник

с ThyssenKrupp Германия, а същевре-

менно и техен одобрен доставчик на

компоненти и цели съоръжения за

износ в 17 държави, Лифтком увеличи

два пъти обема работа след месец

април т. г. Плануваме да започнем

производство и износ за ThyssenKrupp

Middle East и ThyssenKrupp Africa, ко-

ето е свързано с реализацията на

нови модели и типове асансьори.

Владислав Кипров,

изпълнителен директор

на Лифтком

Бъдещето на асансьорния бранш
 принадлежи на смелите
и иновативни идеи
Акцентът в участието ни на

LiftBalkans 2013 бе Товарна платфор-

ма КОМПАКТ, която специално за

изложението направихме с командва-

не с подскачане. Леко подскачаш и тя

тръгва нагоре, повдигаш се на пръсти

и тя тръгва надолу.

Що се отнася до очакванията ни

за изложението – то ги оправда и

даже ги надхвърли. Достатъчно е да

видите доволната усмивка на клиен-

тите, когато машината послушно

тръгва надолу след като са се повдиг-

нали на пръсти.

Надяваме се и очакваме LiftBalkans

да стане ежегодно и в него да уча-

стват повече фирми от асансьорния

бранш и асансьорните асоциации.

Защото бъдещето е за смелите и

иновативни идеи, които трябва да

бъдат споделени.

Крум Димитров,

управител на ТРЕЗ

Първо издание на LiftBalkansПърво издание на LiftBalkans



ÑÒÐ. 48 3*2013

Индекс на рекламите в броя

Ако не сте работещ специалист или вземащ решения за покупка в областта на сградните инсталации,
можете да се абонирате за списание ТД Инсталации, като заплатите сумата от 30 лева с включен ДДС.

Талон за личен платен абонамент

дата:            /           /                     (дд / мм / гггг)

име:                                                         фамилия:

компания:                                                   отдел:                                         длъжност:

Област на дейност:

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

ул.  / жк. ________________________________________________ No.:  / бл. ____________________вх. ______ ет. _______ ап.

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

Желая данъчна фактура: да    не                                      плащане: пощенски запис    банков път 

Организация:                                                        МОЛ:

EИН:                                             ЕИН по ЗДДС:

Седалище: _____________________________________________________________________________________ град:
За да станете абонат на сп. ТД ИНСТАЛАЦИИ попълнете талона или формите на www.tech-dom.com
За личен платен абонамент заплатете сумата от 30 лв. с ДДС по някой от следните начини:
банков превод: Ти Ел Ел Медиа ООД, ОББ – клон Цар Борис III, BIC CODE: UBBS BGSF, IBAN: BG04 UBBS 78271013893307
Пощенски запис: София 1612, бул. "Акад. Ив. Гешов" 104, офис 9, Ти Ел Ел Медиа ООД
Пратете талона и копие от платежния документ по пощата, на факс: 02/ 818 38 00 или на abonament@tech-dom.com

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

АЛБОС ................................................. K.I, 23

АРГЕИДА .................................................... 40

АРК ДИЗАЙН ............................................. 36

БЕЛИТЕХ ................................ K.I, 10, 11, 19

БИ ЕМ ДЖИ .............................................. 17

БИСАЙД ........................................ 10, 11, 31

ВАГО КОНТАКТТЕХНИК .......................... K.I

ВЕНТО-К ...................................... K.II, 10, 11

ВМ АУТОМЕЙШЪН ............................ K.I, 24

ГРИКОМ ИНЖЕНЕРИНГ .............. 10, 11, 29

ДАКСИ ....................................................... 28

ДЕКОРАЛ ............................................ 2, 3, 4

ЕКО ПРОЕКТ ................................ 10, 11, 42

ЕХНАТОН ................................................. K.III

ИНТЕР СИСТЕМС..................................... 15

КАД ПОЙНТ ........................................... K. IV

КАНБРОК БЪЛГАРИЯ ............................... 32

КОВЕС ...................................................... K. I

МАКИТА БЪЛГАРИЯ .................... 10, 11, 45

МАКСТЕЛ ...................................... 10, 11, 35

МАРИАН И СИНОВЕ ................................ 37

МАРКАН ....................................................... 9

НЮ СИСТЕМ ...................................... K.I, 25

ОБО БЕТТЕРМАНН БЪЛГАРИЯ ............... K.I

ПИ ТРЕЙД .......................................... K.I, 21

РОБЕРТ БОШ, НАПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ ................ 7, 27

СЕКТРОН ............................................ 12, 13

СИМЕНС, НАПРАВЛЕНИЕ

СГРАДНИ ТЕХНОЛОГИИ ........ 1, 10, 11, 33

ТЕХНО-ПЛАСТ ........................................... 43

ТОПЛИВО 2 ................................................. 5

ТРОКС АВСТРИЯ ТП ............................... 41

ФИЛИПС .................................................... K.I

ФЛАМТЕХ .................................................. 30

ХАУРАТОН БЪЛГАРИЯ ...................... 10, 11

ХОВАЛ АКЦИЕНГЕЗЕЛШАФТ -

КЛОН БЪЛГАРИЯ ...................................... 39

Абонирайте се за






