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3 Новини.

7 Семинар в областта на решенията за сигурност организираха
Телетек и Телетек Електроникс.

8 Иновативни технически решения от Daikin.

9 Електроинсталации: продукти и доставчици. Решения от Wago,
Интеркомплекс, Каниско, Жо и Вен, Интекст, DTS, Шнайдер
Електрик България, Стимар.

21 Пожароустойчиви кабели. Класификация на негорими кабели и
съвременни технологии за производството им.

24 Вентилаторни конвектори. Характеристики на системата за
климатизация чилър - вентилаторни конвектори.

27 Съвременни климатични системи: продукти и доставчици.
Основни видове климатични системи - специфики и области на
приложение. Решения от Daikin, Темпекс, Делкони, Тюлипс, Амина.

38 Пасивните къщи отговарят на най-новите политики на Европей-
ския съюз за енергийна ефективност.

40 Публично-оповестителни системи - коментар на фирма Филком.

42 Канализационни помпи с режеща система - част II. Характерис-
тики на центробежна или обемна помпа.

46 Механично пречистване на битови отпадни води - част II. Етапи
и съоръжения, използвани в първото стъпало на ПСБОВ.

50 Декоративно осветление на паркове, градини и водни съоръже-
ния. Проектни, технически и инсталационни специфики.

53 Противопожарна безопасност във високи сгради. Строително-
технически норми при проектиране и изграждане.
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Виа Експо организира екологична конференция и изложба

намаляване консумацията на енергия; управ-

ление на отпадъците, обработката им и

тяхното рециклиране; опазване на околната

среда“, заявиха организаторите на меропри-

ятието.

„Участниците ще имат възможност за

директни контакти с мениджъри и инвести-

тори, представители на общини, експерти от

различни браншове на промишлеността, фи-

нансови институции, строителни предприе-

мачи и др. Събитието предоставя възмож-

ност и за установяване на контакти с нови

и потенциални клиенти от България и регио-

на“, допълниха от Виа Експо.

Стремежът на организаторите е да ут-

върдят събитието като водещо за региона

на Югоизточна Европа, което да спомогне в

борбата с промените в климата и за опазва-

не на околната среда.

От 3 до 5 юни т. г., в Национален дворец

на културата в столицата Виа Експо органи-

зира международна конференция и изложба под

мотото „Разумно използване на енергията и

водата за опазване на планетата“. Събитие-

то е под егидата на Министерство на окол-

ната среда и водите, в партньорство с Аген-

цията по енергийна ефективност.

„Сред застъпените теми са управление на

водните ресурси и отпадъците, енергийна

ефективност, рециклиране, както и възмож-

ности за инвестиции в тези сектори. Целта

на конференцията е да постави проблемите

и да спомогне за набелязване на действия за

решаването им, ползвайки опита на други

държави. Изложбата дава добра възможност

за представяне на иновативни технологии,

продукти и услуги в областта на рационално-

то използване на водата и третирането й;

Кериър България представи енергоспестяващи системи за отопление

На 24 февруари т. г., Кериър България

организира презентация, посветена на нови

енергоспестяващи системи за отопление с

марката Carrier NEXA и Toshiba ESTIA. Пред-

ставени бяха решения за отопление и охлаж-

дане на жилищни сгради с нисък разход на

енергия. „Сред предимствата на новите

системи е отсъствието на дискомфорта

от раздвижения въздух, типичен за климати-

ците. Освен това, системите осигуряват

топла вода за битови нужди и отопление за

целия дом. Топлината се произвежда от ин-

верторна термопомпена система въздух-

вода и чрез междинен топлоносител водата

се използва за подово отопление, вентила-

торни конвектори и радиатори“, заяви пред

присъстващите специалисти Георги Сечков,

мениджър на Кериър България.

„Системите Carrier и Toshiba са револю-

ционни по своята същност заради комфор-

та, който осигуряват. В чужбина този на-

чин на отопление се използва най-често при

жилищни сгради. Търсенето на енергоспестя-

ващи системи вече е факт и в България,

което се доказва от големия пазарен инте-

рес към предлаганите от компанията ни си-

стеми за отопление и охлаждане“, допълни

г-н Сечков.

Арх. Георги Чернев получи приза Архитект на годината

годината бе връчен на творческия колектив с ръководител арх. Геор-

ги Чернев от Стара Загора за сградата Регионален исторически му-

зей в града. Сред номинираните бяха още арх. Мария Сребрева за офис

сграда на Карол финанс в София, арх. Борислав Богданов за три обекта

- административно-търговска сграда, шоурум, автосервиз и офис

сграда и жилищна, административна и търговска сграда в столица-

та, арх. Илко Николов за пътнически терминал на летище Пловдив, арх.

Пламен Генчев за административна и офис сграда на Галчев инжене-

ринг и две жилищни сгради в София.

За първи път конкурсът номинира и ландшафтен проект. Награда-

та е за арх. Николай Николчев за проекта му ландшафтно устройство

около новата сграда на терминал 2 на летище София. Специална на-

града получи и арх. Анна Неврокопска, отличена в категорията Съхра-

нено архитектурно наследство за проекта й разширение на регионал-

ната библиотека Сава Доброплодни в Сливен.

На 17 февруари т. г., за петнадесети пореден път бяха определени

наградите в конкурса „Архитект на годината“, организиран от Арх и

Арт форум и Съюза на архитектите в България. Призът Архитект на
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Елмарк разшири продуктовата си гама с осветителни тела под марката Stellar

Отскоро фирма Елмарк предлага на клиен-

тите си осветителни изделия под търгов-

ската марка Stellar. Те обхващат всички ос-

новни групи продукти за осветление - луми-

несцентно, стенно/таванно осветление за

вграждане, офисно осветление - алуминиеви

пендели, осветителни тела за баня, градин-

ско и декоративно осветление, фенери, ин-

дустриално осветление – прожектори, осве-

тителни пендели тип „камбана“, улични ос-

свързани с електрическата апаратура. При-

чината е, че за нашите дистрибутори би

било лесно да ги предлагат, тъй като са

специализирани в тази област на техниката.

Марката ELMARK за електрическа апарату-

ра и Stellar - за осветление ще се предлагат

паралелно“, заявиха от Елмарк. „Фирмата е

с дългогодишен опит и изградена мрежа от

офиси и дистрибутори в България и чужбина

за продажба на електроапаратура. Именно

чрез нея ще предлагаме и новата марка Stellar

в България, Румъния, Сърбия, Хърватска,

Босна и Херцеговина, Македония, Черна Гора,

Полша, Италия, Гърция, Унгария, Йордания“,

допълват от Елмарк.

Две от основните продуктови групи –

луминесцентното и промишленото освет-

ление се сглобяват в завода в Добрич. Оста-

налите са внос. „Всички продукти притежа-

ват сертификата LVD („Low Voltage

Directives“) по Директива 2006/95/ЕС (ex. 73/

23/EEC ), издаден от Центъра за изпитване

и европейска сертификация“, уверяват от

компанията.

Общото събрание на КАБ ще се проведе на 30 април и 1 май 2010 г.

увеличения брой делегати, мястото за провеждане на браншовия форум

ще бъде уточнено допълнително, заявиха от Камарата.

Управителният съвет прие предложения дневен ред за предсто-

ящото Общо събрание на КАБ. Гласувани бяха сроковете за подго-

товка на основните документи на ОС - предложения за изменение и

допълнение на Устава и Професионалния кодекс. През месец март

трябва да се проведат общите събрания на Регионалните колегии,

а през април - допълнителни делегатски събрания за разглеждане на

двата основни документи на КАБ. Заседанието на УС на КАБ изслу-

ша още доклади и информации на заместник-председатели и предсе-

датели на комисии. С мнозинство бяха приети Правилника за Ауди-

ториума, както и Методиката за обучение по наредба за пожарна и

аварийна безопасност.

По време на първото за тази година заседание на Управителния

съвет на Камарата на архитектите в България бе взето решение

Общото събрание (ОС) да се проведе на 30 април и 1 май т. г. Поради

Инж. Трифон Плачков се присъедини към екипа на ВАГО

ВАГО България разшири екипа си с нов

продуктов мениджър Индустриална и сград-

на автоматизация. „Инж. Трифон Плачков е

с инженерно образование и богат професи-

онален опит в областта на продажбите и

поддръжката на специализираната електро-

техническа CAD систeма за проектиране

EPLAN, както и на електропродукти с при-

ложение в индустрията. Назначението му

е резултат от постоянно разрастващата

се дейност на ВАГО България и завоювани-

те от компанията трайни позиции на

българския пазар“, заявиха от ВАГО Бълга-

рия.

„Основната дейност на инж. Плачков ще

бъде насочена към разширяване на пазарния

дял на продуктите ни в областта на инду-

стриалната автоматизация, както и на

BMS проекти. Надяваме се, че неговите

опит и професионализъм ще бъдат от пол-

за най-вече за нашите клиенти и партньо-

ри, които могат да разчитат и да се об-

ръщат към него на телефоните на компа-

нията“, допълниха от ВАГО България.

ветителни тела и др. Освен тях, компания-

та предлага и съответните консумативи –

светодиодни, компактни луминесцентни

(енергоспестяващи) лампи, луминесцентни

пури, халогенни и газоразрядни лампи, транс-

форматори, дросели и др.

„За да бъдем по-конкурентноспособни в

условията на икономическа криза, взехме

решение да разширим портфолиото си, като

се насочихме към продукти, които са тясно
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ХЕРЦ Арматура ЕООД
1756 София, ул. Климент Охридски 27 А
тел.: 02/975 12 80;  факс: 02/975 12 81

4400 Пазарджик, ул. Райко Алексиев 14 А
тел.: 034/44 85 61, факс: 034/44 85 81

8000 Бургас, тел.: 0886 477 846

e-mail: herz-armatura@mbox.digsys.bg
www.herz-bg.com       www.herz.eu

Красив и неочаквано компактен

котел на биомаса (дървесен чипс) от

HERZ Feuerungstechnik. Ще бъдете

очаровани от неговия вид и възмож-

ности.

Необходимото място за монтаж

от само 1,5 m2 и еднофазовото  му

електрозахранване (230 V) ще ви

спестят неприятности още при про-

ектирането и изпълнението на котел-

ното. Все пак, ще трябва да помис-

лите за складовото помещение за

горивото, към което обаче също няма

особени изисквания, освен че ще е

добре да е в близост до котела.

Тази инвестиция ще Ви се върне

много скоро. Още след пускането му

в експлоатация, Вие ще сте макси-

мално разтоварени от грижи за своя

"енергиен приятел", който автома-

тично ще се зарежда с гориво и то

за много продължително време. Ваше-

то задължение ще е сведено до това,

през известен период от време да

отстранявате пепелта, насъбрала се

в изключително удобното казанче в

предната му част, докъдето тя се

транспортира отново автоматично.

Разбира се, няма да Ви се налага да

почиствате нито горивната камера,

нито топлообменниците в задната

част на котела – това е негова гри-

жа. Като към всичко това добавим и

абсолютно оптимизираното и пълно,

т.е. ефективно изгаряне, осигурено

от електрониката, във връзка с лам-

бда-сонда, благодарение на което се

достига възможно най-висок КПД и

следователно най-ниска цена на по-

лучената топлина, за Вас ще остане

Котел HERZ firematic 20/35/45/60
За да е домът не само технологичен, но и екологичен

само приятното чувство за добра ин-

вестиция както финансова, така и

екологична.
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Немска компания за мениджмънт на околна среда отвори офис у нас

Наскоро, една от водещите немски компа-

нии за мениджмънт на околна среда Birkhahn

+ Nolte Kontor Fur Umwelttechnik откри пред-

ставителство в България – Биркан и Нолте

инженерингово сдружение за води и околна

среда. „Предлагаме обща консултация, експер-

тизи, проучване и планиране, търгове, офер-

ти и подготовка за възлагане на поръчки,

строителен надзор, проучване на съвмести-

мост с околната среда, проектен ме-

ниджмънт и други услуги. Компетенциите ни

в областта на мениджмънта на околната

среда засягат отпадъчното и водното сто-

панство, пътната инфраструктура, индуст-

риалното инженерство и др.“, заявиха от пред-

ставителството.

„Компанията вече започна проучване и раз-

работване на проекти в различни области и

общини в страната. Високото ниво на бюро-

то за консултации, планиране и строително

ръководство е резултат от над петдесетго-

дишния опит и знания на сътрудниците на

фирмата. Друга важна предпоставка за каче-

ството и успеха на услугите ни е двойният

контрол върху съответната документация.

Всички дейности на колектива, на който е

възложен проектът, се проверяват от ръко-

водителя му, след което се подлагат на вто-

ри независим специализиран контрол от страна

на неангажиран по проекта началник-отдел или

управител“, допълниха от Биркан и Нолте ин-

женерингово сдружение за води и околна среда.

Фирма Тюлипс навърши две години

Наскоро фирма Тюлипс отбеляза две години от своето основава-

не. „Дългогодишният опит и историята на една фирма не водят ав-

томатично до стабилна структура. Когато стартирахме дейност-

та ни през януари 2008 г., бяхме щастливи като млад и амбициозен

екип да отговаряме на всякакви предизвикателства в името на сво-

ите клиенти и професионализма. За период от две години успяхме да

реализираме устойчив растеж и високи резултати, заедно с нашите

местни и чуждестранни партньори“, заявиха от Тюлипс.

„В началото на 2008 г. започнахме работа с фирма Multitubo – Гер-

мания, производител на тръбни системи за отопление и водопровод,

а година по-късно стартира и сътрудничеството ни с водещата фирма

в климатизацията – Daikin, както и с най-големия производител на

алуминиеви радиатори - фирма Fondital – Италия. Разбира се, всяко

начало бе много вълнуващо за нас, тъй като най-големият ни капитал

бяха нашите опит и познания в областта, в която работим дълги

години“, коментираха от Тюлипс. „В същото време не можехме да се

похвалим с дългогодишна история на фирмата, както и с големи фи-

нансови възможности. Ако добавим и последствията от разраства-

щата се световна икономическа криза, не би следвало изгледите за

развитието ни да са много оптимистични. Въпреки това, ние зало-

жихме на успеха и не сбъркахме! В бъдещето гледаме все така опти-

мистично като имаме за цел да бъдем новатори в бранша, търсейки

и внедрявайки модерни, високоефективни и екологични решения“, допъ-

лниха от компанията.

Създадена бе фирма Индустриал партс и системи

„Гамата продукти намират широко прило-

жение в бита, строителството, промишле-

ността и туризма. Нашите потенциални и

приоритетни клиенти са ВиК операторите и

общините. Индустриалните предприятия,

минната промишленост, земеделските про-

изводители, топлоелектрическите централи,

АЕЦ също се нареждат сред важните. Сред

целите, които си поставяме са тясно

сътрудничество с клиенти, проектанти и

инвеститори за постигане на максимална

ефективност и възвръщаемост на инвести-

циите при изпълнение на инфраструктурни и

други проекти. Максимална надеждност, не-

прекъсваемост на работните процеси и ви-

соко ниво на обслужване са другите ни задачи

за изпълнение“, заяви управителят на компа-

нията Драгомир Денев.

Отскоро на българския пазар оперира фир-

ма Индустриал партс и системи, съобщиха за

сп. ТД Инсталации, Оборудване, Инструмен-

ти от офиса на компанията. „Основният

предмет на дейност на новосъздадената

фирма е концентриран в продажбата и серви-

зирането на помпи и помпени системи, как-

то и на решения в областта на водоснабдя-

ването, канализацията и индустрията. Пред-

лагаме и системи за резервно и аварийно елек-

трозахранване - дизелгенератори, непрекъс-

ваеми токозахранващи системи (UPS), авто-

матизация на предлаганите продукти и реше-

ния. В Казанлък разполагаме със склад и сер-

визна база за нашите продукти. Чуждестран-

ните ни партньори засега са Saer, Ritz, Elias и

Himoinsa“, заявиха от Индустриал партс и

системи.
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Семинар в областта
на решенията за сигурност
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На 17 февруари т. г., фирмите

Телетек и Телетек Електроникс бяха

домакини на съвместна презентация,

посветена на нови продукти и реше-

ния в областта на системите за

сигурност и охрана. Събитието се

проведе в рамките на изложението за

охрана и охранителна техника "Секю-

рити 2010" в Националния дворец на

културата, София. Присъстващите

над 120 специалисти от цялата стра-

на бяха приветствани с добре дошли

от Антонина Димитрова, търговски

директор на фирма Телетек. В първа-

та част на мероприятието бяха пред-

ставени нови продукти производство

на Телетек Електроникс - адресиру-

ема пожароизвестителна система

IRIS light; конвенционално решение

MAG/SensoMAG и аналогово-адресиру-

ема система IRIS/System Sensor.

Пожарен контролен панел IRIS
Сред основните акценти в лекци-

онната програма бе аналогово-адре-

сируемият панел IRIS light с 96 охра-

нявани зони и възможност за под-

дръжка на 4 кръга. "Панелът може да

работи в мрежа (до 32 панела) и да

комуникира с персонален компютър.

Поддържа памет за 10 000 събития с

детектори и устройства на System

Sensor серия 200 Advanced (също така

серии 200 и 500). Към панела могат

да се свържат до 99/99 детектора/

устройства при ИРИС с протокол

Систем Сензор и 250 устройства

(включително детектори) при ИРИС

лайт с протокол Телетек Електро-

никс. Контролен панел ИРИС може да

бъде програмиран със софтуер ProsTE

за бърза конфигурация на устройства-

та в пожароизвестителната систе-

ма", заявиха домакините на презента-

цията. "Панелът е снабден с 320х240

CSTN сензорен екран, цветен графи-

чен дисплей и интуитивни многоезич-

ни менюта, включително на българс-

ки език. Софтуерът се обновява из-

ключително лесно. На разположение

са и допълнителни софтуерни пакети

за програмиране и мониторинг –

ModBUS интерфейс", допълниха те.

Семинар в областта
на решенията за сигурност
Събитието бе организирано съвместно от Телетек и Телетек Електроникс

Гамата детектори за пожар
SensoMAG
От гамата пожароизвестителни

системи на Телетек Електроникс, в

рамките на събитието бяха предста-

вени и конвенционалните детектори

SensoMAG F10, R20, S30 и M40.

"Сред основните характеристи-

ки на детекторите с фиксирана

температура SensoMAG F10 са циф-

рово обработващият алгоритъм,

LED индикацията с 360° видимост,

зоната на покритие до 35 м2 и нис-

ката енергийна консумация в неза-

действано състояние. Средната

температура, при която се активи-

ра детекторът е 60 °С. Диференци-

ално-максималният температурен

детектор SensoMAG R20 има сред-

на температура на задействане 58

°С и е със сходни технически харак-

теристики с предния модел. В оп-

тично-димния детектор SensoMAG

S30 зоната на покритие е до 120 м2“,

увериха от Телетек Електроникс.

Последният представен модел от

гамата SensoMAG бе М40, който

комбинира функциите на мултисен-

зорен оптично-димен и максимално

диференциален температурен де-

тектор. Сред предимствата на кон-

венционалните системи, изградени

с датчици от серия SensoMAG е

включването на до 32 детектора

във всяка зона.

Новости при записа и
визуализацията на събития
По време на семинара детайлно

бяха представени LAN, GSM и GPRS

модули за комуникация, с приложение

в преноса на данни при сигнално-ох-

ранителни и пожароизвестителни

системи. „Мрежовото решение за

максимална сигурност и надеждност

включва освен споменатите модули

и Windows Server с Web Browser за

наблюдение и управление на системи

за охрана“, заявиха домакините. Те

увериха, че предстои пускането на

пазара на GPRS модул. „Вече са в

продажба AJAX LAN TCP-IP и AGUS

GSM модули.

Новост в противопожарните сис-

теми е модулът за съхранение и ви-

зуализация на възникнали събития при

конвенционални пожароизвестителни

системи, производство на Телетек

Електроникс - MAGlogger. Той е пред-

назначен за работа с разшируем кон-

венционален пожароизвестителен

панел MAG8plus. Сред предимствата

му е лесната поддръжка.

Средства за видеонаблюдение
от партньорски фирми
В рамките на мероприятието Те-

летек представи нови решения и

продукти за видеонаблюдение с мар-

ките J&S, LONGSE, SANYO, E-ronix и

ACTi. Сред тях бяха компактните

средства за малки и средни обекти

на J&S и LONGSE, високотехнологич-

ните аналогови системи на E-ronix,

SANYO, J&S и IP базираните систе-

ми от SANYO и ACTi.

По традиция представянето завъ-

рши с коктейлна част, на която кли-

енти, официални гости и специалис-

ти от фирмата имаха възможност да

обменят мнения и коментари по об-

съжданите продуктови групи и идеи

за бъдещи съвместни проекти и нови

технически решения.
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Инверторен климатик
Sky Air Seasonal Inverter
„Инверторният климатик Sky Air

Seasonal Inverter е първият продукт,

разработен съобразно изискванията

на директивата EuP-directive. Благо-

дарение на иновативните нововъве-

дения, тази серия климатици пости-

га с до 20% по-висока ефективност в

сравнение с аналогичните Sky Air

Super Inverter, и с 50% по-добри резул-

тати от обикновените климатици“,

съобщиха от компанията. В допълне-

ние те заявиха, че се очаква новата

серия да бъде пусната на пазара през

април 2010 г.

VRV-Q за плавен преход
от R-22 към R-410A
В пълно съответствие с влизаща-

та от 2015 г. пълна забрана за изпол-

зване на фреон R-22 (за държавите-

членки от Европейския съюз тя е в сила

от януари 2010 г.), компанията Daikin

инвестира в разработването на нова-

та климатична система VRV-Q.

„Системата VRV-Q е разработе-

на с цел да осигури лесно и ефектив-

но преминаване на VRV системи, ра-

ботещи с хладилен агент R-22, към

работа с хладилен агент R-410А“,

заявиха от Daikin. „Системата VRV-

Q позволява да се запази изградена-

та тръбна мрежа, вътрешните

тела, контролерите. Необходимо е

да бъдат заменени единствено

външните тела и BSVQ-кутиите

Иновативни технически
решения от Daikin
Съчетават висока ефективност, екологосъобразност и стилен дизайн

(при работа на рециркулация)“, до-

пълниха те.

Термопомпи Daikin Altherma
Сред акцентите в пресконференци-

ята бе термопомпената система

Daikin Altherma. „Термопомпите Daikin

Altherma са отговорът на Дайкин към

нарастващата необходимост от ви-

сокоефективни, устойчиви отопли-

телни системи, които да заместят

използваните в момента котли на

течно и газообразно гориво“, заяви

Ото Оберхумер, управляващ директор

на Daikin Централна Европа „Те са

икономически ефективно, удобно и

щадящо природата решение“, подчер-

та той. „Термопомпите Daikin Altherma

са добре познати на потребителите

в Европа. От лятото на 2009 г. Daikin

предлага високотемпературна термо-

помпа въздух-вода с възможност за

подготовка на вода за битово горещо

водоснабдяване. Към инсталацията е

възможно включването и на слънчеви

колектори“, допълниха от Daikin.

Хладилни модули
за търговски обекти
В рамките на събитието гостите

имаха възможност да се запознаят и

с обновените хладилни модули Conveni-

Pack, чиито подобрения са съобразе-

ни с нормативните изисквания, отна-

сящи се до европейския пазар. „След ус-

пешния старт в Европа на сегашния

модел, работещ с хладилния агент R-

407, новото поколение функционира с

R-410 като имаме всички предпостав-

ки да твърдим, че е по-мощно, по-ефек-

тивно и универсално решение“, заяви-

ха от Daikin Централна Европа.

Представени бяха и кондензатор-

ните модули Zeas. „Те са много добро

решение за охлаждане на складове,

супермаркети, петролни станции,

хладилни стаи и др.“, увериха от ком-

панията.

Високи технологии, в съчетание
с иновативен дизайн
Сред основните акценти в пре-

сконференцията бе представянето на

новата система за климатизация

Daikin Emura. „Преди няколко години

Daikin започна разработването на

напълно нова система за климатиза-

ция на жилищни помещения, в която

бе вложен стремежът ни да утвър-

дим позициите си в областта на ди-

зайнерски ориентираните климатич-

ни системи. Резултатът, който пред-

ставихме в началото на 2010 г., обек-

тивно казано е впечатляващ“, комен-

тират от Daikin.

„Daikin Emura е отличителна марка

за елегантен дизайн, съчетан с висо-

ки технологии. Системата реализира

значителни икономии на енергия бла-

годарение на три основни нововъведе-

ния – интелигентен сензор, регистри-

ращ присъствието на хора в стаята,

функция Econo Mode, позволяваща

енергийно ефективна работа чрез ог-

раничаване на консумираната мощ-

ност и таймер, който дава възмож-

ност за програмиране работата на ус-

тройството за седмица“, допълниха

от Daikin Централна Европа.

Daikin представи нови продукти
Както сп. ТД Инсталации, Оборудване, Инструменти съобщи в предишния си брой, на

21 януари т.г. в хотел Азия Линсберг, в курортното градче Бад Ерлах, близо до австрий-

ската столица Виена, се проведе годишната международна пресконференция на водещия

концерн в областта на хладилната и климатична техника - Daikin. В рамките на събити-

ето бяха представени най-новите продуктови разработки на компанията. Гости на съби-

тието бяха представители на редица европейски държави, сред които Словакия, Чехия,

Румъния, Унгария, България и Австрия. По време на пресконференцията, организирана от

Daikin Централна Европа, бяха представени нови продукти в областта на климатичната

и хладилната техника. Пресконференцията стартира с темата за климатичните промени

и стремежа на компанията Daikin не просто да предлага екологосъобразни продукти, но и

да заложи на такова производство. Домакините на събитието съобщиха, че Daikin Цент-

рална Европа е първата компания, въвела изискванията на европейската EuP-directive (Energy

Using Products framework directive).



ÑÒÐ. 92*2010 ÑÒÐ. 92*2010

Електроинсталации
"ПРОЛЕТ 2010"
Електроинсталации
"ПРОЛЕТ 2010"

обзор на
най-хитовите

продукти
и технологии

обзор на
най-хитовите

продукти
и технологии



ÑÒÐ. 10 2*2010

TOPJOB®S 2003 - специализирани решения
от WAGO

> ïðîäóêòè è äîñòàâ÷èöè

www.wago.com

ÊËÅÌÈÒÅ WAGO - ×ÅÑÒÎ ÊÎÏÈÐÀÍÈ, ÍÎ ÍÅÄÎÑÒÈÆÈÌÈ!

Êà÷åñòâî
Íàäåæäíîñò
Èíîâàöèÿ

Wago Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Òúðãîâñêî ïðåäñòàâèòåëñòâî:
1330 Ñîôèÿ, áóë. Àêàä. Èâàí Ãåøîâ 2Å,
Áèçíåñ öåíòúð Ñåðäèêà, Ñãðàäà 1, åò. 4, îôèñ 417
òåë.: 02/ 489 46 09, 489 46 10; ôàêñ: 02/ 928 28 50; info-bg@wago.com
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Серията клеми TOPJOB®S на фир-

ма WAGO е специализирана линия от

клеми за сградни инсталации. Основ-

ното предимство на тези продукти е,

че наред с изключително лесния мон-

таж спестяват и подвеждането на

отделните връзки към неутралната

шина. Всъщност шината е вградена в

самия клеморед. За осъществяването

на електрическата връзка към неут-

ралата всичко, което е необходимо да

се направи е просто с обикновена

права отвертка да се издърпа специ-

ално предназначения за целта плъзгач

на съответната клема и той да бъде

"защипан" за самата шина, както е по-

казано на снимката. Шината бива но-

сена от самите крайни капачки на кле-

мореда, като в тях са предвидени спе-

циални отвори за целта. Ако клеморе-

да съдържа голям брой клеми, е необ-

ходимо да се предвидят междинни

държачи на шината на всеки 200mm.

Шината може да бъде защитена с

прозрачен предпазен капак.

Клемите от серията TOPJOB®S

имат няколко сериозни предимства

TOPJOB®S 2003 - специализирани решения
от WAGO

пред аналозите на пазара. Най-сери-

озното от тях е бързото окабелява-

не на клемореда. При работа с твърди

или меки проводници с гилза, всичко не-

обходимо за осъществяване на връзка-

та е просто да се подведе кабела към

отвора на клемата, като за това не

е необходимо да се използва какъвто

и да е инструмент. Качеството на

електрическата връзка се гарантира

от постоянното налягане, осигурено

от патентованата от WAGO пружин-

на клема CAGE CLAMP®S и от калай-

дисаните медни проводими части.

Освен лесното опроводяване, пружин-

ната клема гарантира безпроблемна

работа на връзката за неограничен

период от време. Клемите не се нуж-

даят от периодично обслужване и

проверка на връзката, както обикно-

вените винтови клеми. С използване-

то на клемите от серията TOPJOB®S

може да се постигне по-голяма

плътност на окабеляването благода-

рение на малката широчина на клеми-

те (4.2mm за 1.5mm2 клема до 10mm

за 10mm2 клема). Серията предлага

също възможност за използване на

многоетажни клеми.

Всяка клема има тестов отвор за

закрепване на сонда. Лесно могат да

бъдат замостявани чрез използване на

мост тип "гребен". Маркировката

може да бъде поставена както върху

клемореда, така и странично, като

маркирането може да е както ръчно,

така и чрез принтер за марки.

Подвеждащите отвори на проводни-

ците са оцветени в съответствие със

стандарта, с цел предотвратяване на

евентуално грешно подвързване.
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Интеркомплекс с нова гама
стълбове за външно осветление

> ïðîäóêòè è äîñòàâ÷èöè

В последно време в страните от

ЕС и САЩ се налага тенденцията за

подмяна на металните стълбове за

улично, парково и др. външно освет-

ление с такива от изкуствени мате-

риали – различни стъклопласти.

Стълбовете, изработени от такива

материали се отличават с някои

предимства пред металните, като

например:

n ниско собствено тегло;

n стабилност;

n дълъг експлоатационен живот;

n сигурност;

n отсъствие на корозия;

n безопасност – няма нужда от за-

земяване, материалът има изола-

ционни свойства;

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТОЙНОСТ СТАНДАРТ

Състав – количество стъклени влакна > 50% -

Плътност 1,45 g/cm UNI 7092

Механична устойчивост

без увреждане на повърхността > 140 kg/cm2 ASTM D 256

Хигроскопична абсорбция < 0,5 % БДС EN ISO 62

Устойчивост на опън > 2 000 kg/cm2 БДС EN 61

Устойчивост на натиск > 1 500 kg/cm2 UNI 4279

Устойчивост на огъване > 1 600 kg/cm2 БДС EN 63

Еластичен модул на усукване > 160 000 kg/cm2 БДС EN 63

Диелектрична якост > 40° Barcol БДС EN 59

Диелектрична устойчивост по повърхността > 5 kV/mm UNI 4291

Повърхностно съпротивление > 4.1012 Ω UNI 4288

Обемно съпротивление > 7.1013 Ω.cm UNI 42881

Интеркомплекс с нова гама
стълбове за външно осветление

За подробности и поръчки, моля свържете

се с ИНТЕРКОМПЛЕКС ООД на телефон:

032/243 826.

n устойчивост на вятър до 100 km/h;

n не е нужна периодична поддръжка

(грундиране, боядисване и др.);

n лесен монтаж на място – не се

изисква подемно-транспортна

техника.

Стълбовете от стъклонапълнен

полиестер имат още едно, много

важно предимство. При удар на лека

кола се избягват сериозните трав-

ми, тъй като стълбът се огъва (или

чупи) по направлението на удара, за

разлика от металните.

От края на 2009 г. Интеркомплекс

ООД предлага на българския пазар

широка гама от стълбове за освет-

ление, изработени от стъклонапълнен

полиестер, отговарящи на изисквани-

Основни конструктивни характеристики на материала

ята на стандарт БДС EN 40-3:2004.

Основните конструктивни харак-

теристики на материала са предста-

вени в таблицата.

Стълбовете са с височина до 11

метра. Предлагат се стандартно в

цвят RAL 7035 (светлосив), но могат

да бъдат и в други цветове, включи-

телно наподобяващи дърво.

Изработват се в три различни

класа, в зависимост от съотношени-

ето на размерите, вида и броя на

осветителните тела, които се пред-

вижда да бъдат монтирани. Към тях

се предлага и широка гама аксесоа-

ри, като: удължители, рогатки, осно-

ви, защитни капаци и клемни кутии.
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Каниско представя
Electrical Designer

> ïðîäóêòè è äîñòàâ÷èöè

Electrical Designer (ED) е мощен па-

кет програми за електротехничес-

ко проектиране и чертане в среда на

AutoCAD LT и AutoCAD. Продуктът е

лесен за използване, а специфичните

електротехнически функции, които

притежава го правят удобно сред-

ство за: производители на различни

електротехнически уреди, съоръже-

ния и електрически машини, конст-

руктори, проектанти и чертожници

в областта на електротехниката и

електроенергетиката, проектанти

на електрически табла, шкафове и

др.

В ED са включени библиотеки, съоб-

разени с BS, DIN, ANSI, UNE, IEC и JIC

стандарт. Чертането се извършва

бързо и ефикасно. Създадените чер-

тежи са осигурени с обширна доку-

ментация. Рискът за допускане на

съществени грешки е нищожен.

Electrical Designer се състои от 6

модула.

Функционални възможности
Управление - интерфейсът на ED

позволява осъществяване на ме-

ниджмънт на проекти, библиотеки,

каталози, справки, спецификации.

Налице е възможността за визуали-

зация на библиотечните образци, с

техните атрибутивни данни.

Каниско представя
Electrical Designer

Средства за изчертаване - в ED

е заложен богат набор от чертожни

средства за изпълнение на електри-

чески чертежи. Лесно се поставят

имена на елементи, връзки, кабели и

компонентни спецификации в схеми-

те. Продуктът позволява автоматич-

но номериране на елементите на ве-

ригата, връзките и накрайниците, по

начин дефиниран от потребителя и

съобразен с IEC стандарта, както и

автоматично номериране на кабели-

те с опция за префикс, суфикс или ком-

бинация от тях. Налице е възможност

за анотация на техническите данни

в процеса на чертане. Вмъкването на

елементи от библиотеките има оп-

ция за автоматично прекъсване на ли-

нията, а изтриването на елемент ав-

томатично възстановява прекъсване

във веригата.

Анализи - ЕD извършва анализ на

компонентите и проводниците в ре-

ално време и съобщава за допуснати

грешки като къси съединения,

прекъснати вериги или прекалено

много контакти.

Връзка с база данни на произво-

дители - в ED съществува възмож-

ност за връзка с външни бази данни,

за да могат да се използват електрон-

ни каталози на производители, напри-

мер Eldon Electric Limited, Weidmuller-

Klippon Products Limited и др.

Спецификации и сметки за мате-

риали - налични са няколко хиляди ком-

понентни части. Съставянето на

спецификации и сметки с използвани-

те материали, части и апарати се из-

вършва автоматично.

Разположение на компонентите

- продуктът подпомага проектанта

при разполагането на елементите в

шкафа и извършва проверка с цел

откриване на несъответствията

между чертежите на схемата и пла-

на. Разположението на компоненти-

те в шкафа се визуализира в 2D и 3D

режим.

Кабели, накрайници, клеми - орга-

низацията на кабели, накрайници,

клеми се извършва посредством ре-

дактор, който е с широка функционал-

ност. Автоматично се създават чер-

тежи на клемореди.

Справки - с помощта на ED е

възможно генерирането на голям

набор от справки като списък на

връзките, кабелен журнал и др. Про-

дуктът поддържа над 250 файлови

формата за запис и позволява „export“

на информацията в Excel, Word, Text,

Access, HTML файлове и др.
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Модулни системи ниско напрежение
от Schneider Electric

Фирма Жо и Вен е специализирана в

търговията с кабели, електроматери-

али и електрооборудване за жилищни и

административни сгради. Компанията е

официален дистрибутор на ел. апарату-

ра ниско напрежение с марката Schneider

Electric. Сред най-новите предложения в

продуктовата й гама е последното по-

коление модулни системи НН на френс-

ката компания - Acti 9. Гамата Acti 9 е

резултат от дългогодишния опит на

компанията и поставя нови стандарти

в крайното електроразпределение нис-

ко напрежение. Произведена е с грижа

към околната среда от 100% рециклиру-

еми и възобновяеми материали.

Основни приложения на Acti 9
n Защита на електрически вериги и

товари чрез модулни автоматични

прекъсвачи във всички индустриални

и комерсиални сгради.

n Всякакви приложения, особено за

замърсени мрежи и агресивни среди.

n Защита на двигатели чрез модулни

автоматични прекъсвачи.

n Защита на постояннотокови вериги сз

модулни автоматични прекъсвачи.

n Защита на хора и имущество чрез су-

перимунизирана дефектнотокова за-

щита.

n Защита от атмосферно пренапреже-

ние чрез катодни отводители.

n Управление и контрол на ел.вериги

чрез контактори и импулсни релета.

n Дистанционен контрол на вериги чрез

устройства комбинирани с модулни

автоматични прекъсвачи.

n Дистанционен контрол и защита на

вериги чрез устройство, което ком-

бинира функциите на автоматичен

прекъсвач, контактор и импулсно реле.

n Програмиране, регулиране, сигнализа-

ция и др.

Функционални характеристики
на гамата

n Функцията VISI-SAFE осигурява безо-

пасна поддръжка на място във всяка

среда, през целия експлоатационен

живот на инсталацията.

n Изолацията клас 2 осигурява пълна

защита срещу токов удар, благода-

рение на своя лицев панел клас-2.

n Индикаторът VISI-TRIP позволява

бързо локализиране на повредата и

минимизиране времето на прекъсва-

не на работния процес.

n Супер имунизирана дефектнотокова

защита тип Si: по-дълъг експлоата-

ционен живот, особено във вериги с

присъствие на хармоници и приложе-

ния в агресивни среди.

n Устройство iXC60, което комбинира

функциите на автоматичен прекъс-

вач, контактор и импулсно реле, като

осигурява значително редуциране на

разходите и времето за окабеляване

и монтаж (50% по-малко за захранва-

нето и 20% до 50% по-малко за конт-

рол и управление).

n Пълна координация, гарантирана от

Schneider Electric, благодарение на

концепцията "всичко в едно", както и

от съвместимостта между автома-

тичните прекъсвачи и дефектното-

ковите защити.

n Оптимизиране времето на проекти-

ране, особено в приложения за управ-

ление на осветлението в сгради.

n Ограничаване на консумираната

енергия.

n Гъвкави и с възможност за надгражда-

не решения и опростени операции.

Модулни системи ниско напрежение
от Schneider Electric
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Chorus - сградна и домашна
автоматизация oт GEWISS
Идеалният дом е вече реалност
Съществува ли идеален дом? Днес

технологията намери точната му дефи-

ниция: Домът Chorus - мястото където

технологията и ежедневието вървят

ръка за ръка, всяка ситуация е под кон-

трол и всяко решение е бързо и лесно.

Вашият дом, Вашата сцена
С Chorus може да създавате "сцена-

рии" подходящи за всяко помещение и

всяка ситуация. Чрез модерният навига-

тор за управление на системата Master

само с едно докосване на панела може-

те да запалите осветлението, да го

димирате, да спуснете щорите или да

регулирате температурата. "Умното"

табло Аctivo предпазва главните опера-

тивни параметри на системата, гаран-

тира безопасност от пренапрежение и

Ви дава сигурността, която търсите.

Вашият дом, Вашият стил
Изживейте живота си в максимален

комфорт, заобиколете се с нов свят

където промените зависят само от вас.

Насладете са на красотата и магията

на декоративните рамки за ключове и

контакти - ОNE, LUX, ART. Освободете

въображението и дайте свобода на иде-

ите си.

Вашят дом, Вашата крепост
Несъмнено кухнята е мястото, кое-

то има нужда от максимална защита.

Различните по функции детектори (за

вода, газ, дим) ще осигурят Вашето

спокойствие. Благодарение на дистан-

ционното управление през интернет и

SMS ще бъдете уведомени при възник-

ване на авария. В случай на задейства-

не на детекторите системата ще ак-

тивира различни ограничителни и пред-

пазни функции – затваряне на клапани на

газо- или водоснабдителни тръби, изве-

стяване със SMS, активиране на алар-

мени инсталации.

Домът Chorus се съобразява и с кли-

матичните особености. Детекторът за

вятър ще ви предаде за внезапна промя-

на в метеорологичните условия и би

могъл да задейства външните щори, да

прибере сенниците или да спусне заве-

сите.

Chorus Ви помага да използвате

енергията рационално и подхожда с ува-

жение към природните ресурси. С вре-

мевия термостат Вие може да конт-

ролирате температурата във всяка

стая и от всяка точка на дома, както

и да създавате подходящата атмосфе-

ра по всяко време на денонощието.

Свобода без ограничение
на приложението
Chorus Ви предлага радиочестотно-

комуникиращи ключове съвместими с

традиционната електроинсталация,

което Ви позволява приложение без да

търсите подходящото място, за да раз-

бивате стената. Просто закрепете ус-

тройствата посредством приложени-

те към тях дюбели или залепващи лен-

ти.

Не е необходимо да сте си вкъщи или

в офиса за да знаете какво се случва

там, да пуснете отоплението или про-

сто да погледнете... Всичко, от което

се нуждаете е връзка с интернет или

мобилен телефон. Chorus е един нов

свят създаден за Вас.

Chorus - сградна и домашна
автоматизация oт GEWISS

> ïðîäóêòè è äîñòàâ÷èöè
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Новa продуктова
гама UPS на
SOCOMEC

Фирма DTS, в качеството си на

официален представител на френска-

та компания SOCOMEC за България,

представи новата й продуктова гама

непрекъсваеми токозахранващи уст-

ройства GREEN POWER, предназначе-

на за ИТ сектора.

Основно технологично предим-

ство на непрекъсваемите токозах-

ранващи устройства от тази серия

е високата енергийна ефективност

изразяваща се в общ коефициент на

полезно действие над 96% в целия

диапазон на натоварването им, вхо-

ден фактор на мощността близък до

единица, незначителни входни хармо-

нични изкривявания на тока под 3% и

възможност за паралелно включване

на до 6 UPS устройства върху общ

товар, надхвърлящ един мегават.

Вложените иновационни технологии

в тази продуктова гама водят до

значителни икономии на средства,

благодарение на намалението в соб-

ственото енергопотребление на

UPS, в дебелината на електрически-

те проводници на входната дистри-

буция и в минималната изисквана

мощност към входния авариен елек-

троагрегат.

Налице са пълна софтуерна съвме-

стимост с всички съвременни опера-

ционни системи и комуникационни

протоколи както и възможностите за

"е"-централизиран мониторинг от

клиента и "е"-сервиз на абонаментна

основа от фирма DTS.

Награден електродинамичен
UPS на Socomec
Световната маркетингова органи-

зация Frost & Sulliwan присъди награ-

дата си за иновативен продукт на

устройство за непрекъсваемо токо-

захранване (UPS), работещо на елек-

тродинамичен принцип - с въртящ се

маховик във вакуум, вместо стандар-

тните статични акумулаторни бате-

рии. Продуктът е създаден от бързо

развиващата се компания Socomec,

която има заводи в 4 страни и прода-

ва продуктите си по всички континен-

ти. В областта на нисковолтовите

превключватели Socomec изпреварва

Schneider, Siemens, Legrand, Eaton и е

на второ място след световния ли-

дер ABB - както по обем продажби,

така и технологично. При електрон-

ните измерители и анализатори на

качеството на мрежовото електро-

захранване компанията е на първо

място в света. Изключителен пред-

ставител на Socomec Sicon UPS за

територията на България е фирма

„DTS - Цифрови преносни системи„

ООД. От 1995 г. са изпълнени пре-

стижни инсталации в практически

всички държавни институции и по-

значими промишлени обекти, телеко-

муникационни оператори, частни и

държавни медии, здравни организации

и административни офиси.

Новa продуктова
гама UPS на
SOCOMEC
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Schneider Electric пусна на пазара
пето поколение модулни системи Acti 9

Абсолютна безопасност
Шнайдер Електрик обединява концеп-

цията VisiSafe заедно с изолационен клас

2 на лицевия панел в гамата Acti 9, което

е уникална характеристика на пазара.

VisiSafe осигурява подсилена изолация на

лицевия панел на новите автоматични

прекъсвачи iC60 и дефектнотокови защи-

ти iID. Позволява на оператора да из-

вършва в пълна безопасност различни

видове работа по експлоатацията и

поддръжката на инсталацията след ус-

тройството. Концепцията VisiSafe ком-

бинира следните технически характери-

стики:

n Индикация за състоянието на контак-

та посредством зеления индикатор.

n Устойчивост на импулсно напрежение:

Uimp = 6 kV, както е специфицирано в

стандарт IEC60947-2 за прекъсвачи за

индустриални приложения, докато

повечето производители днес предла-

гат 4kV или по-малко от 4kV.

n Изолационно напрежение: 500 V AC.

n Степен на замърсяване: Ниво 3 (ин-

дустриален тип замърсяване)

Изолационният клас 2 на лицевия

панел гарантира двойна изолация за

всеки, който работи с автоматичния

прекъсвач или дефектнотоковата защи-

та през лицевия панел. Това повишава

безопасността особено в случай на

сработване на прекъсвача при повреда

(без риск от токов удар).

Минимизиране времето на прекъсване
на процеса на работа
Всички модулни автоматични

прекъсвачи и дефектнотокови защити

от гамата Acti 9 са с вградена функция

на индикатор за сработване, наречена

VisiTrip. Индикаторът е механичен, раз-

положен на лицевият панел на устрой-

ството и променя състоянието само в

случай на сработване на прекъсвача при

повреда. Тази концепция дава следните

предимства:

n моментално локализиране на място-

то на повредата;

n спестява време и място за окабеля-

ване;

n надеждност на механичния индика-

тор, при който няма необходимост от

регулярни проверки за изправност.

Гамата Acti 9 предлага и суперимуни-

зирана дефектнотокова защита клас А

тип Si от продуктовите групи iID и iC60

Vigi модул, които осигуряват оптимал-

на защита на имущество и хора при

събития на претоварване, наличие на

хармоници, или при инсталации в индус-

триални среди с висока запрашеност,

химикали и/или висока влажност.

Acti 9 комбинира дълъг експлоатационен
живот с грижа към околната среда
Устройствата за защита са с бързо-

действаща контактна система, което

повишава надеждността и удължава

експлоатационният им живот, като ог-

раничава стареенето на контактите. С

цел опазване на околната среда, в Acti 9

са използвани 100% рециклируеми компо-

ненти. В допълнение, модулните автома-

тични прекъсвачи и дефектнотокови

защити разсейват 20% по-малко топлин-

на енергия от настоящите продукти.

Schneider Electric пусна на пазара
пето поколение модулни системи Acti 9

Шнайдер Електрик България ЕООД
Център "Обслужване на клиенти"

тел.: 0700 110 20, +359 2 932 93 33
факс: +359 2 932 93 94

e-mail: csc@schneiderelectric.bg
www.schneider-electric.bg
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Семинар на DEHN+SOHNE за
иновативни решения във външната
и вътрешната мълниезащита
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Семинар на DEHN+SOHNE за
иновативни решения във външната
и вътрешната мълниезащита

В началото на месец февруари 2010

г. фирма DEHN+SÖHNE, Германия орга-

низира 5-дневен семинар на своите

фирми-партньори в цяла Европа за

всичките си продукти в областта на

външната и вътрешната мълниеза-

щита, като България беше предста-

вена от фирма СТИМАР.

Бяха представени най-новите про-

дукти на немския производител, сред

които голям интерес предизвикаха

модулните арестери тип DEHNguard

M YPV SCI ... (FM), специално разра-

ботени за защита оборудването на

PV системи от пренапрежения.

Тези арестери се появиха в резул-

тат на задълбочени дългогодишни

изследвания. Иновативното тристъ-

пално DC превключващо устройство

ги прави особено безопасни, така че

да отговарят на изискванията на

съвременните фотоволтаични систе-

ми. Характеристиките на модулния

арестер от продуктовата гама Red/

Line са също толкова уникални, колко-

то и на тристъпалното DC превключ-

ващо устройство. Заключващата

система на модула здраво закрепва

модулите в основата на арестера.

Освен това, защитните модули могат

лесно да бъдат за-

менени без инстру-

менти, като за цел-

та са снабдени с

бутон за освобож-

даване на модула.

За да отговарят

на специфичните

изисквания на фо-

товолтаичните

системи, в тези арестери е вграде-

на т.нар Y-връзка, състояща се от

три варисторни защитни вериги и

комбинираното разединяващо и късо-

съединяващо устройство.Това взаи-

модействие намалява вероятността

от повреда на арестера в случай на

оперативно състояние и състояние

на повреда, които трябва да се взе-

мат предвид във фотоволтаичните

системи. Това гарантира, че арес-

терът е защитен в случай на прето-

варване, без риск от възникване на

пожар в системата.

Защитата от възникване на пожар

е основният приоритет на DEHNguard

М YPV SCI ... (FM). Предпазител, кой-

то е специално разработен за фото-

волтаични системи е интегриран в

пътя на късо съединяване, за да оси-

гури безопасна електрическа изола-

ция, което позволява деенергизирана

подмяна на защитния модул, без фор-

миране на дъга, в случай на повреден

модул за защита от пренапрежения.

Този уникален дизайн съчетава защи-

та от пренапрежения, защита от

пожар и предпазване на човека.

DEHNguard М YPV SCI ... (FM) може

да се използва във всички ниско-,

средно- и високопроизводителни фо-

товолтаични системи, без резервен

предпазител, благодарение на висо-

ката мощност на изключване на вгра-

дения предпазител.

Арестерът притежава зелена и

червена индикация, която показва го-

товността за работа на всяка защит-

на верига, както и триполюсна клема

за дистанционна сигнализация.

....
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Освен с нормативната рамка,

обект на разглеждане в настоящата

статия са основната терминология

в областта, класовете пожароустой-

чиви кабели и съвременните огнезадъ-

ржащи технологии.

Термини в областта
Негоримите кабели са стотици

видове, типове и класове, в зависи-

мост от изработката и предназна-

чението си. Поради различните наци-

онални стандарти е трудно да се

разработи обща и лесна за използва-

не класификация. На българския пазар

се предлага голямо разнообразие от

негорими и неподдържащи горенето

кабели.

Различните производители изпол-

зват различни наименования, сред

които Fire-resistant cables, Fireproofing

cable, Power Cables, PVC Insulated

Cables, PVC Insulated Power Cables,

Fire & Heat Resistant Cables, Transducer

Cables, XLPE Insulated Cables, XLPE

Insulated Power Cables, Rubber

Insulated Cables, Aerial Cables, Control

Cables, Prefabricated Branch Cables,

Copper Wire, Aluminum Conductor,

Instrumentation Cables, Mining Purpose

Cables, Aviation Cables, Shipboard

Cables, Low-Smoke No-Halogen Cables

и др.

Класове кабели
Пожароустойчивите кабели се

означават с две букви. Първата дава

информация за работоспособността

на кабела при определена температу-

ра, а втората - за издръжливостта

му на механично напрежение и огън.

При първа буква в обозначението:

n А кабелът е  работоспособен до 3h

при 650 °С;

n B кабелът е работоспособен до 3h

при 750 °С;

n C кабелът е работоспособен до 3h

при 950 °С;

n S кабелът е работоспособен до 20

min при  950 °С;

n W кабелът е устойчив на огън и

вода.

Втора буква в обозначението, по-

сочва издръжливостта на огън, а

именно:

n Х – 650 °С;

n Y – 750 °С;

n Z – 950 °С.

Пожароустойчиви кабели
Част I. Класификация на негорими кабели и съвременни
технологии за производството им

Пожароустойчивите кабели се използват във всички прило-

жения, към които са поставени сериозни изисквания по от-

ношение на сигурността. Познати са още като огнеустой-

чиви, пожаробезопасни, негорими или неразпространяващи

горенето кабели. Основни изисквания към тях са високо

качество, възможно най-малко скрити разходи за инстала-

ция и дълъг експлоатационен срок. Производството им

трябва да отговаря на специални изисквания, регламенти-

рани в изброените в статията европейски директиви.
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Пожароустойчивост
на кабелите
Както е известно, горенето

включва комбинация от ярък блясък

и голямо количество топлина, отде-

ляна от газове. Обикновено те се

получават в процеса на бърза, само-

поддържаща се екзотермична хими-

ческа реакция, най-често окислява-

не на дадено горивно вещество. Го-

ренето започва, когато горимият

материал бъде изложен на въздей-

ствието на висока температура,

след което се самоподдържа, пре-

връщайки се в автономен енергиен

източник.

Характерно за кабелите е, че при

тях е допустимо въздействието на

редица опасни фактори, резултат

от пожар в степен, в която това

въздействие не води до отказ на си-

стемата или съоръжението, към

която са свързани за период, дос-

татъчен за евакуация на хората.

Този период от време се пресмята

за всяка конкретна задача и може

да бъде както няколко минути, така

и десетки минути. За определеното

време, в съответствие със стан-

дартите, кабелът трябва да оста-

не работоспособен. Производители-

те дават информация за пожароус-

тойчивостта на предлаганите от

тях кабели в техническите им спе-

цификации.

Съвременни огнезадържащи
технологии
Според редица специалисти, па-

тентоването и регистрирането на

материала Fire-Resistant Blockwork

ROKUMARU през юни 2008 г. е допри-

несло за последващо развитие на

негоримите кабели. На основата му

вече са разработени кабели, които

имат не само оптимални експлоата-

ционни качества, но и добър естети-

чен вид. Материалът е разработен на

основата на слюда. Характерна за

Fire-Resistant Blockwork ROKUMARU е

и възможността за многократното

му използване (той се рециклира),

което е много важно съвременно изис-

кване.

През последните години внимани-

ето на специалистите е насочено

към предотвратяване на разпрост-

ранението на огъня по трасето на

кабела. Разработват се специални

огнеустойчиви материали. Огромни-

те инвестиции, необходими за раз-

работването им, са осигурени във

връзка с развитието на космически-

те технологии. Става въпрос за

напълно нови огнезадържащи техно-

логии. Постигнати са впечатляващи

резултати относно незапалване и

неразпространение на огъня. Вече се

предлагат кабели, направени с ела-

стомери на полиуретанова основа,

които в момента се тестват и се

приемат като много перспективни.

Основното им предимство, наред с

огнеустойчивостта, е високата им

гъвкавост. Еластомерните кабели

се използват като заместител на

класическия шлангов кабел. Устойчи-

ви са на нараняване и са по-корози-

онноустойчиви от традиционно из-

ползваните кабели. Разработени са

както силови, така и контролни ка-

бели.

Пожароустойчиви кабелни
системи
Добре е да се има предвид, че не

трябва да се разчита само на изпол-

зването на негорими кабели, а на

влагането им в цялостни кабелни

системи, устойчиви на разпростра-

нението на пожар. За целта се из-

ползва специална пожаробезопасна

кабелна арматура. Също така, мно-

го важна част е кабелоносещата

конструкция. Необходимо е тя да

предотвратява падане на кабелите

и по този начин да допринася за оси-

гуряване на достатъчно време за

евакуация на хората. За електроин-

сталациите в зоната на евакуаци-

онните и спасителни пътища са ва-

лидни специални предписания, тъй

като трябва да се гарантира, че

тези пътища могат да бъдат изпол-

звани без риск в случай на пожар. Де-

тайлите са описани в директивата
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Статията продължава в следващ брой

на сп. ТД – Инсталации, Оборудване,

Инструменти, в който ще ви запозна-

ем със специални гелове и замазки,

увеличаващи пожаробезопасността на

кабелите и с най-съвременни изолаци-

онни материали, използвани при изра-

ботката на негорими и неподдържащи

горенето кабели.

за образцови проводникови установ-

ки (MLAR). Изискванията на тази ди-

ректива могат да бъдат удовлет-

ворени с кабели и проводници, поло-

жени под мазилката, с инсталация

в системи противопожарни канали

или с инсталация на кабели със спе-

циално изпитани системи на пола-

гане над окачени пожароустойчиви

тавани.

Нормативната рамка
в областта
Сред стандартите в областта

се отнася и Директива 73/23 Ниско

напрежение на Европейския съюз. Тя

е въведена в България чрез Наредба

за съществените изисквания и оце-

няване съответствието на елект-

рически съоръжения, предназначени

за използване в определени граници

на напрежението. Сред стандарти-

те за кабели към Директива 73/23

са: БДС ЕN 50265, БДС ЕN 50266,

БДС ЕN 50267 и БДС ЕN 50268, ко-

ито се отнасят до Общи методи за

изпитване на кабели на огън. Друг

стандарт - БДС ЕN 60332, въвежда

изискванията по отношение изпит-

ването на електрически и оптични

кабели на въздействие с огън. Кога-

то се говори за хармонизирани

стандарти в областта на кабели-

те, не би следвало да се пропусне

стандартът БДС ЕN 60811, отна-

сящ се до материалите за изолация

и обвивка на електрически кабели.

Своето място в хармонизираната

стандартизационна уредба в обла-

стта има и стандартът БДС НD 21

Кабели с поливинилхлоридна изола-

ция за обявено напрежение до 450/

750 V, включително. Към Директи-

ва 73/23 принадлежи и стандартът

БДС НD 22 Кабели с каучукова изо-

лация за обявено напрежение до 450/

750 V, включително.
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Системата позволява различни

варианти на конфигуриране, както по

отношение на използваните вентила-

торни конвектори – вертикални, хо-

ризонтални, канални, касетъчни, кор-

пусни, конзолни, така и спрямо под-

държаните режими на работа - само

отопление, само охлаждане или еднов-

ременно отопление и охлаждане.

Елементи на системата
Обикновено системата за клима-

тизация включва чилър (явява се ос-

новен източник на студ, охлаждайки

водата, постъпваща в топлообмен-

ника на конвектора през топлия пе-

риод на годината) и вентилаторни-

те конвектори (агрегати, намиращи

се в помещението). Други елементи

на системата са още:

n Централна система за кондицио-

ниране на въздуха, осигуряваща

първичната му обработка. Функци-

оналните блокове, които се включ-

ват в състава й, се определят в

зависимост от климатичните ус-

ловия в съответния район;

n Помпена станция, обезпечаваща

циркулацията на студоносителя в

тръбопроводната система и необ-

ходимия хидравличен режим;

n Източник на топлина, обикновено

котел. Възможно е използването и

на централна топлопреносна мре-

жа;

n Циркулационна помпа;

n Мембранен разширителен съд в

съответния циркулационен контур;

n Система от въздуховоди, по кои-

то първичният въздух постъпва в

Вентилаторни конвектори
Част II. Характеристики на системата за климатизация чилър -
вентилаторни конвектори

помещението;

n Система от тръбопроводи за цир-

кулация на топлоносителя;

n Система от тръбопроводи за цир-

кулация на студоносителя;

n Система от тръбопроводи за от-

веждане на кондензата;

n Регулиращи устройства;

n Система за управление.

Специфики на използваните
чилъри
Чилърите са хладилни машини,

широко използвани в практиката при

климатизация на различни по големи-

на и предназначение сгради. Използ-

ват се предимно за охлаждане на

помещенията, но голяма част от

чилърните системи могат да рабо-

тят и в термопомпен режим. Съще-

ствуват достатъчно данни от прак-

тиката, свидетелстващи че прило-

жението на чилър-термопомпа би

могло да доведе до намаляване на

енергийните разходи за отопление на

сградата по време преходните сезо-

ни, а в някои случаи и през студени-

те зимни месеци.

Едно от основните предимства на

чилърите е широкият диапазон, в

който варира мощността им по от-

ношение на студопроизводството.

Предлагат се модели с мощност от

няколко киловата до няколко хиляди

киловата. Те, също така, позволяват

независимо регулиране на темпера-

турата в различните помещения и

дават възможност за допълнително

разширяване на системата.

Чилърите обикновено се класифи-

цират на база на няколко основни

признака:

n В зависимост от вида на хладил-

ния цикъл чилърите условно се раз-

делят на две основни групи – аб-

сорбционни и компресорни, като в

практиката по-често срещани са

компресорните.

n В зависимост от начина на ох-

лаждане на кондензатора – с

въздушно охлаждане, с осов или

центробежен вентилатор, както

и чилъри с водно охлаждане на кон-

дензатора.

n В зависимост от конструктивно-

то си изпълнение - с вграден кон-

дензатор и чилъри с изнесен кон-

дензатор. В първия случай чилърът

представлява автономна хладилна

машина, а във втория конденза-

торът се монтира извън помеще-

нието, докато самият чилър се

разполага вътре в сградата.

Режими на работа на чилъра
Когато чилърът работи в режим на

охлаждане намиращият се в изпари-

теля хладилен агент кипи, в след-

ствие на отнеманата топлина от

охлажданата среда. Преминал в паро-

образно състояние, хладилният агент

ниско налягане постъпва в компресо-

ра за сгъстяване до налягане на кон-

дензация. Парата с високо налягане

в кондензатора се превръща в теч-

ност с високо налягане, която се

събира в ресивер. След това преми-

нава последователно през филтър-

изсушител, електромагнитен клапан

и терморегулиращ вентил, в който се

превръща в течност с ниско наляга-

не, за сметка на понижаване на наля-

гането до стойности, характерни за

изпарение. Накрая постъпва в изпари-

теля.

При работа на чилъра в термопом-

пен режим, топлообменниците сме-

нят своите функции: изпарителят

става кондензатор, а кондензаторът

– изпарител. В него се подвежда

Климатична система, базирана на въздухоохлаждаем водоохлаж-

дащ термопомпен агрегат (по-познат като чилър) и вентилатор-

ни конвектори, е сред наложилите се решения при изграждането

на системи за централна климатизация. Тя е подходяща за под-

държане на благоприятен микроклимат в големи сгради с раз-

лично предназначение, в които могат да се включват както

помещения със сходни, така и с напълно различаващи се функции.
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топлина от нископотенциален източ-

ник, течният хладилен агент кипи при

ниско налягане и се превръща в пара

с ниско налягане. Преминавайки през

четирипътен вентил, в който с по-

мощта на шибър се променя превключ-

ването на ходовете, парата с ниско

налягане постъпва в компресора,

където се превръща в пара с високо

налягане. След това постъпва в кон-

дензатор, където топлината на кон-

дензация се използва за нагряване на

вода. От кондензатора течността с

високо налягане, по обходен тръбоп-

ровод с обратен клапан, преминава

през трипътен вентил и постъпва в

ресивера, откъдето аналогично на

предходната схема преминава през

съответното оборудване, превръща

се в течност с ниско налягане и по-

стъпва в изпарителя.

Какво обхваща агрегата
вентилаторен конвектор?
Вентилаторните конвектори са

агрегати, включващи: вентилатор,

топлообменник, филтър за очиства-

не на въздух и пулт за управление.

Характеризират се с добри топло-

технически характеристики, висока

ефективност и множество варианти

за монтаж, позволяващи реализация-

та на различни интериорни решения.

В зависимост от конкретния си вид,

конвекторът е подходящ за монтаж

под прозореца на помещението, на

стената, под тавана или в окачен

таван. Вентилаторните конвектори

са подходящи за използване както за

охлаждане, така и в качеството на

основно или допълнително отопление

в помещения с различно предназначе-

ние.

Принципът им на действие се ос-

новава на конвективния топлообмен.

Посредством вентилатор, въздухът

от помещението постъпва в конвек-

тора, където се загрява или се охлаж-

да. След това преминава през топло-

обменник и решетка, като се подава

отново в климатизираното помеще-

ние. Предлагат се и модели конвекто-

ри, които се присъединяват към вен-

тилационна мрежа. От нея в конвек-

тора постъпва пресен, пречистен и

топлинно обработен въздух от цен-

трална климатична инсталация.

Такъв конвектор осигурява подаване-

то на свеж въздух за отопление и

охлаждане.

Конвектори с един или с няколко
топлообменника
В конструкцията на вентилатор-

ния конвектор могат да бъдат вклю-

чени един или два топлообменника.

Тези с един топлообменник са сезон-

ни агрегати, лятото се използват

за охлаждане, а зимата - за отопле-

ние. Конвекторите с два топлооб-

менника се прилагат в универсални

системи, способни са едновремен-

но да охлаждат, отопляват или да

проветряват различни части от

сградата.

Когато вентилаторните конвек-

тори се използват и като отоплител-

ни тела се препоръчва с цел повиша-

ване на надеждността на работа на

системата, в едно помещение да се

поставят не един, а два и дори пове-

че вентилаторни конвектора със

същата мощност. Целта е осигуря-

ване на резерв. Те се разполагат рав-

номерно под прозорците и външните

ограждения.

При охлаждане на въздуха в топло-

обменника на конвектора под точка-

та на роса започва образуване на кон-

дензат по повърхността му. По тази

причина вентилаторните конвекто-

ри обикновено са снабдени с ваничка,

в която се събира кондензата. Под-

ходящо решение за отвеждане на

кондензата е организиране на систе-

ма от дренажен тръбопровод, по кой-

то той се отвежда в канализацията.

За по-голямо удобство при експло-

атация, конвекторите са оборудва-

ни с дистанционно управление и сис-

тема за автоматизация, позволява-

ща групово управление и индивидуа-

лен контрол на всеки конвектор в

автоматичен или ръчен режим.

Елементи на помпената станция
Сред основните елементи на сис-

темата чилър-вентилаторни конвек-

тори е помпената станция. Тя оси-

гурява циркулация на топлоносителя

между чилъра и вентилаторните кон-

вектори. В качеството на топлоно-

сител (студоносител) се използва

вода или незамръзваща течност на

основата на гликол. Помпената стан-

ция обхваща следните съоръжения:

n Циркулационна помпа осигуряваща

необходимото налягане на топло-

носителя в тръбопроводната сис-

тема;

n Мембранен разширителен съд, не-

обходим за компенсация на темпе-

ратурното разширение или свива-

нето на топлоносителя.

n Спирателна арматура, необходима

за обслужване на системата;

n Акумулиращ съд, тъй като топлин-

ното натоварване се променя в за-

висимост от частта от деноно-

щието или съответния сезон. В

процеса на експлоатация на систе-

мата възникват периоди, в които

студопроизводството на чилъра

съществено превишава реалните

потребности. В подобни случаи

чилърът поддържа режим на рабо-

та, краткотрайни импулси на

включване и изключване. Честото

пускане на компресора обаче, води

до бързото му износване и до на-

маляване на експлоатационния му

срок. За да се предотврати това,

в системата се включва акумули-

ращ съд, обемът на който се оп-

ределя от възможното топлинно

натоварване и количеството на

топлоносителя в системата. То-

гава сумарният обем и топлинни-

Принципна схема на климатична инсталация с чилър и вентилаторни конвектори
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ят капацитет на топлоносителя

се увеличават, благодарение на

което интервалът между включва-

не/изключване на компресора се

увеличава.

Работата на помпената станция

обикновено се управлява от система

за управление и защита. Тя контро-

лира режима на работа на помпена-

та станция, сигнализира и изключва

системата в случай на възникване на

опасна ситуация (повишено налягане

в хидравличната система, възниква-

не на риск от замръзване на топло-

носителя и т.н.).

Използва се основно
за климатизация
Системата чилър – вентилаторни

конвектори се използва предимно за

климатизация на помещения. От чилъ-

ра към топлообменника на вентила-

торния конвектор, по система от

тръбопроводи, се подава охладена

вода. Преминавайки през конвектора,

тя охлажда въздуха в помещението и

се връща отново към чилъра. Както

вече споменахме, при използването на

хладилни машини с реверсивен хлади-

лен цикъл, работещи като термопом-

па, системата би могла да бъде из-

ползвана и за отопление, през преход-

ните сезони, а така също и през

студените месеци в годината.

Използването на чилър, работещ в

термопомпен режим, в сравнение с

електрическите източници на топли-

на, води до предпоставки за реализи-

ране на съществени икономии на енер-

гия. Термопомпите са сериозна алтер-

натива на традиционното отопление

с котел, а също така удовлетворяват

все по-сериозните изисквания за защи-

та на околната среда. Нископотенци-

алната енергия, подвеждана към топ-

лообменника (изпарителя) на чилъра-

термопомпа се извлича от околния

въздух при монтажа на чилъра извън

сградата, от въздуха, отделян от

системата за вентилация, или при

смесването им, ако чилърът е монти-

ран вътре в сградата. Добре е да се

има предвид обаче, че ефективност-

та на работа на термопомпата в

значителна степен се определя от

параметрите на източника на ниско-

потенциална топлина – с падането на

температурата на външния въздух,

както и при относително голяма раз-

лика между температурата на конден-

зация и на изпарение, се стига до бързо

намаляване на топлопроизводително-

стта на чилъра.

Едновременно отопление
и охлаждане на сградата
Приема се, че системата чилър -

вентилаторни конвектори може ус-

пешно да замени отоплителните уре-

ди в условията на мека зима, тъй като

при повреда на вентилатора или при

неизправност на електродвигателя

топлопроизводителността на кон-

векторите се понижава и би могла да

се окаже недостатъчна при по-суро-

ви зимни условия. Затова системата

често се комбинира с допълнителен

източник на топлина – котел или

централна отоплителна система.

Конкретният режим на работа се

определя в зависимост от годишния

период, разположението на помеще-

нията в сградата, спецификите на

технологичния процес. Обикновено в

обществените сгради помещенията

незначително се различават като

функционално предназначение. Зато-

ва възниква необходимост от еднов-

ременното им охлаждане през топлия

период и отопление в студения. Само

в преходните сезони, в кратки про-

междутъци от време, е възможно да

се наложи охлаждането на едни и

отопление на други помещения.

При технологична климатизация на

въздуха обаче, натоварването на

системата за кондициониране на

въздуха в отделните помещения зна-

чително се различава - по величина и

по знак. В особени случаи при комфор-

тното климатизиране, също се нала-

га да се предвиди възможност за

паралелна работа на конвекторите в

различни режими.

Двутръбна и четиритръбна
система
В зависимост от конкретните

изисквания, системата чилър - венти-

латорни конвектори се проектира

като двутръбна или четиритръбна.

Двутръбната система се препоръч-

ва в приложения, характерни за кои-

то са едновременната работа на

всички конвектори в един и същ ре-

жим – отопление или охлаждане.

Четиритръбната система е под-

ходяща за поддържане на различни

работни режими. Нейна специфика са

изпълнението на два контура за ото-

пление и за охлаждане, което дава

възможност за едновременното под-

държане, във всяко помещение в сгра-

дата, независимо от годишния пери-

од на индивидуални параметри на

микроклимата. Тази система е мно-

го подходяща за сгради, в които са

разположени едновременно както

административни помещения, така и

помещения за обслужване на клиенти

и технологични помещения.

Предимства на системите с
чилър и вентилаторен конвектор
Системите за климатизация на

въздуха с чилър и вентилаторни кон-

вектори се характеризират с редица

предимства. Например, отоплението

с вентилаторни конвектори осигуря-

ва бързо загряване на въздуха в поме-

щението при работа на вентилатора

с максимална скорост на въртене на

двигателя. Друго предимство е бързо-

то размесване на въздуха в помеще-

нието, което създава равномерно

температурно поле и способства за

постигане на топлинен комфорт. Пре-

имущество на системата е и възмож-

ността за бързо охлаждане на поме-

щението при изключване на система-

та в случай на необходимост. Това

позволява да се постигне по-висока

гъвкавост на регулиране в сравнение

с традиционните системи за отопле-

ние. В неработните часове отоплени-

ето на помещенията би могло да се

осъществи чрез използване на възмож-

ностите на естествената конвекция

на въздуха.

Недостатък на системата е

шумът, създаван при работата на

вентилатора, с който е оборудван

конвекторът. Като друг недостатък

на системите би могла да се опреде-

ли и консумацията на електроенергия.

Те обаче, се компенсират за сметка

на гъвкавото индивидуално регулира-

не на топлинната и хладилната мощ-

ност на конвектора във всяко поме-

щение и на мощността на чилъра при

намаляване на натоварването на

системата за кондициониране на

въздуха. Предимство на системата

е и отсъствието на прегрев в пре-

ходните периоди. Загубите на елек-

троенергия, консумирана от чилъра,

също биха могли значително да се

намалят при работата му през нощ-

та, при наличие на акумулиращи спо-

собности.
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От времето на създаването на

първата климатична система през

двадесетте години на миналия век до

днес, климатичната техника претър-

пя сериозно развитие. Известно е, че

първият климатик, разработен от

Уилис Кериър (Willis Carrier) за поддър-

жане на определени параметри на

микроклимата в печатница, е наричан

машина за контрол на температура-

та и влажността в затворени поме-

щения. Днес, почти век по-късно, кли-

матичните системи са базов еле-

мент от инсталациите както на

обществени, офисни или администра-

тивни сгради, така и в битовия сек-

тор. Разработени са множество раз-

лични видове, подходящи за използва-

не в широк спектър от приложения,

което дава възможност за избор на

система, съобразена със специфични-

те изисквания на всеки конкретен

случай. Подчинени на основната си

цел, а именно да осигуряват максима-

лен комфорт, производителите на

климатична техника непрекъснато

обновяват предлаганото от тях обо-

рудване, обогатяват набора от фун-

кции и възможности, подобряват ди-

зайна и т.н. Сред основните предиз-

викателства пред климатичната

техника са и по-добрата екологич-

ност на системите, както и използ-

ването на безвредни за околната

среда хладилни агенти.

Климатичните системи
са основно два вида
Известно е, че основното предназ-

начение на една климатична систе-

ма е да поддържа благоприятен за

работа или почивка микроклимат в

затворени пространства. В масовия

случай се поддържа единствено опре-

делена температура на въздуха, но

често климатичната система е от-

говорна и за относителната му влаж-

ност и подвижност в граници, нена-

рушаващи нормалното топлинно са-

мочувствие на хората, пребиваващи

в помещенията. Промишлените кли-

матични системи осигуряват под-

държането на необходимите пара-

метри на въздушната среда, които са

подходящи за протичането на специ-

фични технологични процеси в произ-

водствени помещения.

Най-общо, климатичните системи

могат да бъдат разделени на две гру-

пи. В първата група се включват би-

товите климатици, предназначени

предимно за климатизация на едно или

няколко помещения в еднофамилни

къщи, апартаменти, отделни помеще-

ния от офисни или административни

сгради и др. Логично, представители-

те на тази група не се отличават с

висока мощност. Втората група

включва климатици със значително по-

голяма мощност, предназначени да

поддържат параметрите на микрокли-

мата в големи като обем многоброй-

ни помещения и цели сгради.

Сплит системи
Сред най-често използваните и

познати на потребителите климати-

ци са т.нар. сплит системи. Наиме-

нованието им се дължи на английска-

та дума split, която в превод означа-

ва разделям и е провокирано от фак-

та, че при тях два от основните

елементи на климатика - конденза-

торът и изпарителят са в две отдел-

ни тела – външно и вътрешно.

Външното тяло се монтира на

открито - върху външната стена на

сградата, на балкон и др. В него се

намират кондензаторът и компре-

сорът на климатика.

Вътрешното тяло се поставя в

самото климатизирано помещение и

в него са поместени изпарителят и

терморегулиращият вентил. Двете

тела се свързват по между си с

тръби, по които циркулира хладилен

агент, обикновено фреон.

Предимства и недостатъци
на сплит системите
Характерно за сплит системите

е, че те охлаждат или съответно

загряват въздуха в помещението, но

не могат да осигурят пресен въздух.

Това води до повишаване на концен-

трацията на вредни вещества, кое-

то налага периодично проветряване

на помещението. Друга основна кри-

тика към сплит системите е

фактът, че външното тяло (монти-

рано към външната стена на сграда-

та) загрозява фасадата и е дори в

състояние да промени архитектурния

облик на сградата.

Наред с недостатъците, сплит

системите имат и редица предим-

ства. Сред тях са висока ефектив-

ност, ниски нива на генерирания шум,

свобода на избор по отношение на

място на разполагане и вид на

вътрешното тяло. Най-често среща-

ни са вътрешните тела за монтаж

на стена, но се предлагат и такива

за монтаж под таван, в окачен та-

ван, върху пода и др. Сред основните

предимства на сплит системите са

и относително елементарната кон-

струкция, обезпечаваща сравнител-

но ниска себестойност на климати-

ка, както и бързият и лесен монтаж.

Всички изброени предимства пре-

връщат този вид климатици в едно

от най-предпочитаните от потреби-

телите решения за климатизация.

Инверторни сплит системи
Основен критерий при избора на

климатик наред с мощността, под-

държаната функционалност, дизайна

и цената, са възможностите за ико-

номия на електроенергия, които той

предлага. Когато високата ефектив-

ност и дългият експлоатационен срок

са водещи критерии за избор, специ-

алистите препоръчват да се избере

сплит система с инверторно управ-

ление на компресора. Освен че са

икономични, тези климатици бързо

охлаждат или загряват въздуха, при

това много точно поддържат пред-

варително зададената температура.

Предлагат се и модели, които според

техническата спецификация, предо-

Съвременни климатични
системи
Основни видове климатични системи и техни специфики,
определящи приложната им област
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ставена от производителя, са спо-

собни да работят ефективно в режим

на отопление на въздуха, дори при

външни температури от порядъка на

-20 °С. С обикновена сплит система

това би било химера.

Характерно за инверторното уп-

равление е, че мощността на клима-

тика се регулира чрез промяна често-

тата на въртене на компресора. По

този начин се постига плавна промя-

на на отдаваната и консумираната

мощност.

Мултисплит системи
Тези климатични системи са по-

добни на обикновените сплит систе-

ми. Основната разлика е в броя на

вътрешните тела, включени към едно

външно тяло. При мултисплит систе-

мите към едно външно тяло могат да

бъдат включени от две до пет

вътрешни тела. Използването им се

препоръчва в случаите, в които е

невъзможно монтирането на няколко

външни тела или когато архитектур-

ният стил на сградата не го позво-

лява. Могат  да работят в режим на

отопление, в режим на охлаждане,

както и да поддържат и двата режи-

ма. Вътрешните тела не се различа-

ват от тези на обикновените сплит

системи, като и при мултисплит

системите се предпочитат предим-

но тези от настенен тип.

Принципно, мултисплит системи-

те също са инверторни  и конвенци-

онални. По-често срещани са систе-

мите с инверторно управление, кое-

то осигурява повишен комфорт и

икономична работа. Въпреки не ряд-

ко срещаното мнение, че използване-

то на една мултисплит система

вместо няколко единични сплит сис-

теми е по-изгодно от финансова глед-

на точка, е добре да се има предвид,

че това не винаги е вярно. Често

стойността на оборудването е сход-

на, но разходите за монтажа на една

мултисплит система превишават

тези на единичните сплит системи.

Също така, редица специалисти са на

мнение, че мултисплит системите са

по-ненадеждно техническо решение,

тъй като при повреда във външното

тяло всички вътрешни тела спират

да работят. Като тяхно предимство

може да се посочи разнообразието от

различни конструкции вътрешни тела

- настенни, канални, касетъчни, та-

ванни и колонни.

Мобилни климатици
Представляват климатици тип

моноблок, които са подходящи предим-

но за охлаждане на едно помещение,

но биха могли да се използват и за

неговото отопление. Те се разпола-

гат в климатизираното помещение и

обикновено се свързват с прозорец,

врата, вентилационна шахта и т.н.,

посредством гъвкав въздуховод, през

който се отвежда топлият въздух.

Повечето мобилни климатици са обо-

рудвани с програмируем 8 или 24 ча-

сов таймер, с помощта на който се

задава режимът на работа на клима-

тика. Разполагат и с дистанционно

управление. Някои мобилни климати-

ци се окомплектоват с филтър за

очистване на въздуха от прах и раз-

полагат с вграден йонизатор.

Като предимство на този тип

климатик може да се посочи възмож-

ността той да бъде преместен, пре-

несен в друго помещение или изнесен.

Разстоянието, на което мобилните

климатици могат да бъдат преме-

ствани в рамките на едно помещение,

се ограничава от въздуховода. Като

известна трудност при използване-

то на мобилни климатици се приема

необходимостта от периодично из-

хвърляне на кондензата, който се

образува при охлаждане на въздуха.

Системи за централна
климатизация
Системите за централна клима-

тизация са предназначени предимно

за поддържане на микроклимата в

големи като обем помещения, напри-

мер търговски центрове, ресторан-

ти, кина, концертни зали, производ-

ствени халета и т.н. Използването

им е целесъобразно в приложения, в

които е необходимо едновременното

климатизиране на голям брой помеще-

ния или на сградата като цяло.

Централната климатизация включ-

ва комплекс от различни мероприятия,

чрез които се осигурява подаване на

Фиг. 1. Принципна
схема на климатик

тип сплит система
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достатъчно количество външен

въздух за осигуряване на добра вен-

тилация. Осъществява се автома-

тично регулиране на температурата

и влажността на въздуха чрез нагря-

ване, охлаждане, овлажняване или

изсушаване, предвижда се пречиства-

не на въздуха от прах и различни

механични примеси и др.

Към системите за централна кли-

матизация се включват секционните

климатични камери, въздухоохлажда-

емите водоохлаждащи термопомпе-

ни агрегати (чилъри), многозоновите

климатични системи (VRV/VRF) и

покривните климатици (Rooftop).

Секционни климатични камери
Използват се предимно за обслуж-

ване на помещения с големи размери

като театрални зали, закрити ста-

диони и др. Елементите за обработ-

ка на въздуха конструктивно са

оформени във вид на секции и блоксек-

ции, предназначени за регулиране,

нагряване, охлаждане, изсушаване,

овлажняване и смесване на въздуха.

Конструкцията им позволява различ-

ното окомплектоване в зависимост

от функциите на системата за кон-

дициониране и конкретните изисква-

ния към обработения въздух. Странич-

ните панели обикновено се изработ-

ват от поцинкована ламарина и топ-

лоизолация.

Основни конструктивни елементи
Основни елементи на въздухообра-

ботващите централи са вентилато-

рите, повърхностните топлообмен-

ници, оросителните камери и филт-

рите.

От различните видове вентилато-

ри в секционните климатични каме-

ри се използват предимно центробеж-

ни вентилатори с двустранно засмук-

ване, които се вграждат във венти-

латорната секция. Мощността на

вентилатора, посоката на лопатки-

те и броят на вентилаторите се

избират в зависимост от изисквани-

ята на конкретното приложение.

Задвижването на вентилаторите

обикновено се реализира с монофаз-

ни или трифазни електродвигатели,

които могат да бъдат вградени ди-

ректно във вентилатора или задвиж-

ването се осъществява посредством

ремъчна предавка. Вентилаторът и

електродвигателят се монтират

върху виброизолационна рама с цел из-

бягване пренасянето на вибрации към

конструкцията. В отоплителната и

охладителната секция обикновено се

монтират топлообменници вода-

въздух, изработени от медни тръби

с алуминиеви ламели. Във филтърна-

та секция се монтират касети със

зигзагообразно подреждане на филт-

риращата материя или джобни, ме-

тални, както и друг вид филтри.

Шумозаглушителните секции пред-

ставляват кутия, в която успоредно

на въздушния поток са монтирани

кулиси от шумопоглъщаща материя.

За да се предпазят от запрашаване

при работа със замърсен въздух, пред

тях се монтира филтърна секция. Ов-

лажнителната секция най-често е

дюзова оросителна камера за адиа-

батно овлажняване на въздуха.

Климатизация с чилър
Чилърите са хладилни машини,

широко използвани в практиката при

климатизация на различни по големи-

на и предназначение сгради. Те се

използват предимно за охлаждане на

помещенията, като едно от основни-

те им предимства е широкият диа-

пазон, в който варира мощността им

по отношение на студопроизводство-

то. Освен за охлаждане, голяма част

от чилърните системи могат да

работят и в термопомпен режим,

което позволява използването им и за

отопление. С тях се постига незави-

симо регулиране на температурата

в различните помещения.

Класификация на чилърите
Предлагат се машини, които се

различават като конструктивно из-

пълнение. Обикновено, в зависимост

от вида на хладилния цикъл, чилъри-

те условно се класифицират в две

основни групи – абсорбционни и ком-

пресорни, като в практиката по-че-

сто срещани са компресорните. В

зависимост от конструкцията си те

се разделят на чилъри моноблок,  т.е.

с вграден кондензатор и чилъри с

изнесен кондензатор. В първия случай,

чилърът представлява автономна

хладилна машина, включваща всички

необходими елементи за хладилния

цикъл – компресор, кондензатор, из-

парител, спирателна арматура, еле-

менти за защита и автоматика. Във

втория случай, кондензаторът се

монтира на открито, а самият чилър

се разполага вътре в сградата. Из-

ползването на чилър с изнесен конден-

затор улеснява обслужването и пови-

шава надеждната работа на систе-

мата, благодарение на свободния

достъп до чилъра и относително

постоянната температура на об-

кръжаващия го въздух. В зависимост

от начина на охлаждане на конденза-

тора, чилърите са с въздушно или с

водно охлаждане на кондензатора.

Чилърите-термопомпи, от своя

страна, се разделят на три основни

вида – обикновени, термопомпи с ре-

куперация на топлина и термопомпи

с инверторно управление. При термо-

помпите с рекуперация на топлина

към агрегата се добавя допълнителен

топлообменник, който използва топ-

лината, генерирана от работата на

самия компресор за подгряване топ-

ла вода за БГВ (битово горещо водо-

снабдяване). Чилърите-термопомпа с

инверторно управление  са с автома-

тично регулиране на оборотите на

компресора. По този начин, във все-

ки момент се регулира точното ко-

личество енергия, необходимо за

отопление или охлаждане.

Многозонови климатични
системи (VRV/VRF)
Многозоновите системи, познати

като VRV или VRF, са разновидност

на мулти-сплит системите, но пред-

лагат много по-големи възможности.

В последните години те са предпочи-

тан начин за поддържане параметри-

те на микроклимата в големи обще-

ствени, административни, жилищни

сгради. Подходящи са за климатиза-

ция както на цяла сграда, така и на

отделни помещения от нея.

Характерно за тези системи е, че

към един външен блок е възможно

включването на няколко десетки

вътрешни тела. Също така е възмож-

но централизирано управление на

няколко външни блока, обединени в

една обща система. Използват се

вътрешни тела с различна мощност

и различна конструкция – стенни,

касетъчни, канални и други. Изборът

на конкретен вид е в зависимост от

спецификите на съответното поме-

щение. Обикновено, мощността на

вътрешните тела варира в диапазо-

на от 2 до около 20 кW. При необхо-

димост от по-голяма топлинна мощ-

ност, в едно помещение е възможно

монтирането и на повече от едно

вътрешни тела.



ÑÒÐ. 312*2010

> ÎÂÊ îáîðóäâàíå

Характеристика на многозонови-

те системи е възможността за кон-

тролиране на количеството хладилен

агент. Всяко вътрешно тяло разпо-

лага с електронен терморегулиращ

вентил, с помощта на който се регу-

лира постъпването на  необходимо-

то количество хладилен агент с пред-

варително зададени в топлообменни-

ка параметри. По този начин се по-

стига равномерно поддържане на

зададената температура, което при

климатиците, работещи в режим на

включване и изключване е трудно

постижимо. Според водещи произво-

дители на VRV (VRF) системи точно-

стта на регулиране на температу-

рата в обслужваните помещения

достига ±0,5 °С.

Сред основните им предимства е

й фактът, че с VRV или VRF систе-

мите, се поддържа режим на отопле-

ние/охлаждане в две отделни помеще-

ния. Също така, при необичайно ви-

соки или ниски температури през

сезона не се налага цялостно прена-

стройване на системата, както е

необходимо при чилърните климатич-

ни инсталации, например.

Основни режими на работа
на VRV (VRF) системите
Принципно VRV (VRF) системите

могат да работят в три отделни

режима – на охлаждане, на отопление

и едновременна работа на охлажда-

не и отопление.

В зависимост от режима на рабо-

та, тръбната мрежа може да бъде

изградена като дву- или тритръбна

система. Двутръбната система се

използва, когато всички вътрешни

тела работят едновременно в един

общ режим. Препоръчва се предимно

за големи помещения. Особено подхо-

дяща е за чакални на гари, аерогари,

клиники, както и за киносалони, рес-

торанти и др. Използването на трит-

ръбната система осигурява незави-

сима работа на вътрешните тела.

Основно предимство на системите

с индивидуална работа на вътрешни-

те тела е възможността при отопле-

ние на едната част от помещения-

та в сградата и охлаждане на друга-

та, системата да извлича топлинна-

та от охлаждащите се помещения и

да я пренасочва към отопляваните

помещения.

При VRV (VRF) системите про-

блемът с осигуряването на достатъ-

чно пресен въздух в помещенията и

съответно, отвеждането на замър-

сения се разрешава сравнително лес-

но чрез присъединяване на вентила-

ционен блок.

Покривен климатик (Rooftop)
Представлява хладилна машина във

вид на моноблок, който се инсталира

върху покрива на сградата или непос-

редствено до охлажданото помеще-

ние. На вид покривните климатици

приличат на големи прозоречни кли-

матици. Те поддържат функцията

самостоятелно да нагряват или ох-

лаждат въздуха и с помощта на цен-

тробежен вентилатор да го подават

към помещенията по въздуховоди.

Подаваният въздух е смес от пресен

и рециркулационен въздух, благодаре-

ние на което се осъществява еднов-

ременна климатизация и вентилация

на помещенията. Покривният клима-

тик е подходящ за използване при

охлаждане на големи помещения –

спортни зали, супермаркети, кафене-

та, летища, конферентни зали, т.е.

големи открити зали с общ покрив.

Видове покривни климатици
В зависимост от мощността на

климатика и количеството на пода-

вания в помещението въздух, покрив-

ните климатици могат условно да се

разделят на три групи – с малка, със

средна и с голяма мощност. Основни-

те разлики са в организацията на

вземане на пресен въздух отвън и на

рециркулационен въздух от помеще-

нията, в смесването и разпределени-

ето на въздуха във въздуховодите.

Друг критерий, по който обикнове-

но се класифицират покривните кли-

матици, е предназначението им. Спо-

ред него най-често се използват три

групи руфтопи. Първата включва кли-

матици, предназначени само за охлаж-

дане. Втората - руфтопи за охлажда-

не с възможност за работа в термо-

помпен режим, което позволява изпол-

зването му и за отопление през пре-

ходните месеци. А третата група

обхваща руфтопи за охлаждане с

възможност за отопление при загря-

ване на подавания в помещението

въздух с газова горелка.

Работа в режим на отопление
Руфтопът е преди всичко хладилна

машина, което предполага използване-

то му предимно за охлаждане на възду-

ха в климатизирани помещения. Освен

за охлаждане, покривните климатици

успешно могат да бъдат използвани и

за отопление през преходните и сту-

дените периоди от годината. За по-

добни приложения към опциите на кли-

матика се включва и функция за рабо-

та в термопомпен режим (т.е. рабо-

та в реверсивен хладилен цикъл). Доб-

ре е да се има предвид, че при понижа-

ване на температурата на външния

въздух под -10 °С, когато функцията

термопомпа не работи, за да се оси-

гури загряване на въздуха, е необходи-

мо използването на допълнително под-

гряване. За тази цел в конструкция-

та на климатика се включва отопли-

телна секция с воден топлообменник,

електрически или газов нагревател,

който да продължава да нагрява възду-

ха в помещението.

Предимства и недостатъци
на руфтопите
Руфтопът се отличава с лесен

монтаж, компактни габарити, висо-

ка надеждност и икономичност при

експлоатация. Предлага се в широк ди-

апазон от мощности по отношение

на отоплението и охлаждането, как-

то и съответстващия им разход на

въздух. Обикновено, покривните кли-

матици са оборудвани със система за

управление, позволяваща при задава-

не на необходимата температура в

помещението, автоматично да се

избере съответстващият им режим

на работа. Покривните климатици се

характеризират с ниски шумови ха-

рактеристики. При тях не е необхо-

димо да се прокарват тръбопроводи

за хладилния агент, с което се съкра-

щават времето и стойността на

монтажните работи. Пълното зареж-

дане на климатика с хладилен агент

от завода производител обезпечава

екологичността и енергийната ефек-

тивност на оборудването.

Като недостатъци на руфтопа

обикновено се посочват отделяните

големи количества топлина в околна-

та среда при работата му в режим

на охлаждане. Също така наличието

на смесителна камера, от една стра-

на, води до намаляване на енергийни-

те разходи, но от друга – от нея

въздухът се подава към помещение-

то по системата от магистрални

въздухопроводи с големи сечения,

процесът по инсталирането на кои-

то е доста трудоемък.
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VRV®-Q икономична и благоприятна за
околната среда VRV® промяна чрез подмяна
на съществуващите R-22 VRV® системи

През 2015 г. с Европейска директи-

ва EC 2037/2000 ще бъде въведена

пълна забрана на хладилния агент R-

22, поради високия му озоноразруша-

ващ потенциал. Daikin VRV®-Q пред-

лага икономичен начин за преминава-

не от съществуващите R-22 VRF

системи към съвременни R410A VRV®

системи, като свежда до минимум

времето за престой и необходимите

инвестиции.

Сега промяната има смисъл
Съществуват много причини, кои-

то могат да накарат компаниите да

помислят за промяна сега. Първата

и най-важната е, че дори преди пълна-

та забрана за използване на R-22 през

2015 година, употребата на първичен

R-22 е забранена в Европейския съюз

от януари 2010 година, а Европейска

директива EC 1005/2009 ограничи

драматично употребата дори на ре-

циклиран R-22. Следователно, достав-

ките на R-22 ще стават все по-ред-

ки и по-скъпи, тенденция, която вече

е започнала. При липсата на R-22

поддръжката им в пълен обем ще бъде

невъзможна, което създава риск за по-

дълъг престой, когато нещо се

обърка.

Благодарение на забележителното

развитие на технологията на инвер-

торните термопомпи и на по-ефикас-

ния хладилен агент, при новите сис-

теми могат да се очакват значител-

ни подобрения по отношение на екс-

плоатационните разходи. Не само

повишената енергийна ефективност,

а от тук и по-ниските емисии на

въглероден двуокис, но и нулевият

озоноразрушаващ потенциал на R-

410A правят отказа от система с R-

22 благоприятно за околната среда

начинание.

С Daikin това изглежда лесно
Потребителите на R-22 VRF сис-

теми могат да избират от редица

възможности, започвайки от това, да

не предприемат нищо, като използ-

ват „случаен“ хладилен агент и рис-

VRV®-Q икономична и благоприятна за
околната среда VRV® промяна чрез подмяна
на съществуващите R-22 VRV® системи

куват влошаване на коефициента на

полезно действие и повишаване на

експлоатационните разходи или да

инсталират изцяло нова система. При

първата опция, освен неблагоприят-

ното въздействие върху околната

среда, съществува риск от значите-

лен престой и значителни разходи, ако

възникне проблем. От друга страна,

пълната подмяна изисква големи ин-

вестиции и създава проблеми на биз-

неса, тъй като трябва да бъде мон-

тирана изцяло нова медна тръбна

система.

Daikin VRV®-Q улеснява прехода

между двете системи. Решението

VRV®-Q позволява да бъдат запазени

съществуващите тръби за хладилен

агент R-22, а в някои случаи дори и

вътрешните устройства и контро-

лери (ако тези вътрешни устройства

са произведени през 1996 година или

по-късно) и подменя само външните

устройства и BS-кутии (при инста-

лации с рекуперация на топлината).

Това позволява подмяната да се из-

върши поетапно, при което инвести-

циите се разпределят и дейността

се нарушава минимално.

Технология, която използва
съществуващите тръби
и вътрешните устройства
Системата VRV®-Q е проектира-

на специално за работа с по-ниско

налягане, подходящо за съществува-

щите тръби за R-22, като същевре-

менно поддържа високо ниво на енер-

гийна ефективност. Например, една

система R-410A 10HP има COP 3,98 и

EER 4,00: това е с около 50% по-висо-

ка ефективност в сравнение с нейния

R-22 еквивалент!

Маслото и замърсителите в съще-

ствуващите тръби могат да причи-

нят неизправност на съоръжението,

поради което в миналото медните

тръби са били сменяни винаги, когато

е трябвало да бъде инсталирана сис-

тема с различен хладилен агент. VRV®-

Q с новата си почистваща функция

елиминира този риск. По време на

автоматичното почистване замърси-

телите се филтрират и изхвърлят

навън, гарантирайки надеждна и бърза

инсталация на VRV®-Q със съществу-

ващите тръби. Новият хладилен агент

R-410A циркулира в медните тръби и

обира останалите замърсители. Хла-

дилният агент и останалото масло от

системата с R-22 се филтрират във

външното устройство, в което след

това замърсителите се утаяват. Тази

процедура се изпълнява само веднъж

и обикновено трае един час. Daikin са

първите, които предлагат тази фун-

кция за автоматично запълване и по-

чистване на тръбите с хладилен

агент, резултат от технологично ли-

дерство и респект към околната сре-

да.

По-висока ефективност
и по-висок капацитет
VRV®-Q се предлага в конфигурации

с 5 до 30 к.с., в модели с термопомпи

и с рекуперация на топлината. Всич-

ки съществуващи R-22 и R-407C VRV®

инсталации могат да бъдат модер-

низирани. В допълнение към повише-

ната ефективност може да се уве-

личи и капацитетът на системата

без да е необходима смяна на медни-

те тръби за хладилния агент и така

системата да се адаптира към по-

високи натоварвания в режими на

охлаждане/отопление. Това се дължи

на факта, че тръбите за R-22 са

преоразмерени за R-410A, което поз-

волява да се надгради капацитетът

и дори да се добавят вътрешни уст-

ройства при използване на същите

тръби.

VRV®-Q вече се предлага и всички

представители на Daikin са готови да

окажат съдействие на клиентите,

инвеститорите и управителите на

сгради да намерят най-доброто реше-

ние за подмяна на кондициониращите

системи с хладилен агент R-22.

www.daikin-се.com
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VRF системи за централна
климатизация

VRF V-II системите на FUJI ELECTRIC
са изградени по най-новите технологии в тази област.

С възможност за бърз и лесен монтаж, гъвкава техно-

логия, широк набор на типове, модели и мощности.

Много възможности за управление и отчитане на кон-

сумираната електроенергия на всеки потребител.

Предимства на VRF V-II
n VRF система с възможност за голям капацитет -

моделната гама на външните тела е с мощност от

8HP до 48HP със стъпка 2HP, като мощността на

вътрешните тела може да надвишава с до 150% мощ-

ността на свързаните външни тела.

n DC инверторно управление на всички външни тела.

n Висока енергийна ефективност EER/COP е значител-

но повишен чрез  използването на последните нововъве-

дения в тази област. EER= 4.07 (предишен модел 3.3)

COP 4.37 (предишен модел 3.7)

n Гъвкавост при монтаж - общата дължина на тръбна-

та разводка в една хладилна система може да достиг-

не до 1000 m и 60 m във височина между вътрешни и

външни тела.

n Компактен дизайн - размерът на външните тела е

значително намален чрез оптимизиране на техноло-

гията. Това позволява значително да се редуцира не-

обходимата площадка за разполагане на външните

тела.

n Възможност за избор на различни комбинации външни

тела в зависимост от приоритетa: по-висок COP или

икономия на място.

n Изключителен комфорт. Шумът от компресора е зна-

чително намален.

n Тиха работа - външни тела. Режим на безшумна рабо-

та – автоматично превключване на безшумен режим

на външните тела, чрез предварително настроен тай-

мер.

n Широк набор от централизирани управления - управле-

ние чрез софтуер на компютър чрез който могат да

се задават различни режими през седмицата, може да

VRF системи за централна
климатизация

се отчита реалната консумирана електроенергия на

всеки потребител.

n Дистанционен достъп за контрол и мониторинг - сер-

визиране от отдалечен обект през Интернет. Вклю-

чително и установяване на вида на повредата.

n Свързване към всички познати системи за цялостно

менажиране на сгради - BMS и др.

ТЕМПЕКС ЕООД е официален вносител на FUJI ELECTRIC

за България. Фирмата извършва цялостно проектира-

не, доставка, монтаж и сервиз на климатична и вен-

тилационна техника.

Високотехнологични и ефективни решения за централна климатизация от няколко по-

мещения до цели сгради. Изберете съвременния начин на климатизация на вашите обекти

с цялостно решение на охлаждане и отопление при ниски експлоатационни разходи.
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Прецизни климатици от Делкони
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В наши дни, бързото развитие на

информационните технологии и не-

прекъснато увеличаващия се обем от

информация, създадоха необходимос-

тта от изграждане на надеждни и

сигурни дейта и комуникационни цен-

трове. Правилното и безаварийно

функциониране на оборудването в тях

зависи от прецизното поддържане в

тесни граници на предварително за-

дадена температура и влажност в

помещението. Високата плътност на

квадратен метър на оборудването и

голямата топлоотделяща способ-

ност на активното оборудване, нала-

гат добре балансирано разпределение

на охладения въздух в дейта центъ-

ра. Съществуват различни начини на

дистрибуция на обработения въздух.

Най-често използваният при наличие

на двоен под е downflow вариантът, с

разпределение на въздушния поток

под двойния под с помощта на вгра-

дени високонапорни центробежни вен-

тилатори. По този начин се отстра-

нява възможността от наличието на

„топли“ зони в центровете и се по-

стига по-голяма „далекобойност“ на

охладения въздух. Невъзможно е да се

осигури добра климатизация на такъв

тип технически помещения със стан-

дартната комфортна (битова) клима-

тизация. Разликите между двата

сегмента са много и огромни.

Прецизните са конструирани да

работят безпроблемно зимно време

при всякакви климатични условия и

ниски температури – под -25оС чрез

регулиране кондензацията на фрео-

новите пари в диференциал до +/-0.5

bar с помощта на регулатор на обо-

ротите на вентилатора на конден-

затора. Поддържането на оптимал-

на влажност посредством вграден

парогенератор при прецизните кли-

матици е също много важен фактор

за безпроблемната работа на обо-

рудването. При тези устройства се

използва класическа хладилна схема

с ТРВ, ресивър и магнетвентил, ко-

ето означава и много по-голяма ре-

монтопригодност на машините. Тех-

ният проектен експлоатационен

живот е много по-голям от комфор-

тните, от което следва и по-ниски

експлоатационни разходи. Разстоя-

нието между външно и вътрешно

тяло може да бъде в пъти по-голямо

и позволява достигане на покрива или

подземията на сградата. Резервира-

нето на прецизните климатици на

100% е желателно с цел осигуряване

на безпрепятствена профилактика,

ремонт или увеличаване на отделя-

ната мощност в дейта центъра в

процеса на експлоатация.

Те позволяват стиковане, групира-

не и разпределение на работните

часове между групираните машини,

както и мониторинг на параметри,

грешки и аларми и дистанционен кон-

трол със системите за сграден ме-

ниджмънт.

Съществуват и специално създа-

дени междинни климатици серия

TELECOM с по-ниска цена за покрива-

не на по-малки центрове, където няма

физическо място за разполагане на

прецизни климатици. Тяхното управ-

ление е напълно защитено от елект-

ромагнитния смог в дейта центрове-

те и също позволяват работа при

температури под -20оС.

Прецизни климатици от Делкони

София, Младост 1, бл. 17А - зад Мобиком и
Макдоналдс (Цариградско шосе)

тел./факс: 02/884 19 62, GSM: 0888/44 33 13
office@delconi.com, www.delconi.com
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Най-ефективни решения за комфортен
климат през всички сезони от фирма Тюлипс
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Фирма Тюлипс представя на българ-

ския пазар модерните енергоефективни

решения за отопление и охлаждане на

утвърдения японски производител Daikin.

Сред най-новите предложения в гамата

на Daikin е термопомпата Altherma. Това

е надеждна енергийна система, която

преобразува неизползваната и неизчер-

паема енергия на околния въздух в полез-

на топлина. За осигуряване на оптима-

лен комфорт Daikin Altherma вече се пред-

лага в два варианта - нискотемперату-

рен и високотемпературен.

Какво представлява термопомпата

ALTHERMA?

Термопомпата извлича нискотемпе-

ратурната енергия от околната среда

и повишава температурата й за отопле-

ние на сградата. Ефективността на

термопомпата обикновено се определя

като коефициент на преобразуване на

системата (COP), който в повечето

случаи е между 3 и 5. С други думи, из-

вличането на топлина от възобновяеми

енергийни източници изисква само 1 квт

електрическа енергия, за да се генери-

рат 3 до 5 квт отоплителна мощност.

Най-ефективни решения за комфортен
климат през всички сезони от фирма Тюлипс

Системите с термопомпа следовател-

но са от 3 до 5 пъти по-ефективни, от-

колкото стандартното отопление и

имат възможност да отопляват една

къща напълно, даже и през най-студени-

те зимни дни до -20o C.

3 в 1 - нискотемпературно отопление,

 климатизация и БГВ с Daikin Altherma

Бързият прогрес на технологията на

отоплението и подобряването на изола-

цията на сградите позволяват да се

използват температури от 55 °С и дори

по-ниски за цялостно отопление на къщи-

те, даже и при изключително ниски

външни температури. Високите нива на

комфорт се съчетават с допълнителна-

та изгода от по-ниската консума-

ция на енергия. Повечето модерни

системи с използване на вода рабо-

тят при ниски температури, пода-

вайки топлината през радиатори

или през подово отопление - инди-

видуално или в комбинация.

Високотемпературно отопление

и БГВ с Daikin Altherma HT

През втората половина на 2009-

та година DAIKIN представи на пазара

първата по рода си високотемпера-

турна термопомпа под името Altherma

HT. Посредством иновационна техно-

логия, системата има възможност за

постигане на температури до 85°С на

водата на отоплителната инсталация

и е изключително подходяща за подмя-

на на съществуващи стари и излиза-

щи от употреба отоплителни котли и

други уреди. Фирма Тюлипс монтира и

пусна в експлоатация първите за Ев-

ропа високотемпературни термопом-

пи Altherma HT и вече има натрупан

опит и отлични резултати на иконо-

мия на енергия и комфорт в помеще-

нията.





ÑÒÐ. 372*2010

НЮ СИСТЕМ представя италиански
инфрачервени отоплителни уреди
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Star Progetti е водещ производител на

инфрачервени отоплителни прибори от

1993 година. HELIOSA® HI DESIGN е най-

новата, иновативна серия продукти,

която съчетава в себе си съвременна

технология за инфрачервено зоново

отопление с модерен дизайн и висока

енергийна ефективност.

Отоплителните тела HELIOSA® HIGH

DESIGN са инвестиция с изключително

бърза възвращаемост. Благодарение на

инфрачервената технология, в комбина-

ция с патентования параболичен рефлек-

тор, тези тела разпръскват по оптима-

лен начин необходимата топлина в ото-

пляемата зона, като използват съще-

ствено по-малко електроенергия. Сери-

ята отоплителни уреди гарантира миг-

новено затопляне на помещението, ико-

номия на енергия до 60%, в сравнение с

други решения, и конкурентна цена.

Ползи от отоплителните уреди
HELIOSA® HI DESIGN:
Мигновено затопляне на помещение-

то; локализирано, равномерно, зонирано

отопление - само където е необходимо;

без предварително загряване; пълни

НЮ СИСТЕМ представя италиански
инфрачервени отоплителни уреди

възможности за на-

сочване на отопле-

нието; чисто - без

горене и неприятна

миризма; не се влияе

от климатичните

условия; не замърся-

ва; икономии на

енергия до 60% в сравнение с други ре-

шения;  конкурентна цена; всички уреди

са тествани един по един и сертифици-

рани; технологията с инфрачервени лъчи

не вреди на човешкия организъм и зато-

ва няма противопоказания. Оборудване

с подобни характеристики се използва

в медицинския сектор.

Приложения:
С отоплителните уреди на HELIOSA®

HI DESIGN отоплявате само където и

когато е необходимо: къщи, мазета,

вътрешни дворове; открити/закрити

работни площи; съблекални, спортни и

фитнес зали; тераси, открити външни

площи; зимни градини, веранди; под на-

веси, чадъри, открити барове; ресторан-

ти, хотели и барове; исторически сгра-

ди; селскостопански сгради, ферми; SPA

центрове, басейни; църкви; офиси, зали

за срещи; изложбени зали, салони; бути-

ци, магазини, супермаркети; хижи (вклю-

чително за компенсиране на недоста-

тъчно отопление); болници; гаражи; голф

игрища, къмпинги; ски курорти; складо-

ве.

Ню Систем предлага пълна гама от

услуги за изграждане на оптимално ре-

шение за  зоново отопление: изчисление;

зониране; проектиране и изработка на

табло за управление; доставка; монтаж;

гаранционно и следгаранционно обслуж-

ване.

НЮ СИСТЕМ

София 1172, бул.Г.М.Димитров 60, вх.В, партер

тел.: 02/ 862 54 12 факс: 02/ 862 54 13

e-mail: office@newsystem.bg, www.newsystem.bg
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Пасивните къщи
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Според специалисти от бранша,

глобалните тенденции в строител-

ния бизнес и най-вече в Европа са

насочени в посока все по-масово из-

ползване на възможностите, които

предлагат пасивните технологии.

Нещо повече - Европейският парла-

мент изисква от Европейската коми-

сия и държавите-членки да използват

потенциала за намаляване на консу-

мираната в сградите енергия. Очак-

ва се предложение за задължително

изискване всички новопостроени

сгради след 2020 г. да се изграждат

в съответствие със стандарта за

пасивни къщи или със съпоставими

норми, както и да се захранват от

възобновяеми енергийни източници.

Отличителни характеристики
на пасивната къща
При проектирането и строител-

ството на пасивни къщи се спазват

някои стандартизирани изисквания.

Например, разходът на енергията за

отопление, вентилация и климатиза-

ция не трябва да превишава 15 kWh/

m2 (киловатчаса на квадратен метър

полезна площ за период от една го-

дина). Общата енергия, консумирана

за отопление, топла вода и електро-

уреди не бива да надхвърля 120 kWh/

m2 годишно. Също така, коефици-

ентът на топлопреминаване на всич-

ки строителни елементи (под, сте-

ни, таван) трябва да е под 0,15 W/m2К.

Това означава дебелина на изолация-

та, приблизително равна и дори над-

хвърляща 30 cm.

При проектирането и изграждане-

то е необходимо да се избягват енер-

гийните пробиви във външната обвив-

ка на сградата – термомостовете,

които във конвенционалните сгради

са чести и многобройни. Сред изиск-

ванията за строителството на па-

сивни къщи е и въздухонепроницае-

мост на външната обвивка – стойно-

стта не бива да е по-голяма от 0,6%

при провеждане на вентилаторен

тест на сградата с налягане от 50

Pa. Тя трябва да бъде уплътнена до-

статъчно добре, за да не "изпуска"

въздух, респективно топлина. Извес-

тно е, че около 20-25% от загубите

на топлина се дължат именно на лоши

уплътнения.

Факторите ориентация
и разположение на сградата
Важно изискване при проектира-

нето на една пасивна сграда са ней-

ното разположение и ориентация.

Специалистите препоръчват разпо-

лагане на сградата на незасенчено

място, което позволява пълноценно

да се използва слънчевата енергия.

Прегряването през лятото се избяг-

ва с инсталиране на подвижни сен-

ници на южната фасада. Ориентаци-

ята на основния обем на сградата

трябва да бъде такава, че южната

фасада да е с колкото се може по-

голяма повърхност. Логично, по този

начин се постигат максимални

слънчеви печалби. Обикновено сер-

визните помещения, които се изпол-

зват по-рядко, се разполагат в се-

верната част на сградата, а основ-

ните помещения - в южната. По

отношение на конструкцията се

препоръчва стремеж към по-компак-

тен обем - прекалено начупената

форма на къщата не се възприема

като най-подходяща. Предимство

имат сградите с квадратна и пра-

воъгълна форма, ориентирана към

слънцето.

Пасивните къщи
Част I. Те отговарят на най-новите политики на Европейския съюз
за енергийна ефективност

В някои европейски държави като Германия и Австрия, напри-

мер, строителството на пасивни къщи е утвърдена и тради-

ционна практика. У нас за възможностите, които те предла-

гат, се говори отскоро, но вече има няколко проекти на отдел-

ни къщи и комплекси от затворен тип. Като същност, този

тип сгради поддържат подходяща за обитаване вътрешна тем-

пература, без да използват активни отоплителни или охлади-

телни системи. Именно затова и се наричат "пасивни къщи".

Предимства на пасивната къща
n Петкратно по-малък разход за отопление;

n Висок топлинен и звуков комфорт;

n Равномерна температура на вътрешните повърхности - цялата сградна обвивка е

еднакво топла, дори прозорците. Като резултат се постига по-добър микроклимат;

n Минимални енергийни разходи, които водят до значително спестяване на средства;

n Чрез системата за контролирана вентилация в помещенията, въздухът е винаги свеж;

n Нивото на въглероден диоксид е винаги под максимално допустимата стойност за

разлика от стандартните сгради;

n Материалите, изграждащи сградната обвивка, са устойчиви и дълготрайни;

n По-здравословен микроклимат в резултат на постоянната температура през цялата

година, без течения и температурни разлики.

n Независимост от пазара на енергоносителите;

n Повишена сеизмична устойчивост.

Източник снимка: ТУ Дармщат
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Добре уплътнена конструкция
на сградата
За да се впише в изискванията на

стандарта за пасивни къщи, сграда-

та трябва да е уплътнена достатъ-

чно добре, за да не "изпуска" въздух.

Както вече бе подчертано, счита се,

че около 20-25% от загубите на топ-

лина се дължат на лоши уплътнения

и некачествени въздуховоди. От па-

сивната къща се очаква да не  "из-

пуска" въздух с обем повече от 0,6%

от цялостния й вътрешен обем при

разлика в наляганията на въздуха

вътре и вън от 50 Ра.

Стените на пасивната къща
Максималната изолация е една от

предпоставките къщата да консуми-

ра много малко количество енергия

за отопление и вентилация. За да от-

говаря на нормите на пасивната

къща, коефициентът на топлопреми-

наване на всички строителни еле-

менти трябва да е под 0,15 W/m2.C.

Според експерти в бранша, за да се

постигне стойност на U-фактора

0.11 W/m2. K, стената трябва да

съдържа следните елементи: дърве-

на обшивка 23 mm, въздушна межди-

на 30 мм, хидроизолация 2 mm, гипс-

фазер 12,5 mm, минерална вата 220

мм, OSB плоча 15 mm, пароизолация

1 mm, минерална вата 80 mm, гипс

картон 2 х 12.5 mm.

Изолация се поставя и на пода,

така че да няма никакви термомос-

тове от бетоновата основа. Изола-

цията над плочата е 200 mm, а под

основата - минимум 80 mm.

Изисквания към прозорците
Всички прозорци, сертифицирани за

използване в пасивните къщи, след-

ва да бъдат със стъклопакет с ми-

нимум три стъкла, като вътрешно-

то трябва да е нискоемисийно. Кое-

фициентът на топлопреминаване на

стъклопакета и профилите не бива да

надхвърля 0,80 W/m2.C. Това са мини-

малните изисквания, за да не преми-

нава топлината през стъклопакета.

Освен него, важна роля играе и дебе-

лината, т.е изолационните характе-

ристиките на профилите. На българ-

ския пазар вече се предлагат и пет-

камерни дограми, специално сертифи-

цирани за използване в пасивни къщи.

Енергия от алтернативни
източници
За осигуряване на необходимите

топла вода и отопление в пасивните

сгради се използват възобновяеми

енергийни източници - слънчева енер-

гия за подгряване на битовата горе-

ща вода чрез слънчеви колектори, фо-

товолтаични системи за производ-

ство на електроенергия, геотермал-

на енергия, оползотворена чрез изпол-

зването на термопомпи, вятърна

енергия от ветрогенератори и т.н.

Възобновяемите източници на енер-

гия допринасят за минимизиране на

общата консумацията на сградата,

като наред с това допринасят и за

постигане на енергийна независи-

мост.

Възможно е и монтирането на

слънчеви модули в самата архитек-

тура като декоративен елемент или

вграждането им във фасадата на

сградата. Покривното пространство

също предлага удобно място за ин-

сталиране на системи за оползотво-

ряване на енергия от възобновяеми

енергийни източници, както и за съби-

ране на дъждовна вода. След като се

филтрира дъждовната вода се съби-

ра в резервоар, от където се изпом-

пва и разпределя до всички тоалетни

казанчета по независима от основния

водопровод тръбна разводка. Есте-

ствено, системата има възможност

за превключване към основния водо-

провод при недостатъчно количество

на валежите през годината.

Комфортен микроклимат
За постигане на ефективност на

вентилационната система се прила-

гат два технически подхода. Първи-

ят включва насочване на подавания в

сградата въздух през вкопани в земя-

та тръби, благодарение на което по-

вишава температурата си при кон-

такта с почвата. Вторият подход се

базира на оползотворяване на затоп-

ления в къщата въздух чрез рекупера-

ция.

Известно е, че температурата на

почвата на дълбочина от около 100 -

150 cm е относително постоянна -

между 5 и 10 °С. През лятото про-

цесът е обратен на вече описания.

Въздухът от вентилационната сис-

тема се нагнетява в тръби, зарове-

ни в почвата, като се охлажда, след

което се подава през филтри в поме-

щенията. Затоплянето на въздуха от

земния пласт през зимата дава

възможност за реализиране на иконо-

мии, тъй като след това е нужна

много по-малко енергия за загряване-

то му до необходимата комфортна

температура от 20 или 22 °С, преди

да се подаде в помещенията.

Целта е постигане на постоянна

вътрешна температура; чист въздух

в помещенията, филтриран от поле-

ни, аерозоли и други; контролирано

ниво на влажност на въздуха (не се

получава конденз); отсъствие на не-

приятни миризми.

Статията продължава в следващ брой на сп.

ТД Инсталации, Оборудване, Инструменти, в

който ще ви запознаем по-подробно с техни-

ческите аспекти на вентилацията, климати-

зацията и отоплението на пасивните къщи и

възможностите за използване на алтерна-

тивни източници на енергия.

Източник: арх. Георги Николов, ИГ Пасивни сгради България

Принципите
на

пасивната
сграда
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Публично-оповестителните сис-

теми (ПОС), наричани още системи

за гласово оповестяване (СГО), са

неотменна част от всяка съвремен-

на система за сигурност и защита

на обществени места. Основната им

функция е своевременно да информи-

рат присъстващите във всички зони

за възникнала аварийна ситуация и да

указват начините за безпрепятстве-

на евакуация на хората. Сред оста-

налите им възможности са: реализи-

ране на насочени повиквания или ру-

тинни информационни съобщения към

избрана зона, както и създаване на

специфична атмосфера чрез фоново

озвучаване на помещенията.

Повечето от предлаганите на

пазара публично-оповестителни сис-

теми са отворени платформи, които

могат да осъществяват комуникация

със системите за сградна автомати-

зация, пожароизвестителните сис-

теми и други сградни инсталации.

Използването им е нормативно рег-

ламентирано от стандарта за звуко-

ви системи за аварийни ситуации

БДС ЕN 60849:2000.

Във връзка с все по-високите изис-

квания към осигуряване на безопас-

ност в обществените сгради и пуб-

личните места, както и предвид ак-

туалността на темата у нас, редак-

цията на сп. ТД - Инсталации, Обо-

рудване, Инструменти, стартира

поредица от коментари с водещи

специалисти в бранша за състояние-

то и перспективите за развитие на

пазара на ПОС. Мнението им по те-

мата, както и основни характеристи-

ки на предлаганите от тях оповести-

телни системи бихте могли да откри-

ете в този и следващи броеве на

списанието.

СГО са неотменна част от
оборудването на големи сгради
Гласовото оповестяване при ава-

рийни ситуации все повече разширя-

ва приложението си и ПОС стават

част от оборудването на големи

сгради и обекти. За разлика от зву-

ковото аварийно оповестяване със

сирени или зумери, гласовото опове-

стяване дава конкретни гласови ука-

зания към хора, намиращи се в стре-

сова ситуация в застрашени зони. Те

се възприемат по-лесно от тях и

реакциите им са по-адекватни.

Основно изискване към ПОС е обо-

собяването на достатъчен брой от-

делни зони за индивидуални съобщения,

в зависимост от вида на обекта. Това

става основно по функционален при-

знак – например отделни етажи, зали,

група от служебни помещения, гара-

жи и др. Специфични изисквания са да

има възможност за: автоматично

излъчване на предварително записани

съобщения, интегриране с други сис-

теми за сигурност, самодиагностика,

резервиране на захранването, излъчва-

не на съобщения от няколко микрофон-

ни пулта с различни нива на приори-

тет, модифициране на честотната

лента на излъчвания аудиосигнал за

постигане на максимална разбирае-

мост на съобщенията и др.

Един от водещите производители

на ПОС е фирма BOSCH Security Sys-

tems. Тя предлага и останалите нис-

коволтови системи за сигурност за

една сграда като пожароизвестява-

не, ТВ-наблюдение, контрол на достъ-

па, алармени системи, както и интег-

рирането им.

Фирма Филком предлага техника-

та на BOSCH Security Systems за пуб-

лично-оповестителните системи.

Тази техника е в две основни групи и

отговаря на изискванията на всякак-

ви приложения:

Концепция PLENA VAS. Тя се из-

ползва в малки и средни по големина

обекти с до 60 зони. В контролера на

системата са заложени функции като

автоматично излъчване на предвари-

телно записани съобщения, самодиаг-

ностика, двуканален режим, 16 нива

на приоритет, директно управление

на 6 зони, възможност за включване

до 8 микрофонни пулта. При необхо-

димост от повече зони, към контро-

лера могат да се включат до 9 руте-

ра, всеки за по 6 допълнителни зони

и съответни приставки към микро-

фонните пултове. След програмира-

не с РС, контролерът работи само-

стоятелно. В него е вграден специа-

лен филтър за подобряване разбира-

емостта на съобщенията.

Концепция PRAESIDEO. Тя предла-

га изцяло цифрово решение за ПОС и

покрива всички най-високи изисквания

за аварийно гласово оповестяване и

музикален фон в големи обекти. Циф-

ровата обработка на сигналите по-

зволява чувствително подобряване на

качеството на звука. Връзката меж-

ду централното устройство (конт-

ролера), усилвателите и микрофонни-

те пултове е с оптичен кабел. Тази

ПОС има до 244 зони, 256 нива на

приоритет, до 28 независими аудио-

канала, 4 независими съобщения мо-

гат да се излъчват едновременно,

може да се управлява през RS232 и

Ethernet интерфейси. С използване на

CobraNet интерфейс могат да се из-

градят големи оповестителни мрежи,

базирани на стандарта 100Base-T

Ethernet. В усилвателите за отделни-

те зони има вградена функция за ав-

томатично регулиране на силата на

излъчвания аудиосигнал в зависимост

от нивото на шума в зоната.

И при двете концепции са съчета-

ни високата степен на разбирае-

мост на съобщенията с отлично

качество на музикалния фон. За това

допринася и богатия избор на висо-

коговорители и озвучителни тела,

които също съчетават изисквания-

та на стандарта EN 60849 за ПОС с

много доброто възпроизвеждане на

музикален фон.

ПОС и по двете концепции могат

да се интегрират в една цялостна

система за сграден мениджмънт,

като не е задължително всички сис-

теми за сигурност да са от BOSCH

Security Systems. За сгради без изгра-

дена такава цялостна система, пуб-

лично-оповестителните системи се

интегрират с пожароизвестителна-

та система и по алармени сигнали от

нея могат да излъчват автоматич-

но предварително записани съобще-

ния и специфични указания от микро-

фонните пултове.

Крум Радонов, управител на Филком - София

Публично-оповестителни системи
Коментар на фирма Филком за пазара и възможностите на публично-
оповестителните системи
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На фиг. 1 са показани типични ха-

рактеристики на помпи с режеща

система от двата разглеждани вида.

Впечатление правят редица факти.

Например, при обемните помпи де-

битът Q не зависи съществено от

напора Н. Слабото намаляване на

дебита, съпроводено с увеличаване на

напора, се дължи на вътрешните

обемни загуби в машината (утечки

през хлабините, както и между обла-

сти с високо и ниско налягане). При

добро конструктивно и технологич-

но изпълнение те могат да се сведат

до пренебрежимо малки стойности.

Затова, на практика често се приема,

че при фиксирана честота на върте-

не, дебитът на обемната помпа е

постоянен.

От гледна точка на работния про-

цес, при обемните помпи не съще-

ствува теоретично ограничение по

отношение на максималния напор, т.

е. те могат да развиват произволно

голям напор. Ограничението на мак-

сималната му стойност се диктува

само от мощността на задвижващия

двигател и якостта на конструкци-

ята.

При турбопомпите (в частност

и центробежните) изменението на

напора е съпроводено със съществе-

но изменение на дебита, като кон-

кретният вид на тази зависимост

се определя основно от геометри-

ята на работното колело и най-вече

от формата на лопатките. Най-

често Q/H характеристиката на

центробежните помпи е изцяло па-

даща, т. е. с увеличаване на деби-

та напорът намалява, като съот-

ветно е максимален при нулев де-

бит. Съществуват и помпи, при

които напорът е максимален при

дебит, различен от нула, т. е. кри-

вата има максимум. В определени

случаи, при използването на помпи

с подобна характеристика е

възможно възникване на неустойчи-

ва работа, става дума за т. нар.

помпаж. Същественото в случая е,

че при турбопомпите съществува

един максимално възможен напор, а

следователно и максимално възмож-

но работно налягане в системата.

Стойността на напора зависи от

конструкцията на машината и чес-

тотата на въртене и по никакъв

начин не може да бъде превишен в

процеса на работа. Максималният

напор, който може да се създаде от

едностъпална центробежна помпа с

нормална конструкция е до около 40

m. С помпи от вихров тип се дос-

тигат напори 50 – 60 m.

Все по-широко се използват
ексцентър-шнековите помпи
Към настоящия момент, в практи-

ката най-масово се използват цен-

тробежни помпи с режеща система.

През последните години обаче, все

по-силен е интересът към екс-

център-шнековите помпи. Произво-

дителите им привеждат различни

аргументи в тяхна полза. Обикнове-

но, като най-важно предимство се

изтъква почти постоянният дебит,

независим от работните условия, т.

е. от налягането в системата. Пред-

видимият  сравнително точно дебит

на помпата, е основа за правилно и

рационално хидравлично оразмерява-

не на системата. Съществува

възможност за минимизиране на ди-

аметъра на тръбопровода и време-

то за престой на каналната вода в

системата, за оптимизиране на

работния цикъл на помпената стан-

ция (най-вече броя включвания и

продължителността на работа на

помпата), което намалява износва-

нето и разходите за електроенергия.

При евентуално стесняване на се-

чението на тръбопровода от запуш-

ване или утаяване, тъй като де-

битът остава непроменен, местна-

та скорост в областта на стесне-

нието нараства, което има самоочи-

стващо действие.

От друга страна, обстоятел-

Канализационни помпи
с режеща система
Част II. Характеристики на центробежна или обемна помпа
с режеща система

Центробежната (ЦП) и ексцентър-шнековата помпа (ЕШП)

са типични представители на двете основни групи хид-

равлични машини - съответно турбомашини (наричани още

лопатъчни или динамични) и обемни машини. Съществена

и очевидна е разликата във вида на характеристиката им

дебит Q/напор H, която е основна за всяка помпа.
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ството, че този тип помпи могат

да реализират произволно висок

напор и съответно налягане в сис-

темата, може да доведе в опреде-

лени случаи до неблагоприятни по-

следствия. Например, ако в напор-

ната канализационна система се

включат едновременно твърде мно-

го помпи, поради нарастване на

хидравличните загуби от по-големия

протичащ дебит, системното наля-

гане може да се повиши над допус-

тимото. В екстремни ситуации е

възможно да се стигне до разруша-

ване на тръбопровода или на помпа-

та. При запазване на дебита, с по-

вишаване на налягането нараства

консумираната мощност и двигате-

лят се претоварва (прегрява). В по-

добни случай се разчита само на на-

деждната работа на термичната

му защита, но това не е приемливо

като техническо решение, защото

води до преждевременна амортиза-

ция на електродвигателя. Масово

произвежданите помпи от дискути-

рания тип са с дебити в границите

от 0.5 до 1.0 l/s и напори до 50 m.

Възможно е да се резюмира, че ек-

сцентър-шнековите помпи са подхо-

дящо решение в случаите, когато е

нужен голям напор при относител-

но малки дебити.

Предимства на центробежните
помпи
Центробежните помпи се отли-

чават с редица важни експлоатаци-

онни предимства, които се дикту-

ват от формата на работната им

характеристика. При претоварване

на системата (налице е при голям

Фиг. 1. Фиг. 2.
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брой едновременно работещи пом-

пи), при повреда или нерегламенти-

рано задействане на спирателната

и регулиращата арматура, както и

при запушване на тръбопровода,

центробежната помпа може да ра-

боти продължително време без

вредни последствия с малък или

нулев дебит. Съответства му един

максимален, конструктивно фикси-

ран напор (shut off head), което оп-

ределя и едно максимално възможно

системно налягане. Консумираната

мощност в този режим е около една

четвърт от характерната при нор-

малния (разчетния) дебит. Когато

работните условия в системата

започнат да се подобряват, цент-

робежната помпа самостоятелно

започва да увеличава дебита си,

като работната точка се движи по

кривата  Q – H до достигане на ус-

тановен режим, в случай че услови-

ята престанат да се променят във

времето.

Масово произвежданите центро-

бежни помпи с режеща система по-

криват дебити до около 5 l/s и напо-

ри до 30 – 35 m. Произвеждат се и

модели с дебити, достигащи до око-

ло 10 l/s. Предлагат се и помпи от

вихров тип, при които напорът дос-

тига до 60 m. На фиг. 2 и 3 са пока-

зани производствените програми на

две водещи в областта фирми, кое-

то дава представа за диапазоните

по дебит и напор на съвременните

центробежни помпи с режеща систе-

ма.

Компактни помпени
станции
Немалко производители предла-

гат и комплексно решение на кана-

лизационна помпена станция с реже-

ща система, във вид на компактен

агрегат, съдържащ всички необхо-

дими елементи, напълно готов за не-

забавно вграждане и свързване –

фиг. 4 и фиг. 5. Подобни помпени

станции са особено подходящи за

еднофамилни жилища и ваканционни

селища, например. Съществено

тяхно предимство е, че всичките

компоненти са подбрани и оптими-

зирани от производителя, което

дава възможност за постигането на

атрактивна цена.

Резервоарът най-често е от по-

лиетилен с висока плътност (PE-

HD) и лесно се транспортира. От-

личава се с  много добра устойчи-

вост към химически агенти и изклю-

чително ниска грапавост на

повърхността, което възпрепят-

ства образуването на отлагания.

Общото тегло, включително помпа-

та и капака обикновено е от порядъ-

ка на 80 – 250 kg, в зависимост от

производителността и варианта на

изпълнение. Разбира се, предлагат

се и компактни помпени станции,

които са с габарити и тегло, раз-

лични от посочения диапазон. За по-

голяма сигурност се изработват и

резервоари с двойни стени. Предла-

гат се и конструкции с гофрирана

горна част, която се разтяга до

нужния размер при вкопаване. Чес-

то резервоарите са с полукръгла

форма, което елиминира задържане-

то на утайки.

Управлението на
помпата
(включване и изключване) се осъ-

ществява по ниво, чрез използването

на различни видове сензори. Класичес-

кото решение е система от поплавъ-

ци – фиг. 6. Всеки поплавък е разполо-

жен на определено ниво, в зависимост

от дължината на кабела. При преви-

Фиг. 3.

Фиг. 4.

Фиг. 5.
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шаване на нивото той се обръща и

задейства вграден прекъсвач. Отпад-

ните води са взривоопасна среда,

затова се използват релета, понижа-

ващи протичащия ток с цел предот-

вратяване на искрообразуването.

Недостатък на решението е, че

съществува риск от заплитане на

сензорите. Затова, при повишени

изисквания към надеждността, този

тип нивомери се използват като

контролни (дублиращи). За да се пре-

дотврати заплитането на няколко

поплавъка при силна турбулентност

в шахтата е възможно да се монти-

рат защитни тръби за фиксиране на

кабелите. Поплавъците са неприложи-

ми в шахти или резервоари с малък

диаметър.

Друго решение включва използва-

нето на пневматичен сензор за наля-

гане с измервателна камбана – фиг.

7. Кухо тяло с формата на камбана е

обърнато с отвора надолу към вода-

та, а горният му край е свързан чрез

въздушна тръба със сензор за наля-

гане, който е монтиран извън работ-

ната среда. При промяна на нивото

на течността се изменя и налягане-

то на въздуха в камбаната, което се

регистрира от сензора. Той формира

сигнал към системата за управление,

която непрекъснато следи нивото на

течността. Камбаната е от чугун,

затова остава в потопено състоя-

ние, независимо от плътността на

работната среда. Възможно е да се

получат неточни резултати при

отсъствие на херметичност на

въздухопровода, температурни про-

мени или промяна на количеството

въздух в камбаната.

Нивото би могло да се измери без-

контактно с ултразвукови нивомери,

но при силно замърсени води съще-

ствува вероятност от получаването

на грешен сигнал.

Най-надеждни и точни са електрон-

ните сензори за ниво - фиг. 8, които

са разработени на основата на пре-

образуватели за налягане, вградени

непосредствено в сензора, т. е. сиг-

налът се преобразува директно в

аналогов електрически сигнал (4-20

mA).

Помпената станция се оборудва

със спирателна арматура и възврат-

на клапа за предотвратяване на об-

ратното протичане от напорната

канализационна система. Таблото за

управление се разполага на подходя-

що място, близо до помпената стан-

ция. Управлението се осъществява

от програмируем контролер, което

осигурява редица полезни възможно-

сти наред с автоматичното управ-

ление на помпата, а именно брояч на

работните часове и брой включва-

ния, следене на електрическите па-

раметри на двигателя, информация

за нивото и др. Гъвкавото управле-

ние и непрекъснатият мониторинг

ограничават общите разходи и улес-

няват поддръжката на системите за

отпадни води.

Фиг. 6. Фиг. 8.Фиг. 7.
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Известно е, че естествените во-

доеми се характеризират със способ-

ността да се самопречистват, т.е.

да се освобождават от замърсяващи-

те вещества и да възстановяват

своите природни качества. Въпреки

това, тази тяхна способност е огра-

ничена и зависи от много фактори,

осигуряващи наличие на разтворен

кислород във водата. При постъпва-

не на замърсени отпадни води с кон-

центрация на вредни вещества, по-

висока от пределно допустимата,

екологичното равновесие на водния

басейн се нарушава, разтвореният

кислород бързо се изчерпва и започва

процес на гниене. Затова, преди зау-

стването във водоприменика, отпад-

ните води трябва да се пречистват

до степен, в която пределно допусти-

мата концентрация на замърсяващи

вещества в тях не нарушава самопре-

чиствателната му способност на

водоприемника.

Категории подпочвени и
 повърхностни води
Известно е, че пречистването на

отпадните води, в повечето случаи,

преминава през няколко етапа. В на-

стоящата статия на списание ТД

Инсталации, Оборудване, Инструмен-

ти ще се спрем на първия и задължи-

телен етап на всяка схема за пречи-

стване на битовите отпадни води -

механичното пречистване. Известно

е, че при него се отстраняват едри-

те механични примеси, неразтворе-

ните вещества и утайките от от-

падните води.

Според българското законодател-

Механично пречистване
на битови отпадни води
Част II. Основни етапи и базови съоръжения, използвани в първото
стъпало на пречиствателните станции за битови отпадни води

ство, подпочвените и повърхностни-

те води, в зависимост от тяхното

предназначение, се класифицират в

три категории. В зависимост от

категорията на приемника, се опре-

деля и степента на пречистване на

водите, които ще бъдат заустени в

него.

В първа категория се включват

води, които се използват за питейни

нужди, в хранителната и други про-

мишлености, изискващи добри каче-

ства на питейна вода, в плувни басей-

ни и др.

Втора категория обхваща води,

които се използват за водопой на

добитък, воден спорт, културни нуж-

ди, рибовъдство и др.

В трета категория попадат води,

които се използват за напояване, за

промишлеността и др.

Показатели за степен на
замърсяване
Показателите, на базата на кои-

то се определя допустимата степен

на замърсяване на различните кате-

гории повърхностни течащи води, са:

n Общофизични и неорганични химич-

ни показатели. Такива са: темпе-

ратура, цвят, мирис, активна ре-

акция, електропроводимост, наси-

теност с кислород и разтворен

кислород, хлорни и сулфатни йони,

различни метали и др.;

n Показатели за органични замърся-

ващи вещества - органични нераз-

творени вещества, химична по-

требност от кислород (ХПК), био-

логична потребност от кислород

(БПК) и др.

n Показатели за неорганични веще-

ства от промишлен произход - жи-

вак, кадмий, олово, арсен и др.;

n Показатели за органични веще-

ства от промишлен произход - ани-

оноактивни детергенти, феноли,

нефтопродукти и др.

n Биологични показатели - индекс на

Пантле Бук, индекс на Зелинка-

Марван Ротщайн, степен на израв-

неност на макрозообентоса и др.

Нормативно е определено, че вод-

ните течения при минимално средно-

месечно водно количество (в година

с обезпеченост 95%), след изпускане

на отпадъчни води в тях, не трябва

да съдържат вредни вещества пове-

че от пределно допустимите норми

за съответната категория на прием-

ника.

Етапи на механичното
пречистване
Механичният метод за пречиства-

не включва няколко етапа – прецеж-

дане на влачените от водата едри

механични примеси, посредством

сита и решетки; утаяване на части-

ците от минерален произход в специ-

ални съоръжения, наречени песъкозъ-

държатели; филтриране и отделяне

на неразтворените частици чрез

хидроциклони и центрофуги.

Прилагането на определен метод

за механично пречистване се опреде-

ля от количеството и качеството на

отпадните води, от неразтворените

вещества и от необходимата степен

на пречистване. Прието е отстраня-

ването на пясъка, мазнините и мас-

лата, както и раздробяването на

задържаните отпадъци, да се нарича

предварително обработване на вода-

та.

Съоръжения за прецеждане
Обикновено преди да се подаде към

Опазването на естествените водни ресурси от замърсяване има

важно икономическо и екологично значение. Директното из-

хвърляне на битовите отпадни води във водоприемниците би

могло сериозно да наруши тяхното екологично равновесие.
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основните съоръжения за пречиства-

не, отпадната вода се прецежда през

сита и решетки. Целта е да се от-

странят по-едрите примеси във во-

дата и да се предпазят основните

съоръжения от затлачване.

Обикновено ситата се прилагат

предимно за пречистване на градски

отпадни води поради не големия пре-

чиствателен ефект, който осигуря-

ват. Решетките, от своя страна, са

задължителен елемент за всяка пре-

чиствателна станция. Те задържат

едрите механични примеси, влачени

от водата, предпазвайки монтирани-

те след тях съоръжения от блокира-

не. Като конструкция представляват

метални рамки, в които успоредно са

заварени метални пръти. Най-често

използвани в практиката са пръти с

правоъгълно напречно сечение, със

закръглени входни ръбове за намаля-

ване на хидравличното съпротивле-

ние. Този тип пръти задържат по-

голямо количество отпадни матери-

али и почистването им е сравнител-

но по-лесно.

Класификация на решетките
Решетките се класифицират на

основата на редица показатели. Сред

тях е разстоянието между прътите.

В зависимост от светлото разсто-

яние между прътите, решетките са

обикновени, наричани още фини, и гру-

би. Спрямо конструктивните си осо-

бености, решетките могат да се кла-

сифицират на основата на няколко по-

казателя. Най-често се определят

като подвижни и неподвижни.

Друг критерий за класификация на

решетките е в зависимост от начи-

на им на почистване. На основата на

този признак те се определят като

решетки с механизирано или с ръчно

почистване. Обикновено, механизира-

ното почистване се прилага при се-

риозно замърсени води, характерно за

които е денонощно количество на

задържаните отпадъци надвишаващо

0.1 m3/d. Сред многообразието от

видове решетки са и т.нар. решет-

ки-дробилки, при които прецеждане-

то и раздробяването на задържани-

те отпадъци са обединени. Те еднов-

ременно задържат и раздробяват по-

едрите отпадъци. Подходящи са най-

вече за малки пречиствателни стан-

ции. Обикновено се монтират в от-

крити канали, като пред тях задъл-

жително се поставят груби решет-

ки, предпазващи ги от задръстване.

Монтажни специфики
на решетките
Решетките се монтират на вхо-

да на пречиствателната станция.

Разполагат се в специално разшире-

ние на канала, по който се довеждат

замърсените води. Могат да се мон-

тират вертикално или под наклон 45-

75 градуса спрямо нивото на водния

поток с цел по-лесното им почиства-

не. За по-лесно изваждане на решет-

ката, при нужда от ремонт или цяло-

стна подмяна, тя се монтира към

страничната стена на довеждащия

канал.

Определящи фактори за ефектив-

на работа на решетката са: видът

на отпадните води, разстоянието

между прътите на решетката, как-

то и начинът на почистване. Ефек-

тивността на решетките до голяма

степен зависи и от правилното им

оразмеряване, което се свежда до

определяне на размера на решетката

и хидравличните загуби, които причи-

нява. За ефективността на работа

на една решетка се съди по количе-

ството на задържаните отпадъци на

човек за една година.

Видове конструктивни решения
на ситата
Ситата, намиращи приложение в

пречиствателните станции, се кла-

сифицират според конструкцията си

като ротационни, барабанни, диско-

ви, лентови и др. Независимо от раз-

личната си конструкция, основен

елемент на всички сита е филтърна-

та мрежа, през която преминава

отпадната вода. В някои случаи вме-

сто мрежа е възможно използването

на листове с отвори. Материалите,

от които се изработват мрежите

най-често са неръждаема стомана,

месинг, пластмаса и др. Различните

производители предлагат мрежи с

различна големина на отворите.

При ситата се използват основ-

но два начина на почистване. На ос-

новата на този критерий те се оп-

ределят като сита със сухо почи-

стване и сита с мокро почистване.

Сухото почистване се извършва с

четки и въздух под налягане, а мок-

рото - с вода. В практиката се из-

ползват и сита, с възможност за

самопочистване, при които върху

ситовата част, разположена под

наклон, се изсипва непрекъснат по-

ток от отпадни води, които почи-

стват ситото.

Ситата не намират широко прило-

жение, тъй като недостатъците че-

сто превишават преимуществата

им. Те са характеризират с малък ко-

ефициент на полезно действие, зна-

чителен разход на електроенергия,

малък пречиствателен ефект, а ос-

новното им предимство е малката

площ, която заемат. Обикновено се

монтират след решетките.

За отделяне на по-тежките мине-

рални примеси, като пясък, стъкла,

въглища и др., се изграждат песъко-

задържатели. Обикновено това са

стоманобетонни съоръжения, в кои-

то се утаява по-голямо количество

от минералните вещества, съдържа-

щи се в отпадните води. За ефектив-

ната работа на песъкозадържатели-

те основното изискване е скорост-

та на водния поток да се поддържа в

определени граници. Препоръчителна

стойност на скоростта е около 0,30

m/s. Поддържането й се постига с ре-

гулиране на изтичащия от съоръже-

нието воден поток.

Хоризонтални песъкозадържатели
Основен признак за класификация

на песъкозадържателите е посоката

на движение на водния поток в тях.

На базата на този признак те се

разделят в три групи - хоризонтал-

Фиг. 1. Принципна схема на механично пречистване на отпадни води.
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ни, вертикални и песъкозадържатели

с въртеливо-постъпателно движение.

Поради малката си пречиствателна

способност, вертикалните песъко-

задържатели намират много ограни-

чено приложение в практиката. Най-

разпространени са хоризонталните

песъкозадържатели, които се харак-

теризират с по-голям пречиствате-

лен ефект. Те са два вида - с право-

линейно и с кръгово движение на

отпадната вода.

Хоризонталните песъкозадържа-

тели с праволинейно движение най-

често са с правоъгълно или трапецо-

видно напречно сечение. Използват се

и песъкозадържатели и с квадратно,

триъгълно, овално или друг вид на-

пречно сечение. Те сe разделят на

няколко успоредни и свързани помеж-

ду си секции. Всяка секция, от своя

страна, разполага с обособени работ-

на част и камера. През работната

част преминава водният поток. Ка-

мерата е предназначена за събиране

на отделилия се пясък.

Хоризонталните песъкозадържа-

тели с кръгово движение на водата

представляват цилиндрични резерво-

ари с конично дъно. Работната част

се оформя от периферни кръгови пе-

тоъгълни улеи. Предимството им е,

че заемат значително по-малка площ

от праволинейните и са сравнител-

но по-икономични.

Песъкозадържатели с въртеливо-
постъпателно движение
В зависимост от вида на движени-

ето този вид песъкозадържатели се

класифицират като тангенциални,

извършващи вертикално въртеливо

движение и аерирани, извършващи

хоризонтално постъпателно движе-

ние.

Тангенциалните песъкозадържате-

ли са с кръгла форма и цилиндрично

напречно сечение. При този вид песъ-

козадържатели се постига много

добро отделяне на пясъка от отпад-

ните води, благодарение на създава-

щото се в тях винтово вертикално

движение. В сравнение с другите

видове песъкозадържатели, те задъ-

ржат и много по-малко количество

органични вещества.

В аерираните песъкозадържатели

въртеливото хоризонтално постъпа-

телно движение е следствие от ед-

новременното действие на два про-

цеса. Първият е подаване на въздух

под налягане от пневматични аера-

тори, монтирани на една от над-

лъжните страни, създаващи върте-

ливо движение на водата. Вторият

процес е хоризонтално постъпващи-

ят воден поток. Формата на този вид

песъкозадържатели е цилиндрична, а

като най-подходящо се определя овал-

ното напречно сечение.

За оразмеряване на хоризонтални-

те и аерираните песъкозадържате-

ли се използват различни методи,

които са общи и за двата вида. Цел-

та е да се определи работната

дължина, площта на напречното се-

чение, хоризонталната им площ и

времепрестоят. При оразмеряване на

песъкозадържателите с въртеливо-

постъпателно движение, трябва да

се вземат предвид скоростта на

водата в довеждащия и отвеждащия

канал, хидравличното натоварване и

времепрестоят.

Видове спомагателни съоръжения
За допълнителна обработка на

утаилия се в песъкозадържателите

пясък, характеризиращ се с висока

влажност, се изграждат допълнител-

ни съоръжения - бункери, хидроцикло-

ни, площадки и събиратели на пясък.

Бункерите се изграждат в близост

до пречиствателната станция. При

по-големи станции, в случаи на необ-

ходимост, се използват няколко бун-

кера. Преди бункера, обикновено се

монтират хидроциклони. Най-често

се използват напорни хидроциклони,

които обезводняват пясъка и отде-

лят останалите в него органични ве-

щества.

Площадките се използват един-

ствено за обезводняване на пясъка. За

тази цел те са с дрениращо дъно. Раз-

делят се на секции и се ограждат с

диги. Ако теренът позволява, могат

да се изградят събиратели на пясък.

Използвани усреднители
За усредняване на състава и раз-

хода на отпадните води се използват

усреднители. Те са няколко вида, в

зависимост от начина на смесване на

постъпващото количество воден

поток. Разделят се на усреднители с

диференциален поток, с механично или

пневматично смесване и радиален

усреднител-утаител. В зависимост

от колебанията в концентрацията на

замърсяващите вещества се избира

типът на усреднителя, който би

могъл да бъде барботажен, с механич-

но разбъркване, многоканален и др.

При усреднителите с барботиране,

хоризонтално по цялата им дължина

е монтирана перфорирана тръба.

Изискването при този вид усредните-

ли е максимално равномерно разпре-

деление на отпадните води по цяла-

та площ на усреднителя.

Радиалният усреднител-утаител

изпълнява едновременно функциите на

утаител и усреднител. В пречиства-

телните станции усреднителите се

монтират преди утаителите. Усред-

нители с механично разбъркване се

използват за усредняване на съста-

ва на отпадните води, съдържащи

суспендирани вещества над 500 mg/

dm3.

Първични и вторични
утаители
Един от основните процеси при

механичното пречистване е утаява-

нето, при който под действието на

гравитационните сили, частиците с

по-голямо обемно тегло от водата се

утаяват на дъното на съоръжението,

а по-леките се отделят на повърхно-

стта. За осъществяване на посоче-

ния процес се използват утаители. В

зависимост от производителността

на пречиствателната станция, ниво-

то на подпочвените води, геоложки-

те условия и приетата технологич-

на схема на пречистване, в практи-

ката се използват различни видове

утаители.

Обикновено, в зависимост от пред-

назначението и мястото им в техно-

логичната схема на пречиствателна-

та инсталация, утаителите се раз-

делят на две основни групи - първич-

ни и вторични. Първичните утаите-

ли са част от основните съоръжения

за механично пречистване и обикно-

вено се монтират в началото на пре-

чиствателната станция, след песъ-

козадържателите. Вторичните ута-

ители са задължителен елемент,

който се монтира след съоръжения-

та за биологично пречистване.

В зависимост от конструктивни-

те си особености и посоката на дви-

жение на водата, утаителите най-

общо се определят като хоризонтал-

ни, вертикални, радиални и тънкослой-

ни.
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Модулните пречиствателни станции AS-

ANAcomb са подходящи за пречистване на

комунално-битови отпадъчни води от голе-

ми обекти като вилни селища, жилищни ком-

плекси, хотели, махали, села, предприятия и

други обекти, които поради местоположени-

ето им не могат или не е изгодно да бъдат

включени в канализационната система.

Пречиствателните станции са с капаци-

тет от 300 до 800 еквивалентни жители (ЕЖ). Свързването

на няколко станции дава възможност за пречистване на

отпадъчна вода от обекти над 800 ЕЖ. Системата на пре-

чистване е на биологичен принцип със затворен цикъл.

Предимства на AS-ANAcomb
n Компактната модулна конструкция на пречиствателните

станции AS-ANAcomb предлага лесно приспособяване към

местните условия и възможност за поетапно разширение

на капацитета на ПСОВ, ускорява проектантските и стро-

ително-монтажните дейности, понижава инвестиционни-

те разходи.

n Предоставя се гаранция 24 месеца. Осигурен е гаранцио-

нен и следгаранционен сервиз.

n AS-ANAcomb отговарят на изискванията на eвропейските

и българските норми.

n Според издаденото от съответните органи разрешител-

но за заустване пречистената вода може да бъде заусте-

на във водоприемник II категория (река, дере) или може да

се ползва за поливане на зелени площи, овошки, зеленчуко-

ви градини, измиване на тротоари, плочници и др.

Описание на пречиствателната станция
Пречиствателната станция AS-ANAcomb се състои от

няколко взаимно отделени технологични пространства. Би-

логичната част на пречиствателната станция се състои от

денитрификационни резервоари, нитрификационни резервоа-

ри, вертикални утаители разположени в един общ контейнер

и от калови резервоари.

По време на монтаж
С помощта на помпена станция оборудвана със система за

измерване на количеството на втичащите се отпадъчни води

[А], битово-фекалните отпадъчни води от обекта встъпват в

пространството за механично предчистване [B]. То е оборуд-

вано с отнемащо се цилиндрично сито за улавяне на едрите

механични нечистоти, изработено за външно инсталиране.

Така механично предчистената вода втича в биологична

линия, състояща се от разбъркван с помощта на потопяема

пропилерна бъркалка денитрификационни резервоари [C] и от

нитрификационни резервоари [D], снабдени с аерационни еле-

менти с фини балончета.

От последния нитрификационен резервоар сместта на

водата и активираната кал втича в утаителните резервоари

[E], които са поместени в един общ контейнер. В тях се от-

деля пречистената вода от активираната кал. Колекторът за

пречистената вода, който е неразделна част от утаителни-

те резервоари, отвежда пречистената вода от станцията в

контактен резервоар за дезинфекция и оттам в реципиента.

Отвеждането на връщаната кал и вътрешната рециркула-

ция е реализирано с пневмо-изтласкващи помпи. Свръхколиче-

ството кал е отнемано един път дневно в каловите разерво-

ари [F], служещи същевременно за аеробно достабилизиране на

калта. AS-ANAcomb може допълнително да бъде окомплекто-

вана със съоръжение за дозиране на химикали за понижаване

на съдържанието на фосфор в пречистената вода [H].

Самостоятелна част на ПСОВ се явява експлоатационна по-

стройка, където са поместени въздуходувките [G] осигуряващи

необходимото количество въздух за нитрификационните резер-

воари и за резервоарите за аеробна стабилизация на калта. В

постройката също така се намират ел. табло за управление на

технологичните съоръжения на пречиствателната станция и

експлоатационни пространства - стая за обслужващия персо-

нал, социален възел, склад, евентуално и склад за химикали. За

ПСОВ 1000 ЕЖ и по-големите се предлагат SFT филтри и дехид-

ратори за обработка на свръхколичеството стабилизирана кал.

> ôèðìåíà ñòàòèÿ
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Алейно осветление
От осветлението на алеите се

очаква да осигури безпрепятствено

пешеходно движение, както и да ог-

раничи криминалните прояви. За алей-

ното осветление специалистите

препоръчват използването на свет-

линни източници с бяла светлина

като компактни луминесцентни лам-

пи, метал-халогенни лампи, халоген-

ни нажежаеми лампи и други. Препоръ-

чително е те да бъдат с висок индекс

на цветопредаване (Ra ≥ 80) с цел

постигане на добро възпроизвеждане

на цветовете на зелените насажде-

ния. На повърхността на алеите се

препоръчва реализирането на средна

хоризонтална осветеност Е = 3 - 5 lx

и минимална осветеност 0,15 lx. Зас-

лепяването може да се избегне с

използване на подходящи осветите-

ли с ниска габаритна яркост.

Естетиката в парка е приоритет

не само през нощта, но и през деня,

което налага и определени изисква-

ния към външния вид на осветител-

ните тела. Височината им не бива да

надвишава 5 м, а захранващите кабе-

ли трябва да са незабележимо поло-

жени в земята. Недопустимо е мон-

тирането им върху стълбовете на

въздушна електрическа мрежа или

висящи изолирани проводници между

тях.

Осветяване на цветни лехи
При осветяването на цветни на-

саждения, специалистите препоръч-

ват използването на светлинни из-

точници с висок индекс на цветопре-

даване Ra > 80, за да се запази коло-

ритът на цветята при изкуствено

осветление. Подходящи за целта са

халогенните нажежаеми лампи, обик-

новените нажежаеми лампи с пресо-

вана стъклена колба (PAR лампи),

компактните луминесцентни лампи,

металхалогенните лампи с малка

мощност и светодиодите. Обикнове-

но се използват осветители с деко-

ративно оформление или прожекто-

рен тип, които се монтират на ви-

сочина 0.2 – 1 метър.

Възможни варианти са осветява-

не на цветните лехи с градински

осветители с постоянно местополо-

жение и с преносими такива. Стаци-

онарните осветителни тела обикно-

вено са монтирани върху бетонни

фундаменти и се захранват с кабел-

но напрежение 230 V. Преносимите

осветители се захранват на ниско

напрежение 24 V.

Осветяване на отделни
обекти
При декоративното осветяване на

единични дървета, цветни насажде-

ния, архитектурни конструкции и

скулптури в парка, широко се изпол-

зват светлини с различен цвят. Ос-

ветителите отново са натоварени

с две функции - осветяват алеите и

пътеките и същевременно акценти-

рат върху избран обект. Цветът на

светлината на светлинния източник

(неговата цветна температура)

трябва да се съгласува с цвета на

осветяваните обекти. Зелените

дървета и тревни площи най-добре се

осветяват с лампи с бяла светлина

- компактни луминесцентни лампи,

халогенни нажежаеми лампи, метал-

халогенни лампи, живачни лампи, как-

то и с металхалогенни лампи със

зелена светлина. По този начин зеле-

нината изглежда свежа и с наситен

зелен цвят. Съответно, през есенния

период може да се използват метал-

халогенни лампи с оранжева или

жълта светлина и натриеви лампи

високо налягане. Чрез използването

на прожектори с променящ се цвят

Декоративно осветление
на паркове, градини и водни
съоръжения
Проектни, технически и инсталационни специфики при
реализацията на декоративното осветление

Осветлението в парковете и градините е носител на две

основни функции – създаване на достатъчна осветеност,

необходима за безопасното пребиваване на посетителите

и постигане на приятна, естетично оформена атмосфера.

Съвременните светлинни източници създават множество

възможности за ефектно осветяване на алеи, цветни лехи,

скулптури, групи дървета и храсти, естествени и изкустве-

ни водни съоръжения и др. Обект на настоящата статия са

принципите и начините за реализация на тези видове освет-

ление, както и подходящите за целта осветителни тела.
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на светлината или посредством се-

зонна смяна на лампи с различен цвят

могат да се реализират сезонни

светлинни сценарии.

Осветяване на дървета и храсти
При осветяването на дървета и

храсти в парковете и градините е

важно да се подбере вид прожектор

с подходящо светлоразпределение.

Отдалечените единични дървета или

храсти трябва да се осветяват с

прожектори с тясно светлоразпреде-

ление. Група дървета или близко раз-

положени единични с голяма и плътна

корона се осветяват отвън с прожек-

тори с широко светлоразпределение.

При дървета с по-малка корона инте-

ресен светлинен ефект се получава,

когато се осветяват отдолу. На фиг.

фиг. 1а и фиг. 1б са представени две

решения за осветяване на редица от

дървета. В първия случай те са осве-

тени от едната страна, която е

видима от наблюдателя. Прожекто-

рите са поставени на земята, евен-

туално скрити зад храсти или в спе-

циално подготвени за целта малки

шахти. На фиг. 1б прожекторите са

монтирани в шахта под короната на

дърветата и са насочени нагоре.

Ако алеята е оформена с две реди-

ци дървета би могла да се освети с

два срещуположни реда прожектори

(фиг. 2), като предварително се взе-

мат мерки за максимално огранича-

ване на заслепяващото действие на

прожекторите. На фиг.3 е изобразе-

но примерно осветяване на група

дървета и храсти. Прожектор 1 ос-

ветява дървото с голяма корона, а

прожектор 2 – двете високи дърве-

та. И двата прожектора са монти-

рани дискретно зад съседните храс-

ти, докато прожектор 3 осветява

храстите.

Специфики при монтажа
на прожекторите
При осветяване на дървета, про-

жекторите най-често се монтират

върху малък фундамент или директ-

но върху земната повърхност, скри-

ти зад храсти или други предмети.

Удачен вариант е и монтажът в мал-

ки бетонови шахти в земята, чиято

горна страна е на нивото на земна-

та повърхност (фиг. 4). Шахтата бе

могла да бъде отворена или покрита

с предпазна решетка или устойчиво

стъкло. На дъното й обикновено се

насипва чакъл, който спомага за по-

доброто оттичане на водата. Изпол-

зват се също специални осветители

за директен монтаж в земята, а за

намаляване на заслепяването се из-

ползват бленди и решетки. Съответ-

но и степента на защита на прожек-

торите, трябва да бъде съобразена

с условията на монтаж, препоръчва

се IP65, IP66 или IP67.

При монтажа трябва да се съблю-

дава и отстоянието на прожектори-

те от дърветата и храстите, тъй

като високата им температура би

могла да създаде опасност от възник-

ване на пожар. Ето защо, не е пре-

поръчително декоративно осветява-

не на дърветата със светещи гирлян-

ди освен през зимата, когато са без

листа и температурите са ниски.

Осветяване на водни съоръжения
Фонтаните и водните каскади са

специфичен декоративен елемент от

парковата и градската среда. Подхо-

дящото им осветяване през нощта

допълнително привлича вниманието и

засилва естетическото им възприя-

тие. Основните принципи при осве-

тяването им се определят от вида

водна струя, разположението на фон-

таните и водните каскади, височина-

та, формата и т.н.

При водоскоци с вертикална водна

струя добро светлинно решение се

постига при осветяването на пада-

щия воден сноп, който в близост до

водната повърхност на басейна е във

Фиг. 1.
б

а

Фиг. 2.

Фиг. 3.

Фиг. 4.
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формата на ситен дъжд (фиг. 5а).

Благоприятна предпоставка за осве-

тяване създават и различните кое-

фициенти на пречупване на светли-

ната на водата и на въздуха. Удачен

вариант е потапянето на прожекто-

рите на дълбочина около 10 см, като

светлинният поток трябва да бъде

тесен и насочен нагоре към падащия

воден сноп. В резултат на това па-

дащите водни капки блестят.

Осветяване на водоскоци
с наклонена струя
На фиг. 5б е показан вариант на

светлинно решение за водоскок с леко

наклонена водна струя. Системата е

изпълнена с три прожектора, едини-

ят от които е разположен в непос-

редствена близост до мястото, къде-

то излиза водната струя. Светлин-

ният му сноп трябва да бъде концен-

триран и насочен в посоката й. Ос-

таналите два прожектора са в зона-

та, където силно разширена, струя-

та се връща в басейна. Техният свет-

линен поток е насочен срещу падаща-

та водна маса. Препоръчително е

тези прожектори да имат по-широко

светлоразпределение.

Подобен е начинът и за осветява-

не на силно наклонена водна струя

(фиг. 5в). Тясната компактна водна

струя в началото се осветява тан-

генциално от прожектор с концент-

рирано светлоразпределение. Разши-

рената падаща струя се осветява с

един или няколко прожектора в зави-

симост от размера й.

Прожектори с широко светлораз-

пределение се използват при осветя-

ването на водоскоци със силно раз-

пръсната водна струя (фиг. 5г). Мон-

тират се на водната повърхност,

като при насочването им е важно да

се освети целият обем на разпръсна-

тата вода.

Светлинни решения за фонтани
и водопади
Фонтанът като по-сложно водно

съоръжение се състои от редица

водни струи с различен дебит, висо-

чина и форма. При осветяване на

фонтаните се използват гореописа-

ните методи, често осъществени с

лампи с различен цвят. Ако формата

на фонтана се променя във времето

по определена програма, осветлени-

ето трябва да следва тази динами-

ка. Броят и видът на прожекторите

зависят от размерите, броя на вод-

ните елементи и светлинните про-

грами.

Осветяването на естествените

и изкуствените водопади се опреде-

ля от тяхното разположение, форма,

височина, воден дебит и дисперсия на

водата. Падащата водна маса може

да бъде осветена фронтално, отдо-

лу, отзад или отпред. На фиг. 6 е

показано разположението и насочва-

нето на прожекторите, когато пада-

щата вода се осветява отдолу. Най-

често прожекторите се монтират на

15 - 20 см под водната повърхност,

като се съблюдава светлоразпреде-

лението им да обхваща целия падащ

воден стълб. Светлинните източни-

ци могат да бъдат халогенни наже-

жаеми лампи с или без цветни филт-

ри, металхалогенни лампи, луминес-

центни лампи с различен цвят на

светлината, светодиоди и др.

Осветяване на водни
каскади
Водните каскади (стълби) са инте-

ресни декоративни водни решения,

които често се срещат в парковете

и градините. Подходящи за тяхното

осветяване са луминесцентни лампи,

халогенни нажежаеми лампи с аксиал-

но разположена волфрамова жичка в

стъклена тръба и светодиоди. Два

традиционни начина за осветяване са

представени на фиг. 7.

Закрепването на прожекторите е

сравнително лесно осъществимо, из-

вестни затруднения създава перио-

дичният контрол и опазването им.

Към изискванията по отношение на

осветителните тела се отнасят

корозионно устойчивите корпуси,

степен на защита най-малко IP66,

електробезопасна експлоатация, лес-

на и безопасна смяна на светлинни-

те източници и използването на

съвременна пусково-регулиращата

апаратура.

Фиг. 5.

б

а в

г

Фиг. 6.

Фиг. 7.
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Според данните в неотдавнашно из-

следване на Столична дирекция „По-

жарна безопасност и защита на насе-

лението“ половината от пожарите в

града възникват в жилищния сектор

и то най-вече във високи сгради. Опас-

ността при сградите с височина над

тридесет метра се обуславя от бързо-

то разрастване на огъня заради т.нар.

коминен ефект, задимяването на

пътищата за евакуация и затруднени-

ята при предвижването на много хора

до излизането им на безопасно място.

Изискванията към проектирането и

строителството на високи сгради, с

оглед осигуряване на противопожар-

ната им безопасност, са регламенти-

рани в Наредба 2 „Противопожарни

строително-технически норми“ от

2006 г. В нормативния документ на

високите сгради е отделено специал-

но място. Там е посочено, че те тряб-

ва да се проектират с I-ва степен на

пожароустойчивост, при спазване на

съответните норми за изграждане на

стълбищата, асансьорните уредби,

системите за пожароизвестяване и

пожарогасене и т.н.

Класификация на сградите
Според Наредба 2 високи са сгра-

дите с десет и повече етажа, или с

височина над 30 m. Високите произ-

водствени, жилищни или обществе-

ни сгради се класифицират в три

групи. В първа група са включени сгра-

дите с до 16 етажа, или с височина

от 30 до 50 m включително. Втора-

та група обединява сгради от 17 до

25 етажа, или с височина над 50 до

75 m. Сградите с височина над 75 m

са класифицирани в група III. При оп-

ределяне на етажността на сгради-

те се вземат предвид и всички над-

земни етажи, както и таванският

етаж. Приземният етаж се взема

предвид, когато междуетажната кон-

струкция, отделяща го от първия

етаж, е най-малко на 2 m над плани-

ровъчното ниво на терена. При опре-

деляне на височината на сградите се

отчита разстоянието от средното

планировъчно ниво на прилежащия на

ограждащите стени терен до най-ви-

соката точка на покрива. Игнорират

се машинните помещения за асансь-

ори, куполи и други подобни необита-

вани помещения, ако площта им не

надвишава 25% от застроената площ

на сградата.

Проектиране на високи сгради
В съответствие с противопожар-

ните строително-технически норми,

високите сгради на хотели и общежи-

тия се проектират от първа група (с

височина до 50 m). Изграждането на

по-високи хотели се допуска при спаз-

ване на допълнителни изисквания за

обезопасяване, със съгласие на Наци-

онална служба „Пожарна охрана“ - МВР.

Зали за масово събиране на хора, за-

ведения за обществено хранене (рес-

торанти, сладкарници, столове и дру-

ги подобни) с над 150 места, складове

за суровини и готова продукция, архи-

вохранилища и планохранилища се про-

ектират с не повече от три етажа.

При осигуряване на самостоятелно

незадимимо стълбище се допуска и

разполагането им над него. Също така

не е разрешено проектирането на

болници, поликлиники, санаториуми,

родилни, старчески домове и други

здравни обекти като високи сгради.

Изисквания към гаражите
във високи сгради
В подземните етажи на високите

сгради се допуска предвиждане на га-

ражи, но при положение, че бъде спа-

зено условието те да са изолирани от

високото тяло на сградата. Изолаци-

ята им се осъществява с негорими

стени и покритие. Гаражите следва

да разполагат и с изходи, водещи

директно навън. Допуска се връзка на

гаража с приземния етаж на сграда-

та посредством самостоятелно

стълбище, през пожарозащитно пред-

дверие с осигурено повишено наляга-

не. Не се допуска връзка на гаража със

стълбищата и асансьорите на висо-

кото тяло. Носещите стени и коло-

ни в рамките на гаража се проекти-

рат с граница на пожароустойчивост

най-малко 4 h, а покритието и подът

- най-малко 2 h. За отдимяване на

гаража се предвиждат димооттвод-

ни люкове - с ръчно или автоматично

отваряне и площ не по-малка от 0,2

% от площта на пода, или с механич-

на вентилация, осигуряваща най-мал-

ко трикратен въздухообмен на час.

Евакуацията на автомобилите се

осъществява съгласно изискванията

на чл. 204. Той гласи, че трябва да се

предвидят рампи, както следва: до

100 автомобила - най-малко една ед-

нолентова рампа; от 101 да 400 ав-

томобила – най-малко една двуленто-

ва рампа; над 401 автомобила – най-

малко две еднолентови рампи, разпо-

ложени разсредоточено.

Изисквания към
трансформаторите в сградите
С цел осигуряване на устойчива по-

жаробезопасност е забранено вграж-

дането на трансформатори във ви-

соките жилищни сгради. Допускат се

само сухи с негорим пълнеж трансфор-

матори или трансформатори с горим

пълнеж, с обща вместимост не пове-

че от 1000 kg масло. При това, ако

стените и покритията на помещени-

ята са негорими, с граница на пожа-

роустойчивост най-малко 2 часа и 30

минути и помещенията имат непос-

редствен изход навън. Под трансфор-

матора се предвижда бетониран мас-

лоприемник.

Също така е недопустимо и изграж-

дането на помещения на котелни за

високо налягане и на складове за гори-

во в подземните етажи. Необходимо е,

за да бъде подсигурена безопасността

на ползвателите, всеки етаж (включи-

телно и тези под планировъчното ниво

на терена) на промишлени и обществе-

ни сгради да се проектира с най-малко

два евакуационни изхода. Допуска се и

едно евакуационно стълбище за жилищ-

ни сгради и общежития от I група, с

площ до 500 m2, за тези от II и III група

- с площ до 400 m2. При коридорите с

дължина 60 и повече метра е в сила

изискването да се разделят с прегра-

ди със самозатварящи се димоуплът-

нени врати на разстояние не повече от

30 m една от друга. Възможно е врати-

те да са остъклени с обикновено или

армирано стъкло с дебелина не по-мал-

ко от 5 mm.

Противопожарни изисквания
към стълбищата
Стълбищата във високи сгради,

Противопожарна безопасност във
високи сгради
Строително-технически норми при проектиране и изграждане
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отговарящи на нормативните изис-

квания в наредбата, са:

n незадимими;
n имат най-малко една външна сте-

на с директно осветление;
n изолирани са от подземния етаж

посредством три последователни

самозатварящи се димоуплътнени

врати с две пожарозащитни пред-

дверия, едно от които може да

бъде в самото стълбище.

Влизането в подземния етаж на про-

изводствени сгради от всички групи,

на обществени и жилищни сгради от

II и III група, както и на високи сгради

от всички групи с вътрешни стълби-

ща трябва да става извън централ-

ното стълбище. Също така стълби-

щата трябва да бъдат изолирани от

етажите, посредством плътни него-

рими стени и димоуплътнени самозат-

варящи се врати, както и от асансь-

орните шахти - чрез две последова-

телни димоуплътнени самозатварящи

се врати. Препоръчително е стълби-

щата да са с изход към покрива, кой-

то да е пригоден за пребиваване на

хора и извършване на спасителни ра-

боти, включително и с хеликоптер - за

сгради от II и III група. Изходът на

стълбите трябва да води непосред-

ствено навън или през самостоятелен

проход. Допуска се изход във вестибюл

през пожарозащитно преддверие с оси-

гурено повишено налягане.

Позволени са и вътрешни стълби-

ща без външни стени и директно ос-

ветление, ако са изолирани от ета-

жа посредством пожарозащитно

преддверие. Необходимо условие е и

сградата да е осигурена с автома-

тична пожароизвестителна инстала-

ция, свързана със системите за

създаване на повишено налягане и за

обездимяване, както и с евакуацион-

ното осветление. При сгради от I

група се допуска остъкляване със

стъклени блокове или с армирано

стъкло на стълбището към коридо-

ри, вестибюли и преддверия.

Начини за осигуряване на
незадименост на стълбищата
Незадимимостта на стълбищата

на високите сгради се осигурява още

на проектно ниво по няколко начина.

Например, чрез открита въздушна

зона (лоджия, тераса или галерия) по

фасадата на сградата, която свързва

стълбището с всеки етаж на сгра-

дата (задължително условие за сгра-

ди от III група). Друг начин включва

създаване на повишено налягане в по-

жарозащитното преддверие пред

стълбището на всеки етаж, в

стълбището и в асансьорните шах-

ти на сгради с вътрешно стълбище.

Третата възможност се основава на

създаването на повишено налягане в

стълбището и в асансьорните шах-

ти - за сгради от I и от II група. По

отношение на стълбищните рамена

във високите обществени сгради има

изискване, според което те се про-

ектират с широчина най-малко 1,35

m. Разстоянието от изхода на най-

отдалеченото помещение до входа на

най-близкото незадимимо стълбище

трябва да бъде не повече от 25 m. За

жилищните сгради, общежитията и

хотелите това разстояние се опре-

деля от входните врати на жилища-

та и самостоятелните стаи.

Нормативни изисквания към
облицовъчните материали
Във високи сгради не е разрешено

използването на облицовки от горими

и трудногорими материали на стени

и тавани по пътищата за евакуация,

както и в помещения за масово съби-

ране на хора. Също така не се допус-

ка проектиране на преградни стени и

фасади от горими и трудногорими

материали.  По отношение на стълби-

щата не е разрешено предвиждането

на подобни материали и за подови

покрития. Не се допускат и отвори на

сметопроводите и помещенията за

тях към незадимими стълбища.

Спрямо вертикалните канали за

електрозахранването и санитарно-

техническите инсталации има специ-

ални изисквания. Например, когато те

пресичат междуетажните конструк-

ции на сградата следва да се проек-

тират уплътнени с негорими мате-

риали на всеки етаж и с граница на

пожароустойчивост най-малко 1h.

Съответно, ревизионните им отво-

ри трябва да са защитени с негори-

ми димоуплътнени врати и капаци.

Допълнително изискване е вентила-

ционните канали на кухните и сани-

тарните възли да се проектират

негорими и непозволяващи прониква-

нето на дим към помещението.

Асансьорни шахти и машинни
помещения
Асансьорите във високите сгради

се проектират от плътни негорими

стени и покрития, с граница на пожа-

роустойчивост най-малко 2 h, съглас-

но нормативния документ. Ако асан-

сьорните шахти достигат подземния

етаж е необходимо да се проектират

изолирани с три последователни ди-

моуплътнени самозатварящи се вра-

ти, като едната от тях може да бъде

вратата на асансьора.

Пред вратите на асансьорните

шахти в складови помещения се пред-

вижда пожарозащитно преддверие с

осигурено повишено налягане и с ди-

моуплътнени самозатварящи се него-

рими врати, с граница на пожароус-

тойчивост най-малко 45 мин.

По отношение на високите сгради

(с изключение на жилищните сгради от

I група с външно директно осветено

стълбище) е задължително да се пред-

видят асансьори, осигурени със специ-

ален пусков ключ, който позволява за-

действането им само от лицата, из-

вършващи аварийно-спасителни рабо-

ти по време на пожар в сградата.

Автоматични
пожароизвестителни системи
Важно изискване към високите

сгради е предвиждането на автома-

тична пожароизвестителна система

и бутонни известители. Това изиск-

ване се отнася с особена сила за об-

ществените сгради и общежитията

от всички групи, както и за жилищ-

ните сгради с вътрешно стълбище

от всички групи, и за жилищните

сгради с директно осветено стълби-

ще от III група. Непосредствено до

входа на жилищните сгради и на все-

ки техен етаж (за обществени сгра-

ди) се предвиждат алармиращи уст-

ройства, свързани с пожароизвести-

телната инсталация.

Системата за оповестяване на хо-

рата, пребиваващи в сградата, е

задължителна при проектирането на

всички помещения на високите про-

изводствени и обществени сгради.

Автоматична пожарогасителна
инсталация

следва да се заложи в проекта на

всички помещения (с изключение на

санитарни възли, вентилационни каме-

ри, бойлерни, хладилни камери и други

мокри помещения) на високи производ-

ствени сгради от всички групи. Пожа-

рогасителната инсталация е задължи-

телна и за обществени сгради и об-

щежития от II и III група, както и за

гаражи в обема на високите сгради с

над 50 автомобила в едно помещение

(съгласно чл. 478). Най-малко от една-

та страна на високите сгради се

предвижда достъп за пожарни авто-

механични стълби, от площадка с

размери 12,5/15,5 m, отстояща на 10

m от сградата и път до нея, с широ-

чина най-малко 3,5 m. Ниската част

на сградите към страната на площад-

ката следва да не излиза пред висо-

кото тяло повече от 5 m.
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Ако не отговаряте на условията за безплатен специализиран абонамент за списание Технологичен дом - Инсталации,
Оборудване, Инструменти - можете да се абонирате, като заплатите сумата от 36 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. Технологичен дом: попълнете съответно един от двата талона или формите на www.tech-dom.com
За личен платен абонамент заплатете сумата от 36 лв. с ДДС по някой от следните начини:
банков превод: Ти Ел Ел Медиа ООД, ОББ – клон Цар Борис III, BIC CODE: UBBS BGSF, IBAN: BG04 UBBS 78271013893307
Пощенски запис: София 1612, бул. "Акад. Ив. Гешов" 104, офис 9, Ти Ел Ел Медиа ООД
Пратете талона и копие от платежния документ по пощата, на факс: 02/ 818 38 00 или на ludmil@tech-dom.com

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

Талон за безплатен специализиран абонамент
!

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

дата:            /           /                     (дд / мм / гггг)

име:                                                         фамилия:

компания:                                                   отдел:                                         длъжност:

Моля, попълнете:

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

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

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

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



стилно и сигурно скрити кабели

Пълна гама кабелни канали,

покриваща различни изисквания

на електроинсталацията у дома.

Съвместимост със стандар-

тите, лесна и бърза инсталация,

модерен и стилен дизайн със

серията WADO кабелни канали на

офис София 1756, бул. Андрей Ляпчев 4, ПК 21, тел. (02) 817600, 0888-000061, факс (02) 8176999

магазини София 1233, ул. Опълченска, бл. 54, вх. Г-Д, тел. (02) 9317450, 0888-297717, факс (02) 9317451

Русе 7001, ул. Николаевска 80, тел. (082) 824380, 828313, 0888-000069, факс (082) 828315

Сливен 8800, бул. Стефан Стамболов 18, тел. (044) 682829, 0888-000067, факс (044) 672829

Бургас 8000, ул. Гладстон 94, тел. (056) 836440, 836540, 0888-000067, факс (056) 814564

e-mail office@akhnaton.biz




