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Линднер България направи първа копка на нов завод

австрийската фирма Сентилион. На събитието в кв. Дружба присъства-

ха представители на инвеститора, главния изпълнител и надзорната

фирма. "Производствено-административният комплекс ще бъде на 3 и

4 етажа с офиси, складове, помещения за безвредно производство и под-

земни гаражи с общо РЗП 7400 м2“, разказват от фирмата-изпълнител.

"В сградата ще бъдат вложени иновативни материали и технологии,

близки до стандартите за пасивно строителство. Ще бъде заложен

троен стъклопакет, голяма дебелина на изолацията, достигаща  до 40-

60 см. Отоплителната и вентилационна системи ще бъдат изградени

по нова за българския пазар технология с използване на подпочвени води.

Топлината, генерирана от производството, също ще се улавя и връща

обратно в отоплителната система, като по този начин се постига

икономия на енергия до 60%“, допълват от строителната компания. Ав-

стрийският инвеститор ще произвежда в сградата електронни моду-

ли и изделия в областта на медицинската техника, системи за контрол

и наблюдение, оптика, телекомуникациите и индустрията.

На 19 август т. г. фирма Линднер България направи първа копка като

главен изпълнител на нов модерен завод за медицинска електроника на

Inventor актуализира предлаганата гама продукти за климатизация

Отскоро специализираната в сферата на

централната климатизация фирма Inventor

предлага на пазара нови серии инверторни кли-

матици за жилищни и промишлени сгради, съоб-

щиха за списание ТД Инсталации от офиса на

компанията. „Обновената гама включва още

VRV системи, чилъри и конвектори. Продукти-

те са не само компактни и конкурентоспособ-

ни, но и с висока енергийна ефективност и

безупречно качество, изразено в 5-годишна

пълна гаранция“, допълниха от Inventor.

„Уверени сме, че портфолиото ни от про-

дукти за климатизация ще реализира отлични

резултати в експортния бизнес и много скоро

нашите усилия ще бъдат възнаградени. Inventor

се наложи като силна марка в много страни,

тъй като клиентите се доверяват на каче-

ството на предлаганите продукти и осигуре-

ното гаранционно обслужване“, коментира г-н

Асимакопулос, президент на компанията.

Елимпекс предлага антибактериална серия ключове и контакти

Отскоро фирма Елимпекс представя на българския пазар антибактериална серия ключове и контакти ELSO

FASHION antibacterial, съобщиха от компанията. „Това е качествено ново решение, базирано на антимикробните

свойства на сребърните йони“, разказват от Елимпекс. „Те се добавят към висококачествена пластмаса, която

се използва за изработката на ключове, контакти и др. Антибактериалното въздействие се постига, когато

сребърните йони от повърхността на продукта влязат в допир с йони от атмосферата. При тази реакция

размножаването и мутацията на микроорганизмите спира. Този процес се случва изключително бързо. Не е

необходимо използването на опасни химикали, а технологията премахва и нуждата от скъпи дезинфектанти.

Освобождаването на сребърните йони е непрекъснато в продължение на много години. Почистването, темпе-

ратурните промени или дългото използване не влияят по никакъв начин“, допълват те. От Елимпекс информи-

рат, че серията притежава сертификати от немски и международни институти, доказващи ефективността

на продукта.

Фирма Макстел стана дистрибутор на Bosch Системи за сигурност

От началото на месец юли т. г. Макстел дистрибутира новата продуктова гама за видео-

наблюдение за малки и средни приложения, както и висококачествените продукти за пожароиз-

вестяване и СОТ на Bosch. Те се предлагат на дребно в магазините на Макстел в градовете София,

Варна и партньорската й мрежа в цялата страна. „Новата продуктова гама за видеонаблюдение

показва политиката ни за предлагане на качество без компромиси, на конкурентна цена“, каза

Герт ван Иперен, президент на Bosch Системи за сигурност. „Макстел присъства на българския

пазар вече 12 години и е един от основните вносители и търговци на едро на продукти за видео-

наблюдение и комуникация. За това прибавихме фирмата към нашите партньори, както и заради

техния професионализъм и добре разработена търговска мрежа. Макстел е първата фирма, която

ще дистрибутира новата продуктова гама за видеонаблюдение за малкия и среден бизнес на Bosch“,

коментираха от Bosch Системи за сигурност България.
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Продукти на Bosch получиха европейския сертификат CERTALARM

чен димен пожароизвестител FCP-320, адре-

сируемият оптичен димен пожароизвестител

с протокол за комуникация LSNi - FAP-420 и

системата за публично оповестяване и гла-

сова евакуация Praesideo 3.5. „Оптично-дим-

ните пожароизвестители бяха успешно те-

ствани за съвместимост по стандарта

EN54-7, а пожароизвестителите FAP-420 - и

по стандарта за изолатори на късо съедине-

ние EN54-17. Системата Praesideo успешно

премина тестовете за съвместимост по

EN54-16“, разказват те.

Отскоро Bosch Системи за сигурност е

сред първите производители, получили евро-

пейския сертификат за качество

CERTALARM, издаван от едноименната, не-

зависима организация, съобщиха от българ-

ския офис на компанията. „Нейната цел е

създаване на единна марка за качество и

хармонизиране на сертификационните проце-

дури в ЕС. Това става на база на тестове от

независими лаборатории по EN54 за пожаро-

известяване и EN50131 за системи за сигур-

ност“, припомнят от Bosch Системи за

сигурност България.

Продуктите на Bosch, получили сертифи-

ката CERTALARM, са конвенционалният опти-

Пайплайф отбеляза 1 година от откриването на завода си в Ботевград

производители на пластмасови тръбни систе-

ми за водоснабдяване, канализация, газоснабдя-

ване, напояване и кабелна защита“, припомнят

от българския офис на компанията. „Следвай-

ки амбициите си за разширяване на дейност-

та в страните от Източна Европа, през 2005

година компанията открива своето българс-

ко подразделение Пайплайф България. За изтек-

лия период от пет години Пайплайф България

може да се похвали с развита търговска мре-

жа в цялата страна и със стартирало произ-

водство в град Ботевград“, коментират от

Пайплайф.

В края на м. август фирма Пайплайф от-

беляза 1 година от откриването на завода

на компанията в Ботевград. „Производстве-

ното предприятие съчетава високи техно-

логии, отлични условия на труд за своите ра-

ботници, приятна атмосфера за почивка на

служителите от администрацията и огром-

но икономическо значение за града и регио-

на“, разказват от компанията. „Контролът

на качеството на тръбите бива следен не-

прекъснато чрез множество лабораторни

тестове и изследвания. Всеки продукт, про-

изведен под името Пайплайф, е винаги в

съответствие с изискванията на междуна-

родните стандарти за качество на съот-

ветния строителен материал или продукт“,

допълват те.

„Пайплайф е един от водещите световни

Еар Лукс – В предлага нов модел система за вентилация

Наскоро фирма Еар Лукс – В разшири своята продуктова гама с нов модел система за вентилация на немската компания

WOLF – CWL-D-150 до 150 м3/ч. „Вентилационната система дава възможност за рекупериране на топлинната енергия

за вентилация на жилищни и офисни помещения - до 92.2%“, споделят от Еар-Лукс В. „Системата се отличава с тихия

си режим на работа, благодарение на вентилатори, с извита назад турбина,  с голям диаметър и ниска скорост. Друго

предимство на CWL-D-150 е фактът, че работи и при  -12 градуса, с което се осигурява достатъчен въздух за вен-

тилация дори и през зимата, едновременно с това е налична и автоматична антизамръзваща защита. Системата е

снабдена и с кислороден сензор, който осигурява качествен въздух през цялото време“, допълват те.

„Наличието на фин филтър против прах (клас на качество F7) като стандарт за нагнетателния въздух оказва най-

голям ефект при приложения в сгради, намиращи се до главни пътища. Системата не се нуждае от допълнителни

въздуховоди. Уредът може да се поръча ляв (стандартно) или десен в зависимост от условията на инсталация“, из-

тъкват предимствата на CWL-D-150 от Еар Лукс – В.

Електра Помп дистрибутор на фирма Biorock

телни станции без електричество и подвижни компоненти. Системи-

те са изработени от устойчива на атмосферни влияния и вода пласт-

маса (HDPE-високоплътен полиетилен) с изключително дълъг живот.

Принципът на преработка е уникален в сравнение с всички традиционни

техники. При BIOROCK системите не се използва електричество. Пре-

работването се извършва с естествен биологичен филтър, разработен

с BIOROCK технологията, базирана на действието на специфичен ензим.

Ензимът BIOROCK гарантира изключително краткосрочни срокове за

активност и висока надеждност на системата, дори и при дълги от-

съствия. Характерна особеност на системите е, че чистата отпадъ-

чна вода отговаря на най-строгите изисквания и стандарти за качество

и може да се използва повторно за напояване на земеделски земи и гра-

дини“, допълниха от Електра Помп.

Отскоро Електра Помп е сертифициран дистрибутор за региона на

гр. Варна на продуктите на Biorock, съобщиха за списанието от Елект-

ра Помп. „Новият ни партньор има дългогодишен опит в пречистване-

то на отпадъчни води. Компанията е специализирана в малки пречиства-
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Нова технология за преработка на отпадни води предлага Елфида

ботоспособността на инсталацията е гаран-

тирана и при минусови температури, а с по-

мощта на слънчевата енергия и непрекъсна-

тото раздробяване на тинята, времето за из-

сушаване се намалява многократно. Така не-

обходимите при сегашните технологии сило-

зи за гниене, сгъстяване, обезводняване и из-

сушаване на тинята отпадат, а по изчисле-

ния на участващите университети, това

може да доведе до намаляване на разходите

за обработка в размер от 40-55%. От своя

страна гранулатът има горивни показатели,

близки до тези на въглищата, което позво-

лява да се използва и в частните домакин-

ства. Подобна концепция е особено подходя-

ща за общини или региони с относително

ниско ниво на натрупване на тиня от отпадъ-

чни води.

Поради ниската му цена (80 евро за тон),

гранулатът намира приложение в производ-

ството на цимент, и особено при изгаряне-

то на боклук, където се постига икономия на

въглища, газ или течни горива с 80%", заявя-

ват от компанията.

Отскоро фирма Елфида предлага на българ-

ския пазар специална технология, която пре-

връща тинята от отпадъчните води в сво-

боден от бактерии гранулат, без съдържание

на диоксини и халогенирани въглеводороди,

както и без миризма, съобщиха за сп. ТД Ин-

сталации от офиса на компанията. Станция-

та е патентована през февруари 2010 годи-

на, а правата са собственост на немската

NIKA, чийто представител у нас е компания-

та Елфида.

"Резултатът е постигнат чрез използва-

не на слънчевата енергия, на един антибакте-

риален канал, както и на свойството на спе-

циален абсорбиращ кристал, който е регене-

рируем при температури от 400 и 500 °C. Ра-

WAGO откри офис в Сливен

г-жа Ишрик заявява: „Развитието на строи-

телния и енергийния сектор, включително

изграждането на малки предприятия, хотел-

ски комплекси, офиси и жилищни сгради, ни

дава основания да определим бизнес климата

като интересен и многообещаващ както по

отношение решенията за сградна автомати-

зация на WAGO, така и на електроинсталаци-

онните материали, които предлагаме. По

тази причина виждаме сериозни бизнес перс-

пективи и решението ни да отворим офис в

Източна България се приема добре от клиен-

тите ни в региона. Наличието на подобен офис

оптимизира възможностите за поддръжка на

вече инсталирана техника на WAGO“, допълва

Мая Иршик.

Представителството на немската ком-

пания WAGO разшири структурата си в стра-

ната, откривайки офис в град Сливен, съоб-

щи за списание ТД Инсталации Мая Иршик,

маркетинг мениджър на представителство-

то в България. „Офисът ни в Сливен ще отго-

варя за бизнеса в Източната част на стра-

ната, ще създава и поддържа контакти с

клиентите ни от региона, ще предлага тех-

нически консултации. Чрез откриването на

офиса в Сливен ще бъдем по-гъвкави в провеж-

дането на търговската и маркетинговата ни

политика в страната“, коментира целите,

възложени на новия офис, г-жа Иршик. „Ново-

то ни подразделение ще се оглавява от инж.

Койчо Хазаев, който е уважаван специалист с

голям търговски и професионален опит в

областта на електротехниката и сериозни

контакти в бранша“, допълва Мая Иршик. В

отговор на въпроса как WAGO оценява бизнес

климата в Източна и Югоизточна България,

Daikin разширява серията си термопомпи Altherma

Наскоро Daikin Europe обяви разширяването на гамата от модели термопомпи Daikin Altherma, за да покрие мащабни

търговски приложения, където отоплението на помещения и производството на топла вода са приоритет, съобща-

ват от офиса на компания. „Благодарение на каскадната технология на Daikin Altherma, могат да бъдат ефективно про-

изведени големи обеми на топла вода с температури до 80 °C, което прави системата идеална за приложения с високи

изисквания за отопление на помещения и/или загряване на топла вода“, информират от Daikin.

Температурата на изходящата вода от 25 °C до 80 °C прави системата подходяща за всички видове излъчватели на

топлина (радиатори, подово отопление, конвектори, термопомпени конвектори), както и за производството на топла

вода. Гамата е подходяща за приложение в хотели, фитнес центрове, спа съоръжения, болници, библиотеки и училища.

Високата температура на изходящата вода на Daikin Altherma Flex Type я прави подходяща и при модернизиране на съще-

ствуващите системи за отопление, което позволява запазване на съществуващите високотемпературни радиатори.



ÑÒÐ. 74*2011

> ôèðìåíà ñòàòèÿ

BIOROCK® е водеща международна компания с дългого-

дишен опит в областта за преработка на битови отпад-

ни води. Компанията BIOROCK® е основана през 1988 г., а

през 2011 г. основава и своята дъщерна фирма BIOROCK

България. Тя разполага със собствен отдел за развитие

и производствен процес в Люксембург и Германия.

Екипът от специалисти на BIOROCK® по пречистване

на водите е с дългогодишна практика и опит в разработ-

ването и прилага-

нето на работещи

и ефективни реше-

ния за отпадъчни

води. Той е считан

за един от най-доб-

рите в индустрия-

та за отпадъчни

води, kато неговата мисия е да генерира непрекъснато

иновативни подходи за управление и търсене на по-добри

решения за отпадъчните води.

BIOROCK® има две продуктови линии:

- Серия S - S серия обхваща малките пречиствателни

станции а това са компактни модулни решения съот-

ветно за 5, 10 и 15 човек. Паралелно поставени систе-

мите могат да об-

служват и по голе-

ми обекти - 30, 45,

60 души и така на-

татък.

- Серия М - M се-

рия за средни голе-

ми обекти между

75 и до 300 души.

Ако се инсталират паралелно също могат да обслуж-

ват обекти от по 600, 900 души и така нататък. И две-

те системи дават възможност за модулно разширение

в бъдеще.

Модерна концепция за третиране на во-

дите - без ток, без шум, без мирис

Георги Йовков, управител на BIOROCK България

Г-н, Йовков, на каква структура ще заложите с оглед постигане
на поставените цели пред BIOROCK България?
Структурата на нашата компания е вече изградена. Ус-

пехът на BIOROCK® пречиствателните системи се ба-

зира на уникалната и почти без поддръжка концепция, а

по-специално на опита на служителите си и мрежата от

висококомпетентни партньори. Името BIOROCK® озна-

чава навременни и устойчиви решения за отпадъчните

води. Сега нашата цел е да прeдставим на българския па-

зар този продукт от едно ново и различно поколение в

сравнение с познатите ни до момента методи.

Кои са основните групи клиенти, конкуренти и партньори на ком-
панията?
За групи не може да се говори при нас. Нашите клиенти са

хора, които ценят времето си и не правят компромиси, за-

това залагат на нещо качествено. При показателите на

пречистената вода, поддръжка, качество и цена, не мис-

ля, че бихме могли да говорим за конкуренти. Относно пар-

тньорите, с които работим, това са доказали се фирми

на българския пазар с история и бъдеще пред тях.

Какво прави продуктите на BIOROCK® конкурентни на мес-
тния пазар?
Това е една концепция - без ток, без шум, без мирис.

Продуктите на BIOROCK® са сравнително по-надеждни,

те са леки, лесни за монтиране и имат изключително дъ-

лъг живот. Третирана водата с технологията на

BIOROCK® отговаря на най-високите стандарти за пре-

чистване на отпадните води и тяхното използване в при-

родата. Процесът без ток и механични компоненти ни

предпазва от непредвидени разходи.

Ефективни решения за пречистване
на отпадни води от BIOROCK®
Ефективни решения за пречистване
на отпадни води от BIOROCK®
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Инж. Чалъков, бихте ли представили
себе си и дейността на фирма Бронлайт
пред читателите на сп. ТД Инсталации.

Завършил съм Технически универси-

тет – София, специалност Електро-

снабдяване и електрообзавеждане,

специализация - Приложение на осве-

тителни системи и технологии. Рабо-

тя в сферата на професионалното ос-

ветление повече от 12 години, като

съм преминал през всички нива - от

електроинсталатор, търговски кон-

султант, занимаващ се не само с

търговска дейност, но и със светло-

технически изчисления, до управител

на собствена компания. Имам няколко

специализации по отношение на архи-

тектурно-художественото, екстери-

орното и евакуационно осветление,

проведени в едни от най-големите ос-

ветителни центрове в света.

Бронлайт е еднолично дружество с

ограничена отговорност, регистри-

рано в Агенция по вписванията през

2010 г. То разполага с модерен, ино-

вативно настроен екип за проекти-

ране и търговия с осветителна тех-

ника. Той се състои от електроинже-

нери с дългогодишен опит и стаж в

областта на осветлението, както и

от група електромонтажници, прите-

жаващи необходимата квалификация

за монтаж на осветителни тела и

системи, изработване на електроин-

сталации и др.

В каква посока планирате развитието
на ръководената от вас компания?

В съответствие с анализа и визия-

та за развитие на нашата компания

и отчитайки възможностите за раз-

витие в сектора за осветление, сме

определили своята стратегия и при-

оритети, а именно: модернизиране на

осветлението на супермаркети и ма-

газини, изграждане и реконструкция

на високоефективни осветителни

системи. Освен това планираме и

развитие в по-широк план на търго-

вията с луминесцентни и светодиод-

ни лампи, които са енерго-

спестяеми.

Какви нови продукти възна-
мерявате да включите в
портфолиото си?

При съвместната ни рабо-

та с водещи фирми в областта на ос-

ветлението и постоянно променящи-

те се във възходяща линия източни-

ци, продуктите, на които ще залага-

ме в новото си портфолио, ще бъдат

изцяло съобразени със съвременните

тенденции. Както всяка компания, ра-

ботеща в областта, така и ние се

опитваме да налагаме новите LED

технологии, но същевременно не

трябва да се подценяват и възмож-

ностите за реновиране на съществу-

ващите осветителни системи. Про-

дукти, с които максимално да улес-

ним замяна на вече използвани свет-

линни източници, така че направени-

те в миналото инвестиции да се

съчетаят с новите технологии.

Енергийно ефективни ли са предлагани-
те от вас решения и доколко този еле-
мент е важен при избора на продукти,
които компанията да предлага?

Основната цел, към която се стре-

мим при предлагане на цялостно ре-

шение от наша страна, е именно

клиентите да бъдат информирани за

ефективността на осветителните

тела, включително на лампите и ек-

сплоатационния им живот, като се

прави обосновка за икономическата

ефективност на предлаганото тех-

ническо решение и инсталационния

процес. В тази връзка нашият екип се

опитва да налага на пазара, и смятам,

че успяваме, най-новите LED техно-

логии за проектиране за нови инста-

лации, които са енергийно ефектив-

ни и водят до намаляване на енергий-

ното потребление.

Съществуват ли универсални крите-
рии, по които разработвате проектите
си или подхождате индивидуално към
всеки?

Към всеки клиент, съответно проект,

се подхожда абсолютно индивидуал-

но. Провеждаме редица срещи с архи-

текта, проектанта, инвеститора на

съответния обект, за да можем да

„напипаме“ най-вярно техните изис-

квания и настроения и да предложим

решение, което е технически обосно-

вано, напълно съобразено с техните

изисквания и критерии и, не на после-

дно място, енергийно ефективно.

Има универсални критерии, по които

разработваме проектите си, когато

става дума за осветление на супер-

маркети и други обекти, където тряб-

ва да се постигат високи светлотех-

нически изисквания. Едновременно с

това винаги се стремим да включим

нещо иновативно и различно, за да

може съответният проект да придо-

бие своя собствена уникална визия.

Кои обекти са реализирани с предлага-
ните от вас продукти?

За почти 1 година участие на паза-

ра, компанията успя да изгради някол-

ко значими обекта, като: магазини от

веригата Пени Маркет, шоурум на

Авент България, магазин Практис и

др. Без да омаловажаваме другите

обекти, обаче, най-голям успех за нас

е направата на най-новия магазин от

веригата Фантастико. За първи път

в Европа, той беше направен изцяло

с LED осветление, съвместно с коле-

гите от Philips. В него са използвани

последните технологии в развитие-

то на LED осветлението – Maxos Led,

BBC Led, BCH Led и т. н. При този

обект подходихме абсолютно нова-

торски и професионално – от напра-

вата на проекта (светлотехнически),

през доставката, до монтажа и пус-

кането в експлоатация.

Сред целите ни е изграждането и
реконструкцията на високоефективни
осветителни системи

инж. Васил Чалъков,
управител на фирма Бронлайт,

пред сп. ТД Инсталации

Сред целите ни е изграждането и
реконструкцията на високоефективни
осветителни системи
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Г-н Армянов, Тангра е компания, добре
позната на българския пазар, която
наскоро чества своя 22-ри рожден ден.
Кои нейни качества я правят предпочи-
тан партньор?

Качеството, цената и срокът за из-

пълнение са основните критерии за

оценка на всеки един продукт или ус-

луга. Това се отнася и за нашата

работа. Очевидно намираме правил-

ния баланс.

Добре подготвените специалисти и

професионалното отношение към все-

ки проект са също от голямо значе-

ние. Предлагаме богата гама от

съоръжения за вентилация, климати-

зация и отопление. Голяма част от тях

се произвеждат в нашите предприя-

тия. Следим световните тенденции за

развитие в бранша. Партнираме си с

някои от най-добрите производители

в Европа. И може би, не на последно

място – обичаме своята работа.

Какво се промени в работата ви от
началото до днес?

Много неща се промениха. В началото

можехме само да проектираме - на

практика създавахме интелектуален

продукт. По-късно се научихме да про-

извеждаме и монтираме. Днес предла-

гаме цялостен пакет в областта на

отопление, вентилация и климатиза-

ция. Това означава да проучим изиск-

ванията на клиента, да подготвим

проект, да произведем дадени съоръ-

жения, да ги монтираме и въведем в

експлоатация, така че клиентът да е

доволен.

Преди 22 години започнахме 6 души,

сега сме 30 пъти повече. В момента

разполагаме с проектантско-конст-

рукторски отдел, специализирана ла-

боратория, 2 производствени пред-

приятия, монтажни бригади, търгов-

ски центрове в София, Варна и Бур-

гас. Продуктите ни се продават ус-

пешно в над 10 европейски страни.

Какви са последните тенденции в обла-
стта, в която работите и какви са но-
востите в продуктовите ви линии?

Вентилационните, климатични и ото-

плителни инсталации изразходват

изключително много

енергия: през зимата – за

отопление, през лятото

– за охлаждане и целого-

дишно за проветряване.

Цените на енергията

през последните 10 годи-

ни се увеличиха около 5

пъти. Замърсяването на

околната среда вслед-

ствие на консумацията

на енергия е съществен

проблем. Това са два обективни фак-

тора, влияещи върху нашата специ-

алност.

Повече от 15 години се занимаваме с

енерговъзстановяващи системи. Пол-

звайки топлината или студа от из-

хвърляния въздух, успяваме да намалим

енергийните разходи до 75%. Този тип

съоръжения изискват първоначална

инвестиция, но срокът за откупува-

нето им рядко надхвърля 2 години.

Разбира се, колкото по-скъпа става

енергията, толкова по-висока ефек-

тивност се преследва и това е едно

ново предизвикателство.

Втората значително по-нова гама от

съоръжения е котли на пелети (био-

маса). Пелетите са пресовани дървес-

ни частици, т. е. възобновяем енер-

гиен източник. Изгарянето им не

замърсява околната среда. Цената,

която заплаща клиентът, е много по-

ниска, отколкото ако се отоплява с

нафта, ток или природен газ. В наши-

те котли сме включили системи,

които облекчават експлоатацията,

следят горивния процес и автоматич-

но почистват съоръжението. Ангажи-

ментите на клиента са минимални.

Кои са най-значимите обекти, осъще-
ствени с ваше участие? Кой е последни-
ят актуален проект, по който работи-
те?

Трудно е да посоча един или няколко

такива обекта. Имаме изпълнени ин-

сталации в десетки хотели, включи-

телно, няколко 5-звездни. Админист-

ративни и търговски сгради със сто-

тици хиляди квадратни метра РЗП

имат наши инсталации. Във всеки

случай, предпочитам да правим про-

изводствени предприятия. Обект, по

който работим в момента, и аз съм

много щастлив, е хлебозавод на фир-

ма СИМИД.

Сред най-големите предизвикател-

ства в нашата история бих могъл да

посоча реконструкцията на филтър-

ни системи в АЕЦ Козлодуй, които

обработват няколко милиона кубични

метра въздух на час. Спецификата се

състоеше в това, че се налагаше, да

се съобразяваме с даденостите на

наличната техника, едновременно с

това да ги комбинираме с наши еле-

менти и не на последно място, да

бъдат приети от Европейските сер-

тифициращи органи.

Многофункционалният комплекс Арко

Тауърс е най-големият обект, който

сме проектирали. Строежът му все

още не е започнал, но това не проме-

ня факта, че нашата компания е раз-

работила проект за 300 000 кв. м РЗП.

От голямо значение беше посещени-

ето при наши колеги в Дубай, по вре-

ме на строежа на Бурж Халифа (най-

високата сграда на света – 828 м).

Там видяхме как реално се изпълняват

инсталации в небостъргачи.

В каква посока планирате бъдещото
развитие на компанията?

В началото основната ни цел бе да

бъдем популярни в България. Когато

това стана факт, потърсихме разши-

рение на пазарите в рамките на Бал-

канския полуостров. Настоящата ни

цел е да сме добре познати и в Евро-

па. Имаме напредък в тази посока, но

предстои още много работа.

Продуктите ни се продават
успешно в над 10 европейски
страни

Продуктите ни се продават
успешно в над 10 европейски
страни

инж. Юлий Армянов, управител
на Тангра, пред сп. ТД Инсталации
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Есента е сезонът, през който е добре всеки да по-

мисли как да подсигури отоплението на своя дом през

студените месеци, които предстоят. Отново сме из-

правени пред различни варианти за това, с техните по-

ложителни и отрицатиелни страни. Централното отоп-

ление, токът и дизеловото гориво, както и отоплени-

ето на природен газ са с непрекъснат растеж на цени-

те, а пренасянето и зареждането на котел с дърва или

въглища изисква сериозни физически усилия.

Защо пелети?
Пелетите са евтин, екологично чист и възобновяем

енергиен източник.

Произвеждат се от отпадъчна дървесна биомаса, чрез

пресоване при високо налягане и без използането на слеп-

ващи вещества. Пелетите са формовани с различни ди-

аметри, като най-често те са 6 или 8 мм. Това позволя-

ва изгарянето им в автоматизирани пелетни горелки с

висока ефективност и незначително количество пепел.

Производители на пелети са обикновено големи дър-

вообработващи компании, за които суровината за про-

изводство на пелети е отпадъчен продукт. Тенденци-

ята за увеличение на броя производители в България през

последните 3 години създава конкурентна среда, обус-

лавяща подчертано низходяща тенденция на цената на

пелетите, за разлика от традиционно монополизирани-

те пазари на фосилни горива и електроенергия.

Защо пелетен котел "TANGRA" ?
Пелетните котли "TANGRA" са разбработени специ-

ално за отопление и битово горещо водоснабдяване на

еднофамилни къщи, жилища и офисни сгради. При проек-

тирането на котлите е обърнато сериозно внимание

на пълната автоматизация и почти пълната липса на

обслужване от потребителя.

Предимства на котлите "TANGRA":
• работен капацитет от 17 до 35 kW в зависимост

от индивидуалните нужди;

• висока ефективност и работа с всякакви видове пе-

лети: Е = 94%;

• автоматично регулиране на котела за по-голяма

ефективност, независимо от моментна коминна тя-

га или странични фактори

• автоматично почистване чрез съвременна елект-

ропневматична система за постигане на висока

ефективност;

• автоматично почистване на горивната камера;

• дигитален контролер за лесно управление на горив-

ния процес и външни устройства;

• възможност за управление на външни устройства ка-

то циркулационни помпи, трипътен вентил, бойлер

за гореща вода, буферен съд и стаен термостат;

• всички изводи на котела са изведени на горният ка-

пак, което спестява място и облекчава монтажа.

Готови ли сте
за зимата?
Готови ли сте
за зимата?

> ôèðìåíà ñòàòèÿ
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Представете накратко дейността на
компанията Апекс ММ пред читатели-
те на сп. ТД Инсталации.

М. М.: Основната дейност на Апекс
ММ е инженеринг, доставка, монтаж,
въвеждане в експлоатация и под-
дръжка на системи за контрол на
достъп. Фирмата е изключителен
представител и технически център
за България на Salto Systems, Испания,
като предлагаме и сервизираме цяла-
та продуктова гама от компоненти
и системи, произвеждани от един от
лидерите на пазара. Апекс ММ рабо-
ти съобразно утвърдена система за
управление и контрол на качеството,
сертифицирана по стандарта ISO
9001, а Salto Испания притежава и
система за управление на околната

среда - ISO 14001.
Работите активно в областта на RFID
технологиите. Какви са новостите в
последната гама продукти на SALTO?

С. Х.: Системите на Salto работят с
най-широко разпространените све-
товни стандарти за радиочестотна
идентификация (RFID) като Mifare,
Mifare plus, DESfire, DESfire EV1, Legic,
Picopass, HID iClass, Skidata и имат
интегрирана NFC (Near Field Communi-
cation). Широкият спектър от пред-
лагани технологии позволява съвме-
стяване с други системи и използва-
не на съществуващите RFID карти,
без излишно увеличаване първоначал-
ните капиталовложения, и минимизи-
райки евентуални несъответствия
при възлагането на системата.
Освен патентованата виртуална
мрежа на Salto (SVN) и R/W възможно-
стите, даващи едно мощно средство
за контрол и управление на достъпа,
бихме искали да се спрем на някои други
основни нововъведения от Salto.
Безжичната мрежа позволява брави-
те да се инсталират лесно и бързо,
както на офлайн система, но имат
вграден модул за безжична връзка.
Първата в света безжична система
за контрол на достъп, захранвана
само от стандартни батерии ААА 1.5
V (LR03). Бравите вече са онлайн,
обменът на информация и контролът
на вратите е в реално време. За си-
гурността на комуникацията се из-

ползва AES128 bits криптирана ра-
диочестотна технология, базира-
на на стандарта IEEE 802.15.4 на
2.4 GHz.
Моделите на AElement, при които
се използват всички новости
изброени по-горе, но с предим-
ството и възможността за ди-
зайнерски решения при избора на
дръжки, като Salto партнира с
един от световните лидери на па-
зара – италианския производител
OLIVARI. Възможно е и хомологи-
ране на дръжки от други произво-
дители, т. е. пълна независимост
от дизайнерска гледна точка, без
компромис със сигурността.
GEO е последната разработка от
Salto, електронен цилиндър (патрон)

за брави с най-различни стандарти:
европейски, скандинавски, британски,
американски и австралийски. Демон-
тира се старият секретен патрон и
се монтира GEO. За по-малко от 10
минути и без каквито и да било други
строително-монтажни работи, пре-
връщате всяка врата в точка с кон-
тролиран достъп, работеща като
част от система или автономно.

Бихте ли посочили какви предимства
предоставя SALTO GEO на своите пол-
зватели?

С. Х.: Освен основните предимства на
универсалност и лесен монтаж, можем
да изтъкнем възможностите за раз-
лични модели в зависимост от тяхно-
то предназначение – с едностранен
контрол (четец само от едната стра-
на), двустранен контрол (четци от
двете страни), половин патрон, пат-
рон за шкафче, електронен катинар.
Salto GEO е отлично решение за кон-
трол на достъпа, където поставяне
на електронни шилдове или друга
система за контрол на достъп по
една или друга причина не е възмож-
но, нежелано или не е практично,
като например антична врата в
сграда – паметник на културата.
GEO са съвместими с NFC (Near Field
Communication) технологията, която
позволява на GSM телефони, под-
държащи NFC, да отварят и контро-
лират врати, оборудвани с техника
от Salto. Изработката е от високо-

качествени и устойчиви материали,
с устройство, защитено против раз-
пробиване, скрити монтажни винто-
ве за перфектен дизайн и допълни-
телна сигурност, в широк набор цве-
тове и покрития за съвместимост
с различни материали и цветове на
вратите.

Как виждате развитието на пазара на
системи за контрол и управление на
достъпа и какви са основните ви фир-
мени приоритети за стабилно участие
в него?

М. М.: В бързо движещия се и посто-
янно променящ се свят нищо не ос-
тава същото за дълго. Нови работни
практики и нови служители означа-
ват, че сигурността трябва непрекъ-
снато да се променя и развива, за да
е в крак с времето. Сградите и ра-
ботните пространства трябва да
бъдат гъвкави и адаптивни, готови
да включат нови технологии, които
използват онлайн системи, лесни за
употреба и инсталиране, и могат да
работят със съществуващите ин-
формационни мрежи.
Апекс ММ и Salto Systems предлагат
глобална концепция за контрол на
достъп, приложима успешно вече 10
години в летища, болници, бизнес
сгради, университети и хотели по
целия свят. В България клиентите ни
получават решения, съчетаващи фи-
лософията за чист продуктов дизайн
и най-усъвършенствани IT и комуни-
кационни технологии.

Salto системите работят с най-
разпространените
RFID стандарти

инж. Марин Маринов, управител на Апекс ММ,
и Светослав Христов, технически център

на Салто България, пред сп. ТД Инсталации

Salto системите работят с най-
разпространените
RFID стандарти

инж. Марин Маринов

Светослав Христов
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Автор на идейния проект е арх. Ро-

ман Хайд, Австрия. Техническият,

работен проект, координацията на

работния и проектантския процес с

останалите части, съгласуването и

качественият контрол на изпълнени-

те работи са реализирани от Архи-

тектурно бюро Порш Концепт.

Главен изпълнител на обекта е

фирма МИКС – КОНСТРЪКШЪН. „Ця-

лостното завършване на логистична-

та база е реализирано в рамките на

11 месеца (юни 2009 г.– април 2010

г.)“, коментират от компанията.

„Използвани са висококачествени

строителни материали, съобразени с

европейските и международни стан-

дарти. Сглобяемите стоманобетоно-

ви елементи са произведени в завод

ЗСК Стоманобетон. Интересен факт

относно конструкцията на обекта е

използването на главни стоманобе-

тонови греди с дължина 34 м, което

няма прецедент в изграждането на

този вид обекти“, допълват от МИКС

– КОНСТРАКШЪН.

В складовете се съхраняват пре-

димно техника, резервни части, ма-

териали за строителството, паке-

тирани полуфабрикати, в общи линии

стоки, за чието съхранение не са

необходими по-специализирани усло-

вия. Технологичният процес налага

бързи транспортни връзки между

двата склада и административните

отдели, което предопределя комплек-

сното застрояване с долепени една

до друга сгради. Комплексът разчита

и на два собствени ж. п. коловоза с

обща дължина от 220 м, предвидени

за директно разтоварване, ж. п. ва-

гон - товарен автомобил, както ж. п.

вагон - покрита рампа. На територи-

ята на комплекса има изградени соб-

ствен трафопост, дизелгенератор за

аварийно захранване и КПП.

В претоварния склад не се изиск-

ват никакви специфични условия по

отношение на поддържането на тем-

пература, тъй като пратките пре-

стояват в него много кратко време,

коментират от логистичната компа-

ния. Другият склад – логистичен, се

използва за по-дългото съхранение на

пратки и в тази връзка, наличието на

продукти, които са чувствителни към

температура, е наложило и климати-

зацията му, като крайната цел е

поддържане на определени темпера-

турни условия – температури между

8 и 25 градуса Целзий през цялата го-

дина. За удовлетворяване на изисква-

нията е инсталирана климатична

Съвременни инсталации в
логистичен център Шенкер
Съвременни инсталации в
логистичен център Шенкер

От началото на м. март 2010 година функционира модерен

логистичен терминал на DB Schenker (ДБ Шенкер) в София.

Комплексът е разположен върху 47 дка и се състои от офис

сграда с разгъната застроена площ от 9200 кв. м, 2 складо-

ви халета – склад за претоварване на пратките (т. нар. раз-

пределително хале ) с обща площ от 2000 кв. м, а другият

– логистичен (т. нар. складово хале с прилежащо към него

климатизирано хале 1000 кв. м), с площ 3000 кв. м.Източник: Шенкер
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система с въздуховоди и термопомпен климатичен агре-

гат въздух-въздух, производство на фирма GEA. С цел

постигане на равномерна температура във височина на

помещението са монтирани дестрафикационни осови вен-

тилатори. Инсталираната мощност е 56 kW за охлажда-

не и 63 kW за отопление.

При проектирането на сградата са взети под внима-

ние и австрийските стандарти. Цялата сграда е топло-

изолирана с изолация 10 см Аustroterm, съотношението

плът-отвор (прозорец-стена) е оптимално спрямо енер-

гийните нужди и натоварвания на сгради от този тип.

Особено внимание при строителния процес е обърнато

на окомплектовката на дограмата с всички уплътнения,

по принцип пропускани от строителните фирми, заради

икономия на средства. Пълната окомплектовка гаранти-

ра добре изолирана сграда с минимални енергийни загуби.

Сградата разполага със

система за подово отопление и охлаждане
(тръбни подови мрежи), производство на фирма Рехау.

„Благодарение на тази технология, се постига затопля-

нето или охлаждането на големи площи, като използвана-

та енергия е по-малко в сравнение на конвенционалните

системи“, разказват от фирмата доставчик. „Тя работи

в режим на отопление с вода, която е затоплена до 35-40

градуса, докато при конвенционалните системи тези гра-

дуси е необходимо да бъдат 60-70. Друго неоспоримо пре-

димство е, че при този вид отопление/охлаждане се мини-

мизира завихрянето на прах, което се наблюдава при ото-

пление-охлаждане с климатични системи и др. Оптимал-

ното решение е този вид система да бъде комбинирано с

термопомпена инсталация за постигане на максимална

ефективност при малко разходи, и използвайки естестве-

ните природни ресурси“, споделят от Рехау.

Другата иновационна система на Рехау, предстояща

да се изгради в близко бъдеще, са две пречиствателни

станции за отпадни води. „При тези системи ефектив-

ността се състои в това, че те пречистват отпадните

води и могат да бъдат използвани повторно за напояване

или за казанчетата на санитарните възли на обекта. По

този начин може да бъде постигнато спестяване на

разходите за вода до 40% на година, и освен това се

допринася значително за опазването на околната среда“,

информират те.

Като временно решение в момента се използват елек-

трически котли (с обща инсталирана мощност 150 kW),

тъй като в процес на разработване е система от сонда-

жи за използване на енергиен източник- нискотемепратурни

води - геотермия. При тази система основният топло/

студоизточник е вода, с топлинна енергия, акумулирана в

почвата (температурният градиент се покачва в дълбо-

чина) и посредством работата на термопомпата тази

енергия се извлича и се използва за нуждите на климати-

зацията на сградата. Общата инсталирана мощност се

планира да бъде 120 kW за отопление и 112 kW за охлаж-

дане. Към момента работата по изграждането на систе-

мата е достигнала до етап, в който са разработени ня-

колко кладенеца - 2 черпещи (т. нар. инжекционни) и 1

връщащ (т. нар. реинжекционен). Предстои изграждането

на още 4 броя. След лабораторни анализи и консултации

със специалисти от Германия

(лидер в използването на подоб-

ни „зелени“ системи за отопле-

ние/охлаждане, има готовност

за продължаване на работата.

Електрическите котли ще оста-

нат като аварийна, резервна

мощност. Съвместната работа

на вентилационната система на

сградата (работеща на 100%

пресен въздух), се осигурява от

система за сградно управление (т. нар. Building Management

System - BMS), където всички параметри на системата се

следят, анализират и отчитат.

Вентилационните инсталации, подово отопление и

охлаждане на административната сграда на логистичен

център Шенкер са изпълнени от фирма Ян-93.

Термопомпените климатични агрегати
за вентилация са производство на фирма EuroClima, Авс-

трия. За осигуряване на битовата гореща вода са пред-

видени инсталации за слънчева енергия, с които се пес-

ти значителна част от енергията за затопляне на вода-

та и същевременно се редуцира в голяма степен емиси-

ята на вредни вещества в атмосферата. Изградената

инсталация е с продукти на Viessmann с обем на бойлера

1000 л. За хората в помещенията се осигурява необходи-

мото количество пресен въздух посредством климатич-

ни централи. Тяхната конструкция позволява използването

Източник: REHAU
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на енергията на изхвърляния от по-

мещенията въздух благодарение на

рекуперативния топлообменен агре-

гат (рекуператор) въздух - въздух.

Електроинсталация
Фирма Леополд Джордан е напра-

вила цялостно изграждане на елект-

роинсталацията, като при реализира-

нето е използвала продукти на воде-

щи производители, сред които:

Schneider Electric, ОБО Беттерманн,

Megalux и други. Според г-н Иван

Илиев, управител на компанията,

цялостната инсталация е изградена

оптимално, така че да бъде успешно

функционираща и едновременно с

това енергийно ефективна.

„Нашата компания бе избрана за

доставчик на кабелоносещи скари и

монтажни елементи, подови инста-

лационни системи и контакти за

вграждане, системи стенни кутии за

вграждане на контакти, системи

PVC тръби, и различни крепежни еле-

менти“, коментират от ОБО Бет-

терманн. „Продуктите предложиха

съобразени с практиката решения за

бърз и лесен монтаж, както и една

професионална електротехническа

инфраструктура в електроинстала-

цията. Съобразихме се с високите

изисквания на инвеститора, проме-

нящите се параметри в хода на из-

пълнение на обекта, с кратките сро-

кове на изпълнение и постигнахме

високо ниво на работа с изпълните-

ля“, категорични са от фирмата-до-

ставчик.

Системи за сигурност
„По отношение на сигурността,

логистичният център разполага с 3

различни системи – за контрол на

достъпа, система за видеонаблюде-

ние и сигнално-охранителна техника“,

разказва г-н Васил Атанасов, ръково-

дител Сигурност на компанията.

„Охраната на комплекса е денонощ-

на, всички възможни входове са обез-

печени с датчици за движение. Всич-

ки системи са осигурени многократ-

но срещу отпадане на ел. енергия

Всички четци на вратите са с аку-

мулатори, осигуряващи захранването

им до няколко часа при липсата на ток,

те имат back up от един голям UPS,

а всичко това е допълнително подси-

гурено от един дизелов генератор,

който автоматично, при отпадане на

захранването, се включва, в рамките

на до 20 секунди. Системата за ви-

деонаблюдение е външна и вътрешна,

отговаря на всички изисквания на

стандарта TAPA, използващ се пре-

димно в областта на високите тех-

нологии. Външните камери наблюда-

ват рампите и цялата ограда. Всич-

ки записи от камерите, 96 на брой, се

записват  в реално време. Изискване-

то на TAPA е да се съхраняват мини-

мум 30 дни, а при нас се съхраняват

двойно повече. Записите се гледат

само от определени хора, тъй като

като цяло този тип охрана е насоче-

на към персонала. Външното видео-

наблюдение е изведено в КПП-то и се

следи непрекъснато от охраната“,

допълва той.

Цялата информация е локализира-

на в сървърно помещение с ограничен

достъп.

Пожароизвестителната система
Bosch е конфигурирана в режим за

предварително известяване, т. е.

когато системата получи сигнал от

някой датчик, до 4 минути чака по-

твърждение за реален пожар. Налич-

ните капандури - oберлихт, на покри-

ва на складовете, които дават мно-

го добра осветеност през деня, имат

своята функция при пожар – автома-

тично се отварят за извеждане на

дима, т. нар. RWA система. „Хале-

тата са изградени със системи за

пожарогасене - таванни и междусте-

лажни спринклерни глави, в югоиз-

точната част на двора е наличен ре-

зервоар за вода обем 200 куб. м,

който захранва тези системи. В пре-

товарния склад, поради спецификата

на работите, конвенционалната си-

стема вода - вода е неприложима,

поради възможността от замръзва-

не на тръбите. Ето защо е изграде-

на система вода-въздух, т. нар. сух

спринклер. Тръбите не са пълни с

вода, а с въздух под налягане, чак след

което се нагнетява вода. В логис-

тичния център се използва система

с баркод четци, всички пратки се

маркират на влизане и излизане“,

споделя детайли г-н Атанасов.

„Изборът на техническо решение

за подобен обект трябваше да бъде

направен в съответствие със специ-

фиките на отделните сгради, така че

да осигури максимална степен на

защитеност в целия комплекс“, спо-

делят от фирма Телелинк, работила

по инсталирането на системите за

сигурност. „Имайки предвид високия

клас на инсталираната техника, как-

то и инсталирането на специализи-

рани аспирационни системи в критич-

ните зони на сигурност, ние счита-

ме, че сме постигнали висока степен

на  защита в комплекса. В допълне-

ние смятаме, че това осигурява нуж-

ния комфорт на обитателите в сгра-

дата и улеснява самата експлоата-

ция и нейната безпроблемна работа“,

заявяват от компанията.

Фирма Fire.BG също има принос при

изграждането на системи за видео

наблюдение (вътрешно и външно),

сигнално-охранителна система, сис-

тема за контрол на достъпа, систе-

ма за контрол на работното време и

интерком система. „В процеса на ра-

бота, поради разширяване и измене-

ния в системите, фирмата ни беше

използвана като консултант за дораз-

виване и реализация на проектите на

системите за пожароизвестяване,

пожарогасене и противопожарна ав-

томатика, които са изпълнени и ин-

сталирани в логистична база Шен-

кер“, разказват от офиса на компа-

нията.

„При избора на техника от реша-

ващо значение бе изискването на

Възложителя за наличие на възмож-

ност за разширяване и надграждане

на всяка една от заложените систе-

ми. В обекта се реализираха специ-

фични приложения, които не се изпол-

зват масово в други обекти. Възло-

жителят ясно и категорично показа,

че държи на качественото изпълне-

ние с цел да гарантира сигурност-

та и качеството при обслужването

на своите клиенти“, споделят впе-

чатленията си от работата по ре-

ализирането на логистичен център

Шенкер.

Източник: Шенкер
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Наскоро приключи изграждането на пожароиз-

вестителната, газово-гасителната и сигнално-

охранителна техника в новия хипермаркет

Baumax в град Плевен. Оборудването е на

BOSCH, а инсталацията е реализирана от фир-

ма Палмо. Хипермаркетът разполага с 12 000 кв.

м търговска площ и 4000 кв. м Drive In-център.

„Основната задача беше да се инсталира система

за пожароизвестяване, отговаряща на високите изиск-

вания за пожарна безопасност, както и сигнално-охра-

нителна техника (СОТ) с минимум фалшиви сработва-

ния“, разказват от Палмо. „Охранителната система

трябваше да осигури надеждна сигурност срещу краж-

би извън работното време на магазина. Освен това, по-

жароизвестителната централа трябваше да управлява

газово-гасителната инсталация в сървърното помеще-

ние. Основното изискване на клиента беше системата

за пожароизвестяване да гарантира бързо и надеждно

разпознаване на признаците за възникващ пожар, а ве-

роятността за фалшиво сработване, последвано от

ненужна евакуация на хора трябваше да се сведе до

минимум. Тези изисквания бяха успешно постигнати с

помощта на централата FPA 1200 и серията интели-

гентни пожароизвестители на BOSCH - FAP 420 - с

вградени алгоритми за разпознаване на пожар. Сложни-

те логически зависимости по управлението на систе-

мата за газово гасене бяха реализирани с помощта на

жълти и сини ръчни пожароизвестители FMC 420, мул-

тикритерийни автоматични пожароизвестители FAP-

OT-420, интерфейсни модули FLM 420 и гъвкав софтуер

за програмиране на пожароизвестителните централи.

Охранителната система осигури надеждна защита от

влизане с взлом, и направи възможно използването на

функцията взимане/сваляне от охрана на отделни час-

ти от хипермаркета“, допълват те.

От компанията информират, че съвременният графи-

чен потребителски интерфейс на системата MAP 5000

с 5 контролни центъра в различните области на хипер-

маркета напълно е покрил изискванията на клиента за

интуитивна работа със системата за охрана. Чрез зо-

новите разширители EMIL 120 и конвенционални PIR де-

Пожароизвестителна
и сигнално-охранителна
техника в Baumax - Плевен

тектори от професионалната серия на BOSCH се реа-

лизира ценово ефективно и надеждно решение.

Пожароизвестителна
и сигнално-охранителна
техника в Baumax - Плевен
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Целта на центъра е да даде

възможност на младежи, напускащи

специализираните институции да

преминат едногодишен курс на про-

фесионална квалификация и да моти-

вира изграждане на трудови и соци-

ални навици, за да улесни социализи-

рането и прехода им в обществото.

Тази цел определя и разделянето на

сградите на два типа – пансионен тип

и учебно-административен тип. По-

ради факта, че по-голямата част от

сградите, обект на проекта, са съще-

ствували и са изпълнявали подобни на

новопроектирания обект функции, се

определя и разделянето на сградите

на пансион и административно учеб-

на част. Поради ограничените финан-

сови средства първоначално

Центърът ще започне да работи с 10

от предвидените по план 45 младе-

жи.

Строителството бе разделено
на два етапа
Първият етап от строителство-

то, който се очаква да приключи през

м.септември т. г., включва цялостно

завършване на строителните и довъ-

ршителни работи, с цел въвеждане в

експлоатация и започване на реална

работа с младежите. Във втория

етап на строителството се пред-

Център за обучение и преход
на младежи в риск
Съчетание на конвенционални с енергийно ефективни решения
за отопление и БГВ

вижда извършване на довършителни

работи по 2-ри и 3-ти етаж на част

от блоковете, които за момента са

в състояние на груб строеж. Очаква

се вторият етап да стартира през

април 2012 г. и да приключи за около

година.

Освен посочените до този момент

дейности, за правилното функциони-

ране и експлоатация на комплекса, се

предвижда изграждането на пречи-

ствателна станция за мръсно пречи-

стване по време на първия етап,

изграждането на трафопост (БКТП)

и осъществяването на външна връзка

към електроразпределителната мре-

жа на ЧЕЗ по време на втория етап.

Инсталация за отопление и БГВ
Предвижда се в сградата да се

осъществи комбинирана активно-

пасивна отоплителна система и си-

стема за подгряване на топла вода.

„Осигуряването на топла вода за

битово горещо водоснабдяване (БГВ)

ще е чрез комбиниран бивалентен

бойлер, снабден и с електрически

нагревател“, коментират проектан-

тите на инсталацията. Техните

очаквания са необходимостта от

използването на различна от солар-

ната енергия да е минимална, тъй

като предвидената за изграждане

инсталация със слънчеви колектори

е оразмерена да покрие и част от

отоплението. За акумулиране на про-

изведената топлинна енергия, с цел

използването й в различно време от

денонощието са предвидени три броя

акумулиращи съдове с общ обем – 150

m3, които ще служат и като годишен

изравнител на енергийните нужди.

При последващо модернизиране на

системата се очаква буферите да се

увеличат допълнително, за да може

да бъде оптимизиран балансът на

системата. В периодите на ниска

интензивност на слънчевото греене

или повишено потребление, производ-

ството на топла вода за БГВ ще е

подпомагано от котел на пелети,

като смесването на водата от коте-

ла и слънчевата инсталация ще е

индиректно в акумулиращите съдове.

По мнение на проектантите, така

подбраните съдове биха осигурили

акумулирана енергия за период от 3

до 5 дни при пълно натоварване.

Предвидено е инсталационно поме-

щение, в което да се разположи ко-

телът на пелети и второ инстала-

ционно за водоразпределителите и

комбинирания бойлер, разположени на

1-ви етаж. Изпълнението на тези

инсталационни помещения е предви-

дено по време на първия етап на

Център за обучение и преход
на младежи в риск

Центърът за обучение и преход на младежи в риск, напускащи

специализираните институции, се намира в с. Боровци, област

Монтана. Изграждането на центъра стартира през ноември 2010

г., като се предвижда строителството му да протече в два

етапа. Окончателното финализиране на проекта се очаква да е

през 2013 г. Инвеститор е Фондация Българско дете, а основни

спонсори са Фондация Америка за България и магазини Баумакс.

Архитект и мениджър на проекта е Станимир Георгиев от ар-

хитектурна фирма Студио Джи. Общата площ на имота е 18 000

m2, от които застроената площ съставлява 2400 m2. Източник: Студио Джи
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строителството. Под инсталацион-

ното помещение са разположени аку-

мулиращите съдове.

Инвестиционните намерения са

системата от слънчеви
колектори

да бъде изградена на втория етап от

строителството. Предвижда се тя

да включва три части от по 10 броя

вакуумно-тръбни слънчеви колектори

за топла вода, монтирани върху по-

крива с обща инсталирана площ от

100 m2. „Покривът е двускатен с бе-

тонови керемиди. Южната и източ-

на повърхност са разделени на две

зони с различен наклон. Плоскостта

от билото е с наклон 94,3%, а плоско-

стта откъм стрехата е с наклон

24,50%. Благодарение на наклона от

94,30% е възможно инсталиране на

слънчевите колектори директно

върху покривната повърхност без

необходимост от допълнителна кон-

струкция, даваща наклон. С ниския

наклон се осигурява защита от ослъ-

нчаване през летния период, като

пасивната защита не осигурява про-

никване на слънчеви лъчи от южната

страна в периода от 15 юни до 10

септември“, коментират проектан-

тите и допълват: „За изграждането

на тръбната мрежа на соларната

инсталация са предвидени медни

тръби, топлинно изолирана с топло-

изолация тип к-флекс. Цялата солар-

на система ще бъде запълнена с раз-

твор от 30% пропилен гликол и вода,

за да се осигури защита на инстала-

цията против замръзване“.

За топлоизолация са предвидени 10

сm EPS топлоизолация на стените и

14 сm на покрива. „По този начин се

постига коефициент на топлопреми-

наване от 0,022 W/m2K на стените.

Използват се и съществуващите 38

см носещи стени, изградени от

плътни керамични тухли на едната от

основните сгради. Така изолирана и

с голяма акумулираща маса, сграда-

та се очаква да има занижени потреб-

ности от отопление и охлаждане. В

процеса на строителството са пре-

махнати и всички топлинни мостове

по сградата с цел понижаване на

Източник: Студио Джи
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енергийните нужди“, уверяват проек-

тантите. Остъкляването на по-голя-

мата част от сградите е с високо-

качествен нискоемисиен PVC профил

и троен стъклопакет с дебелина 55

mm.

Инвеститорските намерения са в

първи етап на строителството сгра-

дата да се отоплява само с котела,

което се счита за възможно предвид

намаления обем на използваната

площ. На втори етап от строител-

ството се предвижда отоплението

на сградата да бъде комбинирано.

Отоплителните тела
са алуминиеви радиатори, а за сани-

тарните възли и баните са предви-

дени алуминиеви лири. Тръбната мре-

жа е от стоманени тръби, а аншлу-

сите към отоплителните тела от

полиетиленова тръба с алуминиева

вложка. „Схемата на подаване на

топлоносителя е лъчева. Тръбната

мрежа е развита в окачения таван в

коридорите на сградата. Отоплител-

ната инсталация е разделена на два

клона – за блок А и за блок Б“, инфор-

мират от компанията, проектирала

инсталацията и допълват: „Предви-

ден е отделен клон за вентилация на

столовата, както и за топлата вода

за битови нужди. По този начин ин-

сталацията е автономна и по-лесна

за поддържане. Топлоносителят е

вода с температура 60/50 °С, като

се осигурява комбинирано от котел

на нафта и слънчеви колектори“.

Вентилационна инсталация
По проект е предвидено за столо-

вата да се разработи общообменна

вентилация. „За топлата кухня над

топлоотдаващите съоръжения ще се

монтират кухненски чадъри, снабде-

ни с маслоулавящи филтри. За сани-

тарните възли и баните в стаите за

обитаване ще се монтират осови

вентилатори с обратна клапа, с де-

бит 90 m3/h. За общите санитарни

възли е предвидена принудителна

вентилация с вентилационни решет-

ки, въздуховоди от РVС и канални

вентилатори“, допълват от проек-

тантската компания.

Предвидена е
хидроизолация
Хидроизолацията на проектно ниво

е решена в няколко направления.

Първото е хидроизолация от атмос-

ферна вода, която се осъществява

благодарение на покривните покри-

тия, включващи:

n бетонови керемиди - предпазващи

от абразивно и проникващо дей-

ствие на водата;

n подкеремидна мушама - за предпаз-

ване от проникнала през керемиди-

те атмосферна вода и влага;

n обшивка с поцинкована ламарина на

стрехата и връзката между кере-

мидите и улуците.

Второто направление включва

хидроизолация от повърхностна

вода, която се предвижда да бъде от

рулонна битумна хидроизолация APP

на 2 пласта, като горният е с посип-

ка. Залепянето на изолацията ще е

газовопламъчно и ще обхваща цяла-

та дължина и височина на основите,

като ще продължава и върху надзем-

ните зидове и ще покрива цялата ви-

сочина на зида до достигане нивото

на прозорците на първи етаж. Уло-

вената и отвеждаща се по хидрои-

золацията вода ще бъде насочена към

дренажна тръба, която е предвиде-

но да обикаля сградите околовръст

и заустена в канавката извън пар-

цела.

Хидроизолацията от подпочвени

води е решена с изграждането на

дренаж около всички сгради. Първият

етаж на сградите също ще бъде изо-

лиран с рулонна битумна хидроизола-

ция APP на 2 пласта.

Във всички санитарно-битови по-

мещения се предвижда рулонна хидро-

изолация, която ще бъде свързана с

подовия сифон за отвеждане на про-

никналата през фугите вода.

Вътрешната хидроизолация на

ниво Сутерен е предмет на втори

етап на изпълнение.

Пожаробезопасност
Предвидено е отделянето на

стълбището от жилищните части

с димоуплътнени врати, а абонатна-

та, както и другите сервизни и скла-

дови помещения, са с пожарозащите-

ни EI90 врати. Предвидена е вътреш-

на пожарогасителна инсталация,

както и изграждане на пожарен хид-

рант непосредствено до сградите,

с цел навременно осигуряване на не-

обходимите водни количества в слу-

чай на пожар, по молба на РУ ПБЗН –

Берковица.

Особености на системата
за отводняване
Блоковете са със скатен покрив,

което спомага за незадържане на

дъждовни води и снижава натовар-

ването от сняг. Предвидено е ска-

товете да се отводняват с улуци и

водосточни тръби, които да отвеж-

дат дъждовната вода странично на

сградата. Благодарение на верти-

калната планировка водата в по-

следствие се отвежда в канавка в

близост до имота. В покривното

покритие не са предвидени специал-

ни снегозадържащи системи с из-

ключение на предвидените от сама-

та система на фирмата производи-

тел и поради факта, че завършекът

на покрива е с покритие и с наклон,

задържащ снежната покривка. Цяло-

то решение за отводняването на

сградата е външно.

Площадката около сградата не е

включена в канализационната систе-

ма на сградата, а с наклоните на

плочниците и различните декоратив-

ни зелени пространства ще се от-

веждат повърхностните води към

границите на парцела или в съще-

ствуваща канавка, минаваща през

него.

Източник: Студио Джи

Източник: Студио Джи
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Фирма СТАЕВ ЕООД оперира на па-

зара от 2009 година, с основен пред-

мет на дейност внос, продажба и

поддръжка на:

• електроинструменти, както и

консумативи и принадлежности

за тях;

• заваръчна техника;

• компресори;

• ръчни инструменти;

• лека строителна механизация;

• скрепителна техника;

• градинска техника;

• режещи инструменти;

• абразиви;

• тръбообработваща техника;

• генератори.

В своята дейност фирмата се

старае да осигурява качество, доб-

ро обслужване и конкурентна цена

на своите клиенти. Стаев ЕООД е

официален вносител и представи-

тел на следните марки:

• BOSCH - професионална техни-

ка; хоби техника; градинска тех-

ника;автомобилно оборудване;

Широка гама техника на
световни производители
от фирма СТАЕВ

Широка гама техника на
световни производители
от фирма СТАЕВ

• ABAC - професионални италиан-

ски винтови и бутални компре-

сори с гаранционен и извънгаран-

ционен сервиз с пълна гама гла-

ви и резервни части;

• KNIPEX - комбинирани, арматур-

ни и електричарски клещи и во-

допроводни инструменти;

• FEN абразиви - шкурки за камък

и стъкло;

• FISCHER - крепежни системи, хи-

мически анкери от най-висок

клас;

• WERA - ръчни инструменти от

Германия - отверки, накрайни-

ци, битове, тресчотки, гидо-

рета;

• SOLA - австрийски нивелири и ро-

летки със сертификати за точ-

ност.

Компанията също така предла-

га на българския пазар професио-

нални ел. инструменти на следни-

те производители: Makita, Metabo,

SKIL Power Tools, SPARKY и други.

Фирма СТАЕВ ЕООД продава и про-

дукти на Honda, Hawera, Spax,

Klingspor, Fronius.

Онлайн магазин
За улеснение на потребителите,

фирма СТАЕВ е създала и координи-

ра успешно работата на онлайн ма-

газин. В търговските обекти на

фирмата се поддържа богата гама

от предлаганите продукти, което

дава възможност за експресна дос-

тавка до клиента.

Освен това, фирмата осигурява ка-

чествено и експресно гаранционно и

извънгаранционно поддържане на

предлаганата техника.

Сервиз на ел. инструменти
СТАЕВ ЕООД предлага на своите

клиенти и качествен, надежден и ек-

спресен гаранционен и извънгаран-

ционен сервиз с гаранция за смене-

ните части.

Нова сфера, в която фирмата раз-

вива своята дейност, е продажбата

на автомобилно оборудване Bosch.

> ôèðìåíà ñòàòèÿ
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Централизираният подход на на-

блюдение, поддръжка и контрол на

условията в сградите подпомага оп-

тимизирането на разходите, свърза-

ни със собствеността и извличане-

то на максимални ползи от нейната

експлоатация. Направени изследвания

показват, че интеграцията му в си-

стемите за сграден мениджмънт би

могло да доведе до минимизиране на

енергийните разходи с до 30%, като

същевременно оптимизира функцио-

нирането на сградните инсталации.

Съвременните уеб базирани
системи

за сградна автоматизация се отли-

чават с удобен интерфейс и висока

степен на сигурност. Приложими са

за различни видове сгради – офиси,

банки, бизнес паркове, жилищни сгра-

Уеб базирани системи
за сградна автоматизация
Интернет като комуникационна инфраструктура в
управлението на системите

Уеб базирани системи
за сградна автоматизация

ди и комплекси, молове, търговски

центрове, хипермаркети, търговски

вериги, логистични центрове и др.

Освен че позволяват наблюдение и

контрол над сградните инсталации в

реално време, предоставят и възмож-

ност за изготвяне на точни анализи

и надеждни прогнози за потреблени-

ето на енергия и дейностите, свърза-

ни с поддръжката и ремонта на сис-

темите, което води до избягване на

загуби с дълготраен ефект.

Обикновено структурата на сис-

темата дава възможност за въвеж-

дането на неограничен брой инста-

лации и измервателни уреди като

например системите за сигурност,

електроснабдяване, водоснабдяване,

отопление, климатизация, вентила-

ция, осветление, комуникации и др.

В следствие на това, от една точ-

ка за достъп потребителят получава

детайлна информация за състоянието

на всяка от системите и всички ос-

танали процеси, свързани с контрола

на собствеността. Системата за

автоматизация съхранява данните от

предишни състояния и може да ги из-

ползва отново при появата на сходни

фактори или входящи сигнали. Освен

това, този натрупан опит може да се

предава и на други интелигентни сгра-

ди, свързани към комуникационната

мрежа. IP обменът на данни между

системите създава една по-мащабна

и по-интелигентна система, която е

в състояние да решава много по-слож-

ни проблеми.

Предимства на уеб-базираните
системи за автоматизация

n Обитателите на сградата могат

дистанционно да управляват пара-

метрите на микроклимата и да

имат достъп до данните от всяка

свързана с Интернет точка.

n Системите за сградна автомати-

зация дават възможност за извеж-

дане на детайлни отчети, които

се настройват според потребно-

стите от информация. Те използ-

ват модерни технологии за кому-

никационна свързаност (например

xml over IP), което осигурява

възможност за автоматизирано

изпращане на съобщения до сград-

ните мениджъри, както и за връзка

с други системи. Това може да

намали числеността на персонала,

особено когато служители са от-

говорни за множество обекти.

n Денонощно наблюдение над инста-

лациите и следене за аварийни

ситуации и аларми.

Съчетаването на Интернет технологиите и стандартизира-

ните протоколи за комуникация създава огромни възможнос-

ти в областта на сградната автоматизация. Системите в

тях вече не функционират изолирано, а взаимосвързано и могат

да се управляват централизирано чрез локален или отдалечен

достъп, с помощта на стандартен уеб браузър. По този начин

обитателите на сградата, както и фасилити мениджмънт

компаниите получават информация за състоянието на сград-

ните системи в реално време и от всяка точка на света. Вече

е възможно и интегрирането на системите за сградна авто-

матизация в една IP мрежа, която свързва голям брой сгради

под контрола на една зала за управление. От нея автоматично

се следят и конфигурират параметрите на микроклимата, кон-

тролира се консумацията на енергия, достъпа до помещения-

та, следи се за аварии и се извършва видеонаблюдение.
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n Достъп до информация за сградните инсталации от

страна на специалисти в конкретната област; онлайн

справки за параметрите на микроклимата, отчети за

изминали периоди, визуализация на тенденции.

n По-голяма гъвкавост на системата. За по-новите IP

базирани мрежи може лесно да се направи ъпгрейд, оси-

гуряващ по-високи скорости – често дори без подмяна

на окабеляването. Също така, към съществуващата

мрежа лесно могат да се включват нови системи.

n За изграждане на мрежата могат да се използват про-

дукти на широк кръг от доставчици.

Изграждане на мрежите
Съществен фактор в безпроблемната експлоатация

на системите за сградна автоматизация, свързани с Ин-

тернет, е правилното окабеляване. Капацитетът на

мрежата трябва да осигурява сигурно предаване на дан-

ните и достатъчно интензивен и надежден трафик за

нуждите на управлението. Освен това, трябва да се

отчете и вероятността от срив в IP мрежата и да се

предприемат действия за нейното допълнително подси-

гуряване със съответното оборудване и резервни сис-

теми.

Като вариант могат да се разгледат и възможнос-

тите за безжична комуникация, предлагани от много про-

изводители на оборудване за сградна автоматизация.

Предимствата на такива устройства са, че при тяхно-

то използване се спестява необходимостта от мрежо-

ви кабели, инсталирането на които оскъпява инвести-

цията и може да е силно затруднено с оглед на терена

и условията на експлоатация - по покриви, в машинни по-

мещения и т. н. Същевременно, използването на безжични

комуникации е свързано с преодоляването на някои пре-

дизвикателства като смущения в силата на сигнала,

предизвикани от източници на електромагнитно поле или

определени видове материали, както и недостатъчния

брой безжични точки за достъп или неправилното им

разположение. При наличие на някой от изброените фак-

тори, ниското качество на сигнала и смущенията в него

ще водят до забавена комуникация и в крайна сметка

някои от безжичните устройства може да не работят

коректно. Възможен вариант е инсталацията на рет-

ранслатори, които да подобрят силата и качеството

на сигнала, както и скоростта на връзката.

Тенденции в развитието на интелигентната
мрежа
Напоследък IP базираните мрежи се налагат като най-

често избираното решение за осигуряване на комуника-

циите и повечето производители на системи за сградна

автоматизация и на използваните в тях сензори и кон-

тролни устройства проектират своите продукти, така

че да работят ефективно в Интернет. Чрез съчетава-

нето на комуникациите, събирането на данни, обмена на

информация и компютърните мрежи в една взаимодей-

стваща система, се изграждат ефикасни и икономичес-

ки ефективни решения за управление на инсталации в

сгради, които безпроблемно се съвместяват с други

продукти, базирани на отворените системи. Комбинирай-

ки високи технологии с лесен за работа потребителски

интерфейс, производителите създават интегрирани

надеждни, гъвкави и икономически ефективни решения за

управление на инсталации в сгради. Пълното интегрира-

не на контрола на микроклимата, на управлението на

съоръженията и разхода на енергия в един софтуерен

пакет позволяват лесна настройка, съобразена с нужди-

те на всяка една сграда.

Повечето водещи производители предлагат концепции

за многофункционални системи с интегриран мрежов

сървър, които посредством стандартен уеб браузър по-

зволяват осъществяване на достъп до мрежи тип

LonWorks, BACnet, EIB и други. Сред функционалните им

възможности са пълно конфигуриране от разстояние,

създаване на хронологичен архив с тренд-данни, задава-

не на работни графици по време, следене на аларми и

системни операции, извеждане и регистриране на алар-

ми. Системите използват надеждни методи за крипти-

ране, като например HTTPS и SSL, и осигуряват различни

нива на достъп до информацията.

Развитието на технологията е фокусирано върху пре-

връщането на Интернет в интелигентна мрежа за кому-

никация между устройствата в сградата. За целта все-

ки компонент или оборудване трябва да получи уникален

IP-адрес и възможност да взаимодейства директно с дру-

гите компоненти на мрежата без човешка намеса или цен-

трален компютър за управление.
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Дефектнотoковата защита ReStart

Autotest от големия италиански произ-

водител GEWISS вече е позната в цял

свят, дори в Антрактида. Благодаре-

ние на иновативната логика на управ-

ление, модулът дава възможност за ав-

томатично ежеседмично тестване на

отварящото реле на дефектнотокова-

та защита, без преустановяване на

захранването, докато при стандарт-

ните ДТЗ теста се извършва ръчно.

При сработване на дефектнотоко-

вата защита или на дефектнотокова-

та защита срещу претоварване,

ReStart възобновява захранването за

кратко време, но след проверка на изо-

лационното съпротивление на инста-

лацията. В случай на възникнала ава-

рия, бутонът за активиране на защи-

тата се заключва и повторно включ-

ване е възможно само след отстраня-

ване на повредата. Така безопасност-

та на потребителя и имуществото му

е гарантирана. Продуктът е подходящ

за приложение във всички сфери: в до-

ма, офиса, болници, спортни центрове,

открити спортни комплекси, театри

и хотели. С разработването на ReStart

Autotest PRO приложението се разши-

рява и във всички сфери на промишле-

ността, както и в замърсена и агре-

сивна среда: химическа индустрия, неф-

топреработвателна промишленост,

минно дело, пристанища и др.

В модула може да се интегрира до-

пълнителен контакт, който в случай

на авария, да изпраща сигнал към ава-

рийна светлинна или звукова сигнали-

зация. Това прави продуктът изключи-

телно подходящ за приложение в труд-

нодостъпни и отдалечени обекти и съ-

оръжения.

ReStart e OFF-LINE устройство и из-

разходва електроенергия само когато

се задейства. Инсталира се лесно и не

се нуждае от свързване със заземите-

лен проводник, тъй като патентова-

ната ReStart технология може да уста-

нови проблем, дори когато не е свър-

зана към заземителния проводник.

Свързването към инсталацията е тол-

кова лесно, колкото и свързването на

обикновен автоматичен прекъсвач.

Фирма Интекст ООД предлага бо-

гата гама модели, съобразени с конк-

ретното приложение. Дефектнотoко-

вата защита е разработена в седем

различни варианта.

Единствената дефектнотoкова защита с функция за самодиагностика, която
непрекъсва захранването по време на тестване

ReStart Аutotest от GewissReStart Аutotest от Gewiss
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Така например, електронните елек-

тромери предоставят данни за дългос-

рочни анализи на енергийните мрежи

и осигуряват защита против злоупот-

реби с измервателния уред. Добавена

стойност носи и възможността за

допълване на електромерите с кому-

никационни модули, чрез които се осъ-

ществява включването им в системи

за дистанционно отчитане и пренос

на данни в реално време.

Допълнителни възможности
за измерване
Освен изброените предимства,

електронните електромери предос-

тавят и разширени възможности за

измерване на електроенергията.

Индукционните електромери могат

да измерват реално използваната от

потребителите активна енергия Еа

и реактивната енергия Er, непрекъс-

нато обменяна между тях и мрежата.

Те не са в състояние да измерват

действително доставяната от елек-

троразпределителните дружества

привидна енергия Е, чиято връзка с

останалите две е Е = √(Еа
2 + Er

2). Тази

енергия има значение за всички потре-

бители и лесно се измерва с елект-

ронните електромери.

Твърде голям е броят на електри-

ческите товари, които, поради есте-

ството на своето действие, проме-

нят формата на напрежението и

тока. Резултатът от това е, че

върху тези товари освен напрежение

и ток с честота 50 Hz има и множе-

ство други с честоти 100, 150, 200

Hz и т. н., наричани хармоници. В този

случай точните стойности на актив-

ната и реактивната мощност са

съответно сумите на активните и

реактивните мощности на всички

хармоници. Тяхното определяне също

може да се извършва лесно и точно

от електронните електромери.

Структура и действие
Електронните електромери са

твърде сложни устройства, но дей-

ствието им може да се изясни чрез оп-

ростената структура на еднофазен

електромер на фиг. 1. Токът IL по про-

водника на фазата L преминава през

преобразувателя ПТ, на чийто изход се

получава напрежение UI, пропорционал-

но на тока. Най-простата и често

използвана реализация на ПТ е като

нискоомен шунт (метална пластинка

с подходяща форма и размери) със

съпротивление R, върху което се по-

лучава UI = RIL. Напрежението се по-

дава на т. нар. аналогово-цифров пре-

образувател АЦПТ, който през опре-

делени интервали от време преобра-

зува съществуващата в момента

стойност на UI в двоично число MI. То

е пропорционално на тока IL в този

момент. Според препоръките на вли-

ятелни международни организации, за

получаване на достатъчна точност на

измерването е необходимо за 1 s да се

формират не по-малко от 2000 числа.

По аналогичен начин на входа на пре-

образувателя ПГ постъпва мрежово-

то напрежение UL, той го преобразу-

ва в UU и на изхода на АЦПН в същите

моменти от време, както при АЦПТ,

се получават други двоични числа MU,

пропорционални на UL. За постигане на

достатъчна точност на преобразува-

нето числата MI и MU са между 16- и

24-разредни.

В блока за обработка БО се умно-

жават двойките MI и MU, отчитани в

един и същ момент от времето, по-

лучените произведения се натрупват

в блока Памет и на тяхна основа

могат да се определят двете енер-

гии Еа и E. Важно качество на този

блок е, че записаните данни не се

губят при изключване на електроме-

ра от мрежата и се съхраняват меж-

ду 10 и 100 години.

В електромерите за активна енер-

гия се изчислява само Еа, а някои

модели са предназначени и за привид-

на мощност. Лесното измерване на

последната е едно от предимствата

на електронните електромери пред

индукционните.

За определяне на Er има няколко

начина, при един от които в БО да се

изчислява големината й чрез равен-

ството Er = √(E2 - Ea
2). Друга функция

на БО е изработването на импулси с

Електронните електромериЕлектронните електромери
Структура, принцип на действие и специфични параметри

В последните години електронните електромери устойчи-

во изместват индукционните от пазара на средства за от-

читане на енергопотреблението. Делът им нараства бла-

годарение на по-богатата функционалност и съвременни ха-

рактеристики, които им осигуряват редица предимства.

Фиг. 1.
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определена продължителност, която

типично е няколко десетки ms. На

всеки от тях съответства определе-

но количество енергия, определяна от

параметъра константа на електроме-

ра, обикновено написана на неговия

лицев панел и имаща типични стойно-

сти 100, 1000 и 10000 импулса за kWh.

Те се подават на измервателен инди-

катор (обикновено светодиод), чиято

честота на мигане е пропорционална

на консумираната в момента актив-

на енергия и чрез тях може да се на-

прави груба оценка за големината й.

Някои електромери имат втори инди-

катор за реактивната енергия, а дру-

ги - изход, от който импулси със съща-

та честота могат да се предават на

разстояние по специална линия. Ана-

логична оценка се прави в индукцион-

ните електромери по скоростта на

въртене на диска.

При някои модели електромери в БО

се изработват и импулси за дистан-

ционно отчитане на консумираната

електроенергия. Те са с продължител-

ност няколко стотици ms и всеки от

тях съответства на 1 или 10 kWh.

Подават се на блока за дистанционен

пренос ДП и всеки от тях чрез зат-

варянето на механичен контакт оси-

гурява токов импулс (токът обикно-

вено е 20 mA) към външен импулсен

брояч. За свързването й към елект-

ромера са предвидени две специални

клеми (фиг. 4), а този начин на преда-

ване се нарича интерфейс токов кръг,

SC интерфейс или 20 mA токов кръг.

На фиг. 1 блокът ДП е начертан с

прекъсната линия, тъй като съще-

ствува само в някои електромери.

Стойностите на измерваните

енергии се получават на дисплея Д в

kWh за Еа, в kVarh за Er и в kVAh за Е.

Изключение правят електромерите

за големи консуматори, които измер-

ват в MWh, MVarh или MVAh. Броят

на цифрите е между 5 и 10, като една

до три са след десетичната точка.

Например, на дисплей от вида

ХХХХХХ.хх kWh отчита активна енер-

гия с точност 0,01 kWh (промяна с 1

на последната цифра се получава при

промяна на енергията с 0,01 kWh), а

най-голямата й стойност е 999999.99

kWh. Последната е прието да се на-

рича капацитет на регистриращата

система. В огромната част от елек-

тронните електромери дисплеите са

течнокристални и сравнително ряд-

ко – механични (както при индукцион-

ните електромери). Някои електроме-

ри с течнокристален дисплей имат

вградена батерия или акумулатор за

отчитане на показанията им дори при

липса на мрежово напрежение.

За да не се увеличават излишно

цената и габаритите на електроме-

рите, често те са само с един теч-

нокристален дисплей, на който във

всеки момент от време е показана

текущата тарифа и нейният вид, но

могат последователно да се изписват

различните измерени енергии за вся-

ка от тарифите. Как точно става

това, е въпрос на настройка. Обикно-

вено, при производството доста елек-

тромери се настройват на автома-

тично превключване на тарифите,

като всяка се задържа на дисплея

десетина секунди. Преминаването към

ръчно превключване и неговото осъ-

ществяване се прави чрез устрой-

ство, подобно на дистанционно, изпра-

щащо необходимите команди към оп-

тичния (инфрачервен) порт на елект-

ромера. Няколко десетки секунди след

като приключи подаването им, елек-

тромерът сам се връща към режима

на автоматично превключване. Част-

та от електромера, осигуряваща

въвеждането на данни (не само коман-

ди) от оптичния вход и организация-

та на самото въвеждане, се нарича

оптичен интерфейс или интерфейс за

местна комуникация. Освен него, обик-

новено електромерите имат на лице-

вия си панел бутон, първото натиска-

не на който осигурява преминаването

на ръчно превключване, а всяко след-

ващо води до изписване на една от

измерените енергии.

Някои модели електромери имат

индикатор за неправилно свързване

към електрическата мрежа. Освен

това е полезно да се знае, че когато

токът на измервания товар влиза

непосредствено в електромера (как-

то е на фиг. 1), се използва терминът

директно измерване на енергията.

Структурата и действието на

трифазните електромери е аналогич-

на, като съществуват разновидности

без неутрала (3-проводен електромер),

предназначени за товари, свързани в

триъгълник и с неутрала (4-проводен

електромер) за такива в звезда. Зна-

чителна част от електромерите

могат чрез подходящо свързване на

клемите им да работят и като двете

разновидности, а има и такива, кои-

то се използват и като еднофазни.

Всяка от трите фази се свързва по

една от схемите на фиг. 1, 2 или 3.

Специфични параметри
Електронните електромери имат

същите основни параметри както

индукционните, но токът Imax дости-

га до 120 А. При 3-фазните електро-

мери неговата стойност се отнася

за всяка от фазите. За увеличаване

до nImax (дори до 5-6 kA) се използва

токов трансформатор ТТ, свързван

в съответствие с фиг. 2. Другото

символично означение на ТТ е дадено

на фиг. 3 и то се дължи на конструк-

цията на част от трансформатори-

те – феритен пръстен, през който ми-

нава проводникът на фазата, пред-

ставляващ първичната намотка и с

вторична намотка, свързвана към

токовия вход на електромера. Него-

вият коефициент на трансформация

n обикновено се дава във вида nImax/

Imax, например 1000/5 означава n = 200

и че ток в мрежата 1000 А във входа

на електромера се превръща в 5 А.

При това на едно мигане на И съот-

ветства n-пъти по-голяма енергия.

Същото се отнася и за импулсите от

блока ДТ - на всеки от тях съответ-

ства n пъти по-голяма енергия. Напри-

мер, електромер със 100 мигания за

kWh и 1 импулс на всеки kWh при из-

ползване на дадения като пример

токов трансформатор, ще има 1

мигане на 2 kWh и 1 импулс на 200 kWh.

Токовите трансформатори обикно-

Фиг. 2. Фиг. 3. Фиг. 4.
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вено представляват допълнителен

възел към електромера, който може да

се закупи по желание. Използването им

обуславя термина електромер с инди-

ректно измерване на енергията. Ми-

нималният ток, който електромерът

може да отчете, тук се нарича пус-

ков ток и е между няколко mA и някол-

ко десетки mA. Той е по-малък от този

на индукционните електромери, кое-

то означава и измерване на по-малки

енергии и е друго предимство на елек-

тронните електромери. Използваните

у нас обикновено работят с мрежово

напрежение 220 V±20%, но има и ши-

рокообхватни, например за напреже-

ние между 50 и 240 V.

Класовете на точност са както

при индукционните електромери, но

има и такива за активна енергия с

клас 0,2S (грешка ±0,2%). При измер-

ване на реактивна енергия най-чес-

то се използват класове 2 и 3, но има

и електромери от клас 0,5S. За реа-

лизиране на повече тарифи няма ни-

какви принципни или конструктивни

ограничения. Съществуват елект-

ронни електромери с до 8 тарифи,

като на всяка може да се програмира

интервалът (или интервалите) от

време, в които да действа. Часове-

те на превключването им се задават

много точно от вградения електро-

нен часовник, който може да се све-

рява чрез оптичния интерфейс. Някои

електромери имат две разновиднос-

ти - с вграден часовник и със задей-

стване от външен (например преда-

вател на разпределителното друже-

ство в определените моменти изпра-

ща импулс, който се приема от елек-

тромерите и тарифата им се сменя).

За сигурната работа на електро-

мерите значение имат параметрите,

свързани с издръжливостта им към

необичайно поведение на електричес-

ката мрежа. Тук влизат максимално

допустимият ток на късо съединение

със стойности няколко kA, максимал-

ните импулси на напрежението, кои-

то най-често са до 4 kV и напреже-

нието поради електростатични раз-

ряди, достигащо 15 kV.

Електромери с предплащане
По параметри и възможности те

не се различават от останалите

електронни електромери, но работят

с помощта на карта, която потреби-

телят зарежда с желана сума, т. е. с

желан лимит на електроенергия, зап-

лащайки я към електроразпредели-

телното дружество. При поставяне-

то й в електромера той включва

инсталацията на жилището към елек-

трическата мрежа. При консумиране

на енергия съдържанието на карта-

та намалява, като на дисплея на елек-

тромера във всеки момент може да

се види консумираното и оставащо-

то количество. Освен това някои

електромери дават предупредителен

сигнал при достигане на зададено

минимално оставащо количество

енергия, което е подсещане за потре-

бителя, че трябва да зареди карта-

та. Когато лимитът свърши, елект-

ромерът автоматично изключва ин-

сталацията. Този сравнително нов

тип електромери е подходящ за жи-

лища под наем, такива със сезонно

ползване, общежития и др. подобни.

Измерване на обратна енергия
Макар и бавно, у нас започват да

си пробиват път битовите фотовол-

таични системи, преобразуващи

слънчевата светлина в електроенер-

гия. Напълно възможно е в определе-

ни часове от денонощието, например

слънчев летен ден, те да произвеж-

дат повече енергия от нуждите на

домакинството в момента. Из-

лишъкът може да се предостави на

други потребители и е прието да се

нарича обратна енергия, тъй като се

доставя в електрическата мрежа, а

не се консумира. Съществуват елек-

тронни електромери, които не само

могат да измерват, но и да показват

на дисплея обратната активна и

реактивна енергия, което често се

нарича двупосочно измерване.

Мултифункционални електромери
Най-често те са трифазни и в съот-

ветствие с наименованието, освен

двупосочно измерване на трите енер-

гии, имат много допълнителни възмож-

ности за оценка на състоянието на

електрическата мрежа - измерване на

напрежението, тока, честотата и

фактора на мощност на всяка фаза,

осъществяване на хармоничен анализ

на напрежението и тока (определяне

големината на техните хармоници).

Може да бъде определена товарната

диаграма на потребителите (промя-

ната на консумираната мощност във

времето), да се регистрират случаи-

те на напрежения извън определени

граници и т. н. Често подобни елект-

ромери се предлагат в две разновид-

ности - като устройство с всички

описани възможности и като модулна

конструкция с един основен възел за

извършване на част от измерванията

и прибавяни по желание няколко моду-

ла за останалите величини.

Автоматизирани системи
Класическият начин за събиране на

данни за консумираната електроенер-

гия отнема много време, изисква го-

лям и скъпо струващ щат от инкаса-

тори, а самото отчитане на показа-

нията и въвеждането им за компютъ-

рна обработка неминуемо е свързано

с грешки с всички добре познати не-

приятности, произтичащи от това.

Не по-малко важен за електроразпре-

делителните дружества е не особе-

но ефективният начин за санкциони-

ране на абонатите, които закъсняват

или просто не желаят да плащат кон-

сумираната електроенергия, както и

трудното ограничаване на кражбите

й. Всички тези проблеми не съществу-

ват в автоматизираните системи,

които освен електронни електроме-

ри могат да съдържат и други ком-

пютърни и комуникационни устрой-

ства.

Те позволяват управляване и не-

прекъснат контрол на състоянието

на електромерите, както и дистан-

ционното отчитане на показанията.

Към това се прибавят възможности-

те за получаване на информация за

повредата им или опит за намеса в

тяхната работа, както и за дистан-

ционно изключване на абоната при не-

спазване на договорните му задълже-

ния. Чрез подходящи модеми за елек-

тромерите в такива системи могат

да използват съществуващите ком-

пютърни и телефонни мрежи, а съще-

ствуват и модеми за връзка чрез GSM

мрежата. Съществуват и специали-

зирани системи, като засега най-раз-

пространена е LonWorks. Използвани-

те в тях електромери имат допълни-

телни блокове в сравнение с класичес-

ките и се наричат комуникационни

или „интелигентни“ електромери.

Важно качество на подобни системи

е, че към тях могат да се свързват

други „интелигентни“ електродома-

кински уреди, които по този начин да

бъдат управлявани.
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CST/berger се свързва в цял свят с

компетентност в областта на ниве-

лирането. Иновационните линейни и

ротационни лазери за работи по ни-

велиране, оптическите нивелиращи

уреди и теодолити, тоталните стан-

ции, както и уредите за търсене на

магнитни полета се използват на

строителните площадки и при земе-

мерството в цял свят. Богатата га-

ма от стативи, лати или призми до

измервателни колела помага на тех-

ниците по измерване в целия свят при

тяхната работа.

През 2008 г. Bosch купува предпри-

ятието за измервателна техника на

Stanley Works. Така CST/berger става

част от направление Измервателна

техника на Bosch Power Tools. С та-

зи покупка Bosch укрепва значително

своето положение при измервателни-

те инструменти, тъй като продукто-

вата програма и дистрибуторската

сила на CST/berger и Bosch се допъл-

ват идеално. CST/berger внася откро-

яваща се компетентност при нивели-

ращите уреди и предлагането на про-

дукти за специализираната търгов-

ска мрежа за измерване.

Дистрибуторската организация на

Bosch предлага и продуктовата прог-

рама на CST/berger. По този начин ви-

соките стандарти на марката Bosch

по отношение на качеството на про-

дуктите, доставката и следпродаж-

бения сервиз са валидни и за продук-

тите на CST/berger.

CST/berger поставя нови стандар-

ти с геодезически инструменти. Та-

ка например ротационният лазерен

нивелир АLGR се управлява с клавиа-

тура и дистанционно управление и се

накланя хоризонтално и вертикално

по две оси на +/-10o с точност 1/100o.

Големият дисплей и максималната

точност и здравината бързо превър-

наха ALGR в предпочитан инструмент

в областта на гражданското инже-

нерство и пътното строителство.

Един от най-новите примери за ино-

вативност са тоталните станции

CST/berger CST 302R и CST 305R,

предназначени за средни и по-големи

строителни фирми, както и за стро-

ителен надзор. CST 302R и CST 305R

са идеални за трасиране, за събира-

не на данни за строителни обекти и

за картография, както и за топограф-

ски приложения. Те предлагат отлич-

но съотношение цена/производител-

ност.

XLP 34 - електронен самонивелиращ

се линеен лазер - е сред най-забеле-

жителните линейни лазери на пазара.

Този инструмент предлага четири ре-
www.bosch .bg

http://www.cstberger.bg

Иновационна и с голям опит в измервателната техника

жима на работа: една хоризонтална

лазерна линия, две вертикални лазер-

ни линии, хоризонтални и вертикални

лазерни линии с отвес, точка и ръчен

режим.

Новият ALHV ротационен лазер е

предназначен за професионалистите

на строителната площадка. ALHV

проектира точни хоризонтални и вер-

тикални лазерни равнини, с накланя-

не по две оси. Лазерите ALHV са на-

лични в два варианта: с червени или

зелени лазерни линии. Те имат обхват

до 850 метра, когато се използват с

приемник LD 440 Laser Detector.

LMPL 20 - канален строителен ла-

зер -  е здрав и лесен за употреба.

Корпусът, от лят алуминий, който е

изпълнен с азот и водонепроницаем,

защитава всички компоненти срещу

влага и мръсотия. Лазерният лъч

предлага точност от десет дъгови

секунди.

CST/berger - реномиранa
марка в цял свят
CST/berger - реномиранa
марка в цял свят

•Водеща при уреди за работи по ни-

велиране и измерване

•Доставчик с богата гама принад-

лежности за измервателната тех-

ника

•От 2008 г. CST/berger принадлежи

към направление Измервателна

техника на групата Bosch.
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Управлението на уличното освет-

ление може да се реализира центра-

лизирано, локално или за единични

осветители. Централизираното уп-

равление контролира осветлението

в целия град или части от него чрез

радиомрежа или мрежово телеуправ-

ление. Управлението на единичните

осветители се осъществява чрез

вградени в осветителя превключва-

тели на мощност или чрез вградени

времерелета. Експерти в бранша

посочват като най-ефективно управ-

лението с централизирана система,

която позволява едновременно или

последователно включване и изключ-

ване на уличното осветление, изключ-

ване на част от осветителите в

нощните часове при намаляване дви-

Системи за управление на
уличното осветление

Системите за управление на уличното осветление са неизменна

част от инфраструктурата на големите градове. Интеграция-

та им позволява лесно и гъвкаво управление на осветяването и

значително намаляване на разходите за обслужване и поддръжка

на системата. Сред постигнатите ефекти са и икономията на

електроенергия и осветителни ресурси, постигната чрез увели-

чаване на експлоатационния срок на светлоизточниците.

жението на улиците и ред други пре-

димства. Този тип системи изискват

наличие на канал за връзка между

централния предавател и приемници-

те, разположени до комутационните

апарати за включване и изключване

на осветлението и до електромери-

те за отчитане на изразходваната

от осветителните тела електрое-

нергия.

Възможности за комуникация
между модулите
Връзката между централния пре-

давател и приемниците може да се

осъществи по проводников канал за

връзка, реализиран с телефонен кабел,

оптически, силов кабел от електри-

ческата мрежа (мрежово телеуправ-

ление) или радиоканал на ултракъси

вълни. Поради финансови съображения

най-предпочитани са последните два

варианта. Системата за мрежово

телеуправление (МТУ) се състои от

предавател, изпълнен като трифазен

генератор на синусоидално напреже-

ние със звукова честота, който се

монтира в разпределителната под-

Системи за управление на
уличното осветление
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станция. Подобен предавател се

монтира във всяка разпределителна

подстанция, осигуряваща захранване

на уличното осветление. Стартира-

нето и спирането му се осъществя-

ват от блок за управление по зададе-

на програма или по команда от цен-

тралната станция, която се намира

в районния диспечерски пункт на елек-

троразпределителното предприятие.

Излъчените от предавателите сиг-

нали в шини средно напрежение се

разпространяват по трифазната

електрическа мрежа, трансформират

се в трафопостовете и попадат в

мрежи ниско напрежение, където са

съединени приемниците. Те, от своя

страна, приемат сигналите и из-

пълняват зададените команди. В си-

стемите за МТУ каналът за връзка е

организиран по силовите проводници

на кабелните линии. Командните сиг-

нали се излъчват едновременно в

трите фази и представляват пореди-

ца от импулси и паузи. Всяка команда

съдържа различен брой импулси и

паузи, разположени последователно в

зависимост от използваната кодова

информация. Приемниците се на-

стройват да приемат една или някол-

ко кодови комбинации в зависимост

от възможностите им и функциите,

които изпълняват. Системата за МТУ

е с еднопосочно действие, т. е. сиг-

нали за изпълнение на командите от

страна на приемниците не се изпра-

щат до централната станция.

Сред недостатъците на този тип

системи за управление на уличното

осветление специалистите посочват

вероятността отдалечените от

трафопостовете приемници да не

сработят поради ниското ниво на

управляващите импулси, особено при

голямо натоварване на трансформа-

торите. Също така е наложително

всички системи за МТУ в едно населе-

но място да работят на една и съща

честота, тъй като електрическите

мрежи могат да се захранват от раз-

лични подстанции. Необходимо е и да

се обособи отделно помещение в раз-

пределителната подстанция за разпо-

лагане на предавателя, свързващите

елементи и блока за управление.

По-широко разпространеният тип

системи за контрол на уличното ос-

ветление – радиоуправляемите,  изпол-

зват радиално радиоразпръскване на

кодирани сигнали, приемани от радио-

приемници, разположени в касетите

за включване и изключване на улично-

то осветление или до електромери-

те за превключване на тарифите.

Приемниците могат да се обединяват

на групи за разделно управление на

осветлението в различни райони и

квартали. Групирането се извършва

по критерии на потребителя - по

квартали, улици, площади и др., спо-

ред категорията им (главни пътни

артерии, централни площади и др.).

Алгоритъмът за управление се на-

стройва поотделно за всяка една от

групите.
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Елементи на системите
с радиоуправление
Системите се състоят от цент-

рална компютърна станция и прием-

ни устройства, монтирани в трафо-

постовете. Централната станция е

съставена от персонален компютър

с резервирано захранване от не-

прекъсваем източник (UPS), радиомо-

дем, УКВ радиостанция с антена, зах-

ранващ блок за радиостанцията и

съответен софтуер. Станцията ав-

томатично управлява приемните ус-

тройства по зададена програма,

съобразно продължителността на

тъмната и светла част от деноно-

щието през различните сезони. Из-

лъчването на командите се извършва

неколкократно през кратък интер-

вал, за да се гарантира приемането

им от приемните устройства. Сис-

темата има възможност за автома-

тично превключване на тарифите на

електромерите, отчитащи израз-

ходваната електрическа енергия от

осветителните тела, както и за

автоматично водене на дневник в

паметта на компютъра за всички

извършени включвания и изключвания.

Приемните устройства включват

УКВ радиоприемник с антена и мик-

ропроцесорен декодер с релейни из-

ходи за включване на осветителни-

те тела от първи кръг, за включва-

не на осветителните тела от вто-

ри кръг (полунощен режим на места-

та, където е предвиден) и за пре-

включване на тарифите на електро-

мерите. Програмирането на прием-

ните устройства се извършва с

помощта на персоналния компютър

на централния пункт. За тази цел е

предвиден свързващ кабел към при-

емното устройство и съответния

режим за програмиране на софтуе-

ра. Освен програмиране, в този ре-

жим могат да се проверяват запи-

саните параметри на приемните

устройства, както и да се извършва

проверка на функционалността им.

Видове режими на работа
Организацията на системата за

управление на уличните осветители

може да е подчинена на два различни

режима на работа – управление по

време и по степен на осветеност.

Управлението по време се осъще-

ствява с релета, с които се осигуря-

ва децентрализирано включване и

изключване на уличните осветител-

ни уредби от касетите по места.

Недостатък на този вид технология

е необходимостта от настройване на

часовниците и липсата на възмож-

ност да се отчитат конкретните

атмосферни условия.

Сравнително нов подход за реали-

зиране на икономия на електроенер-

гия и повишаване на ефективността

е редуцирането на мощността на

осветителните тела в малките ча-

сове на нощта по зададен график. В

часовете с намалена интензивност

на движението се поддържа по-ниска

яркост на пътното платно чрез ре-

дуциране на светлинния поток на

лампите на 50 или 30%. Също така се

намаляват загубите на мощност в

електромагнитния баласт на лампи-

те, следствие недопускане на рабо-

та с напрежение над номиналното в

часовете с минимално натоварване

на енергийната система. Освен това

се удължава животът на светлинни-

те източници поради ограничаване на

мощността на разрядния стълб при

захранващо напрежение над номинал-

ното. По този начин не се допуска

преразход на електроенергия и уско-

рено износване на лампите поради по-

високо напрежение върху разрядния

стълб.

При управлението по степен на

осветеност се използват фотореле-

та. По този начин се отчита конк-

ретното състояние на атмосферата

и се осигурява по-точно включване и

изключване на осветителните уред-

би. Оптимални резултати се пости-

гат при точност на сработване ±3

lx., което води до приблизително ±5

минути изместване спрямо действи-

телно необходимата стойност на

включване. Тук възможен проблем е

температурната стабилност на

фотосензорите и замърсяването на

активната им повърхност.

Приложима е и комбинацията от

управление по осветеност и по вре-

ме, при която се използват фоторе-

лета и програмируеми часовници.

Също така е възможно уличното ос-

ветление да се управлява от диспе-

черски пункт - от районните под-

станции, ръчно от дежурния персонал

или автоматично.
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Асансьори SuperDomus
MRL Gearless на IGV Group
Асансьорите SuperDomus MRL

Gearless на италианския производи-

тел IGV Group, чийто оторизиран

представител за монтаж и сервиз

на територията за България е Мила

Лифт, представляват съоръжения с

намалени дъно (300 mm) и таван

(2800 mm) на шахтата. Освен това

са съобразени с изискванията на ев-

ропейския стандарт N81-21:2009

(инсталиране на нови съоръжения в

съществуващи сгради). Това реше-

ние е отговор на нарастващото

търсене на този тип съоръжения,

използвайки задвижване "gearless"

(без машинно помещение).

Основните характеристики на

модела са компактните размери,

безшумната работа, комфортът при

движение, намаляването на консума-

цията на ел. енергия и скоростта,

която може да достигне до 1,0 m/sec.

Максималната му товароподемност

е 630 kg, а максималният ход - 30 m,

като той се увеличава чрез използ-

ването на балансираща верига.

SuperDomus е с приложение в проек-

ти за модернизиране на инсталации

в съществуващи сгради.

Асансьори KONE EcoSpace
и KONE MonoSpace на KONE
Асансьорите KONE EcoSpace, пред-

лагани на българския пазар от фирма

Алекс ЕА Лифт, предимно се използ-

ват при жилищното строителство.

Те представляват съоръжения без

машинно помещение и с малко по-

требление на електроенергия. Изпол-

зват се стандартни материали и те-

ствани компоненти. Бързият за мон-

таж KONE EcoSpace предоставя ви-

соко ниво на надеждност и ефектив-

ност. Енергийната ефективност на

повдигателната машина на KONE е

най-добрата в света с 50-70% по-

ниска от асансьори със стандартна

двускоростна електрическа или хид-

равлична технология.

KONE Ecodisc motor – спечелили-

ят награда, енергийно ефективен

KONE Ecodisc двигател, предлага на-

малено потребление на енергия, по-

добрено качество на возене, по-

малко изисквания към сградата във

връзка с място и товар и по-голяма

сигурност. Спестената електрое-

нергия в сравнение с хидравличен

асансьор е 4000 kWh/ г., а със стан-

дартен двускоростен електрически

Технологичен преглед
на асансьорни решения
Актуални продукти и технологии в областта, предлагани
на българския пазар

Сп. ТД Инсталации представя някои от актуалните продукти

и технически решения в областта на асансьорната техника.

В прегледа са включени асансьорни решения с различни прило-

жения. Част от тях са произведени в България, други са раз-

работки на чужди компании, които се предлагат и на нашия

пазар. Акцент в представянето на различните продуктови

предложения са енергийната ефективност, безопасността и

оптималността на асансьорното решение - важни фактори за

избор на продукти и технологии както за внедряване в нови

сгради, така и за подмяна на вече остарели съоръжения.
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Технологичен преглед
на асансьорни решения
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- 2000 kWh/г. Без машинното поме-

щение са и асансьорите KONE

MonoSpace, които също са част от

предлаганите решения в портфоли-

ото на фирма Алекс ЕА Лифт. Те оси-

гуряват повече използваемо про-

странство в сградата, както и спе-

стяване на средства. Приложими са

както в жилищни сгради, така и във

висок клас офис сгради. При KONE

MonoSpace пространството, което

се изисква, е много по-малко, откол-

кото при традиционните асансьори.

Също така се намалява теглото и

потреблението на електроенергия

и се осигурява по-дълъг сервизен жи-

вот.

Асансьори Orona 3G
на Orona
Серията безредукторни електри-

чески асансьори без машинно помеще-

ние Orona 3G, предлагани на българ-

ския пазар от фирма Уникен, се харак-

теризират с редица предимства.

Сред тях са: безупречен комфорт при

движение, при тръгване и спиране;

тефлоново покритие на въжетата,

което прави асансьора още по-безшу-

мен; ниска консумация на електрое-

нергия; честотно регулиране на ско-

ростта, което прави движението на

асансьора по-плавно и увеличава мно-

гократно живота му; компактна ма-

шина.

Предлагат се в различни варианти,

като товароподемността варира от

320 до 630 кг. Максималната скорост

на придвижване е 1 м в секунда. Кон-

тролерите, заложени в Orona 3G, са

енергоспестяващите ARCA II. Освет-

лението в кабината се изключва ав-

томатично, когато асансьорът не се

използва.

Моделът е подходящ предимно за

жилищни сгради с височина до 45 м и

не повече от 16 етажа.
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Асансьори Gen2 на OTIS
Асансьорите от серията Gen2 на

OTIS, които са без машинно помеще-

ние, са по същество асансьорни сис-

теми, които комбинират съвременни-

те технологии и материали за про-

изводството на безопасни, енергий-

но ефективни и екологично съобраз-

ни продукти. Предимствата на тех-

нологията позволяват нейното при-

ложение в широк спектър от сгради

– от ниски жилищни до високи публич-

ни и административни комплекси.

Системата Gen2 е до 50% по-енер-

гийно ефективна в сравнение с конвен-

ционалните технологии и дава възмож-

ност на проектантите и собствени-

ците да управляват сградите по-ико-

номично, като в същото време имат

предимства по отношение на по-голя-

мото полезно пространство. В допъ-

лнение към това Gen2 системите

имат плоски, покрити с полиуретан

стоманени ремъци и безредукторни

двигатели, неизискващи допълнител-

но смазване, което прави системата

по-благоприятна за околната среда.

При технологията Gen2 конвенци-

оналните стоманени въжета са заме-

нени със стоманени ремъци (с дебе-

лина 3 мм) със специални покрития,

които издържат до 3 пъти по-дълго.

Тази технология на плоски задвижва-

щи ремъци практически премахва виб-

рациите, като предоставя на пътни-

ците удобно и безшумно пътуване.

Плоските ремъци правят асансьор-

ната система по-компактна, премах-

ват необходимостта от машинно

помещение за повечето сгради и по-

зволяват на архитектите и проектан-

тите по-голяма гъвкавост при проек-

тирането. Ремъкът и безредукторни-

ят двигател с капсуловани лагери не

изискват допълнително смазване,

така че Gen2 системата е по-чиста

и екологично съобразна. Дългият екс-

плоатационен живот на плоските

ремъци, гладките ролки и минимални-

ят брой движещи се части при безре-

дукторната машина значително нама-

ляват износването и повишават из-

дръжливостта и ефикасността.

Кухненски асансьорни уредби
на АТИС-Р
Кухненските асансьорни уредби,

производство на фирма АТИС-Р, са

с товароподемност 100 kg/0,20 m/

sek. Задвижването им e хидравлич-

но или редукторно. Вратите на кух-

ненските асансьори с марката

АТИС-Р могат да бъдат гилотинни

или ръчно отваряеми, а според про-

изводителя, кабината е по-практич-

но и красиво да бъде облицована с

инокс.

Кухненските асансьори могат да

бъдат проходни на 90° или 180°. Този

тип асансьорни уредби се използват

в ресторанти, учреждения, детски

градини, а напоследък много се попу-

ляризира изработването им за част-

ни домове.

Асансьори EnEf - Energy Effective
на Изамет 1991
Асансьорите EnEf - Energy Effective,

разработка на фирма Изамет 1991, с

капацитет 8 пътници издържат на

изпитания, при които резултатът е

консумация на енергия около 12 kW/h

при 13 часа непрекъсната работа. В

новия модел електромоторът консу-

мира по-малко от 1 kW/h електроенер-

гия. Целият двигател е в шахтата на
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асансьора. Това означава, че не е нуж-

но да се изгражда отделно машинно

помещение с площ от 4,4 кв.м. Асан-

сьорът пести и от осветлението в

него. Причината е, че са монтирани 12-

ватови LED лампи, които не светят,

когато асансьорът не работи. При

моделa MRL EnEf, асансьорът е събран

изцяло в шахтата, машината е разпо-

ложена в горния й край, непосредстве-

но под тавана. Малкият диаметър на

фрикционната шайба – 160 мм с ремък,

позволява с минимална консумация на

енергия да се повдигне максимален

товар. Машината е произведена от

немската фирма Ziehl Abegg. Окачва-

нето при тези асансьори е полиспас-

тно, балансирано. Други предимства

на MRL EnEf моделите са, че могат да

се монтират в асансьорна шахта с

плитко дъно – 1100 мм, и нисък таван

– до 3250 мм.

Други предимства са безшумното

движение и липсата на вибрации.

Асансьорни табла
на Мабо-КК
Асансьорните табла, предлагани на

пазара от фирма Мабо-КК, са с мощ-

ност от 15 kW и позволяват асансьо-

рите да се управляват по-бързо, по-

ефективно и по-сигурно и дават нови

възможности, като например:
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n добавяне на инвертор ELDI DF (че-

стотен регулатор), който спома-

га за по-ефективната работа на

машината и двигателя, като ста-

билизира и подава по-чист ток,

също така помага за по-плавното

тръгване и спиране на кабината и

товара в нея, снижава консумаци-

ята на електроенергия с до 30%,

създава по-комфортно пътуване и

удължава живота на машината,

предпазвайки двигателя от прегря-

ване (изгаряне);

n поставяне на кабинни врати - те

действат като защитна преграда

между пътниците в кабината и да-

ват възможност за премахване на

електромагнитната отбивачка

също води до по-нисък разход на

енергия;

n поставяне на по-точни датчици,

които отговарят за правилната

работа и експлоатация на асансьо-

рната конструкция, фотоклетки,

претоварващи датчици, ампули за

по-точно спиране и изравняване на

кабината с етажа, датчици за

регулиране на осветлението в

кабината;

n поставяне на нови по-леки конст-

рукции: олекотени рамки и кабини,

по-нови и ефективни машини.

Асансьорните табла предоставят

възможност и за поставяне на UPS -

аварийно докарване до спирка и от-

варяне на вратата при спиране на

тока. Позволяват управлението съби-

рателно двупосочно на до 64 спирки.

Наред с това е налична и възможност

за работа на 2 или повече асансьора,

вързани в група, както и диагности-

ка през Интернет.

Пътнически асансьори
на ТЕХНОС
Част от гамата пътнически асан-

сьори, производство на фирма ТЕХ-

НОС, са с хидравлично задвижване и

с двускоростен електродвигател.

Хидравличните станции са собстве-

но производство, съгласувано с фир-

мата HYDRONIC LIFT. Кабината на

асансьора се движи под действието

на хидроцилиндър, който е разположен

в асансьорната шахта. При тези

асансьори е достатъчно да има една

носеща стена. Те са с товароподем-

ност от 320 до 1500 кг и се движат

със скорост до 0,63 -1 м/с.

При внезапно отпадане на елект-

рическото захранване, хидравличните

асансьори отиват на първа спирка и

отварят врати, за да могат пътува-

щите да напуснат безпрепятствено

кабината.

Вратите за асансьорите също се

произвеждат във фирма ТЕХНОС и са

с мехатронно задвижване, тествано

на стенд. Асансьорите са с микропро-

цесорно управление.

Източник: Технос

Източник: Технос

Източник: Мабо-КК
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Сименс ЕООД
Направление Сградни технологии
1309 София, ул. Кукуш 2
тел.: 02/ 8115 512
факс: 02/ 8115 652
ibt.bg@siemens.com

Siemens направление Сградни

технологии предлага ново поколе-

ние комуникативни стайни термос-

тати. Продуктовите линии RDG,

RDF и RDU се отличават с по-висо-

ка енергийна ефективност и гъвка-

вост, както и възможност да бъдат

интегрирани в система за управле-

ние и контрол на ОВК оборудване.

Изборът на свързване към съоръже-

нията дава възможност термоста-

тите да бъдат използвани в широк

обхват от приложения. Също така

термостатите предлагат лесен

монтаж и удобна експлоатация.

Новите продуктови линии стай-

ни термостати RDG, RDF и RDU на

Siemens са базирани на стандар-

тен комуникационен KNX протокол,

което позволява използването им

в система за управление и конт-

рол Synco 700. Продуктите са лес-

ни за инсталиране и въвеждане в

експлоатация. За конфигуриране на

комуникационните функции не се

изискват допълнителни инстру-

менти.

Благодарение на техните инова-

тивни характеристики, термоста-

тите помагат за спестяване на

енергия и намаляване на разходи-

те. Функциите, които предлагат,

осигуряват максимална енергийна

ефективност и индивидуален кон-

трол на стайната температура с

централно зададени работни тем-

ператури, четири режима на рабо-

та (автоматичен, комфортен, ико-

номичен и защита от замръзване),

ограничение на температурите за

отопление и охлаждане, автомати-

чен контрол на скоростта на вен-

тилатора и централната климати-

зация в зависимост от нуждите на

помещенията. Също така, на раз-

положение е и функция за "присъс-

твие-отсъствие", която има въз-

можност да отменя времевата

програма на система Synco 700.

Всички тези функции се контроли-

рат посредством KNX протокол.

В допълнение, термостатите

предлагат спомагателни входове

за връзка за външни сензори, нап-

ример сензори за стайна темпера-

тура и смяна режима на работа, а

също така и за източници на сиг-

нали като например детектори за

присъствие или контрол на достъп,

с помощта на които енергийната

ефективност и комфортът могат

да бъдат допълнително подобрени.

Всички модели на RDG, RDF и RDU

се отличават с модерен дизайн и мо-

гат да бъдат монтирани във всеки

тип помещение. Благодарение на го-

лемия дисплей и интуитивна концеп-

ция за обслужване, термостатите

осигуряват високо ниво на улесне-

ние при употреба. Температурните

стойности (ако е необходимо ед-

новременно показание в градуси по

Целзий и градуси по Фаренхайт),

час и други параметри могат да

бъдат четени лесно, като фоново-

то осветление улеснява работата

на тъмно. Всички модели имат бу-

тон за заключване и предотвратя-

ване на нежелани вмешателства.

Двата модела от продуктовото

портфолио, RDG и RDF плюс един

модел RDU, обхващат широка об-

ласт на приложение: вентилатор-

ни конвектори, системи с промен-

лив въздушен дебит, охладени та-

вани и системи за управление на

радиаторно отопление.

Термостатите RDG са предназ-

начени за монтаж на стена, а мо-

делите RDF / RDU са подходящи за

полускрит монтаж за вграждане в

кутии в съответствие с BS 4662.

Продуктите могат да бъдат ин-

тегрирани в системи на други про-

изводители посредством KNX, из-

ползвайки софтуер ETS.

Като признание за техния изчис-

тен дизайн и улеснена концепция за

работа, термостатите RDG бяха

наградени с "Red Star Design Award

2010" от  Центъра за индустриален

дизайн в Пекин (BIDC).

Новите  стайни термостати

RDG, RDF и RDU са част от еколо-

гичното портфолио на Siemens.

През фискалната 2010 г. приходи-

те от портфолиото възлизат на

около 28 млрд. евро, което прави

Siemens най-големият доставчик в

света на екологично чисти техно-

логии. За същия период продукти-

те и решенията на компанията

позволиха на нашите клиенти да

намалят въглеродните си емисии

с 270 млн. тона - количество, рав-

но на общите годишни емисии CO2

на мегаградовете Хонконг, Лондон,

Ню Йорк, Токио, Делхи и Сингапур.

Нови продуктови линии комуникативни
стайни термостати за повишена
енергийна ефективност

Нови продуктови линии комуникативни
стайни термостати за повишена
енергийна ефективност
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Димни пожароизвестители
Видове, принцип на действие, актуални модели на пазара

Димни пожароизвестители

Основно приложение намират точ-

ковите димни пожароизвестители,

които биват оптични и йонизацион-

ни. Оптичните датчици, познати още

като фотоелектрически, имат опти-

чен сензор на дим, състоящ се от

колимиран импулсен излъчвател на

светлина (най-често инфрачервена)

и колимиран фотоприемник (фотоди-

од или фототранзистор). Фотопри-

емникът се разполага под определен

ъгъл спрямо излъчвателя, така че

фотоприемникът не улавя светлина-

та на излъчвателя. При наличие на дим

или друг аерозол неговите частици

разсейват светлинния сноп от све-

тодиода (т. нар. ефект на Тиндал) и

част от разсеяната светлина попа-

да върху фотоприемника, където се

преобразува в електрически сигнал,

който по-нататък претърпява слож-

на филтрация за предотвратяване на

задействане от непожарен произход.

В помещения с голяма дължина и

свободен обем се използват оптични

димни пожароизвестители с поглъща-

не (отслабване) на интензивността

на инфрачервения лъч при наличие на

аерозол по пътя на лъча, наричани още

линиеобразни, линийни, линейни или

лъчови. Отслабването се открива от

приемника, разположен на разстояние

от 5 до 100 метра при строга съос-

ност. Тези димни датчици могат да

бъдат с отделни излъчвател, прием-

ник и контролер или от отражателен

тип – моноблок от трите електрон-

ни съставни части и насрещен отра-

жател (огледален или мозайка от при-

зми). За оптична настройка притежа-

ват лазерни устройства и механични

или автоматични насочватели.

Йонизационните пожароизвести-

тели използват малка йонизационна

камера с източник на алфа-частици

(америций, радий, плутоний), които

йонизират въздуха в камерата и под

действието на напрежение от 10 - 40

V през нея протича слаб ток. Навлиза-

щите в камерата аерозоли причиняват

няколко ефекта върху йоните – реком-

бинация върху частиците, поглъщане

на енергията на йоните и „натежава-

не“ на токоносителите поради „окач-

ване“ на йони върху частици. Поради

тези ефекти токът през камерата

намалява. Същото става и под дей-

ствие на въздушно течение. Йониза-

ционните пожароизвестители са мно-

го чувствителни, но и нестабилни,

затова след бързото развитие на

оптичните сензори на дим последни-

те преобладават в световен мащаб.

За точковите димни пожароизве-

стители от трите вида (с разсейва-

не, с поглъщане и с йонизация) е в сила

БДС EN 54-7 от 2000 г. с последва-

щите го допълнения и изменения. За

лъчовите димни пожароизвестители

(с отделни приемник, предавател и

отражател) е в сила БДС EN 54-12 от

2004 г.

Проектиране на димни
пожароизвестителни системи
Съобразно СД CEN TS 54-14:2006

Пожароизвестителни системи, наци-

оналните стандарти и фирмените

указания, системите, базирани на

точкови и линейни димни пожароизве-

стители се проектират по сходен

начин. Отстоянията, височините на

монтиране и всички препоръки във

връзка с разслояването на атмосфе-

рата, въздушните течения, смущава-

щите фактори и други подобни осо-

бености са практически еднакви за

точковите и лъчовите димни пожаро-

известители.

Основен фактор е съобразяването

с всички характеристики на обекта

и интегрирането на пожароизвести-

телната система с другите сградни

системи и уредби (асансьори и еска-

латори, ОВК, пожарогасителна, опо-

вестителна, системата за сградна

автоматизация и всички останали).

Обикновено точковите, както и

линиеобразните пожароизвестители,

разчитат на наличието на таван или

подобна плоскост, под която се на-

трупва и разстила във всички посоки

затоплена смес от въздух и дим. За-

това се монтират много близо под

таваните, така че сензорната им

част да бъде на не повече от 50 мм

от тавана. Монтирането на ниска

височина и в други нетипични места

е добре да се планира само след фи-

зическо имитиране или компютърно

моделиране на огнево-димовата об-

становка в съответното място.

Монтирането на пожароизвестите-

ли върху и в близост до стени, хори-

зонтални греди (трегери) не е допу-

стимо, освен в изключителни случаи.

Димните датчици се монтират по

правило симетрично и в най-високи-

те части на помещенията. За йони-

зационните сензори са недопустими

места със силни (над 5 м/с) въздушни

течения, както и с въздушни пориви

със скорост над 10 м/с, а за оптич-

ните димови – силна осветеност от

безинерционни променливотокови

източници на светлина (луминесцен-

тни тръби и подобни на тях източ-

ници). Тази особеност е продиктува-

на от физическите им принципи на

действие. Точковите ПИ изискват

свободно пространство от поне 0,5

м под и около тях.

Съвременните димни детектори
Понастоящем повечето точкови

и линийни оптични димни пожароиз-

вестители на водещите световни

производители имат мощни микрочи-

пове, обработващи сигналите от

сензорите по сложни математични

алгоритми, на базата на заложени

пожарни сценарии съобразно горене-

то на стандартизираните огнища

TF1 до TF8 и самообучаване. Датчи-

Димните пожароизвестители са основни елементи от вся-

ка пожароизвестителна система. Задачата им е да откри-

ват дима във възможно най-ранен етап от появата му и да

подават сигнал към пожароизвестителната централа.
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„Невидим“ пожароизвестител
от Bosch Системи за сигурност
Новият пожароизвестител серия

500 на Bosch Системи за сигурност се

отличава с естетичен дизайн, което

позволява почти незабележим монтаж

в помещението и запазване на автен-

тичния му интериор. Пожароизвести-

телят се слива с тавана, поради лип-

сата на оптична камера в него и по-

зволява на архитектите по-голяма

свобода при проектиране. Принципът

му на действие е базиран на виртуал-

на оптична камера. Разполага с два

оптични сензора, които следят две не-

зависими зони в пространството под

него и осигуряват надежден имунитет

срещу фалшиви сработвания. За още

по-голяма устойчивост срещу фалши-

ви сработвания, към него може да се

добави и сензор за газ. Пожароизвес-

тителят се предлага в два варианта

– адресируем и

конвенциона-

лен. Подходящ

е за помеще-

ния, изискващи

съобразяване

с интериорно-

то дизайнерско решение. Освен това,

гладката му повърхност е прахоустой-

чива и лесна за почистване, което

прави серията 500 изключително под-

ходяща и за приложения с висока сте-

пен на запрашеност (текстилни или

дървопреработващи предприятия).

Отражателен линеен димооптичен
датчик HOCHIKI SRA - ET от Сектрон
Отражателният линеен димоопти-

чен датчик на Hochiki е разработван

за откриване на дим в големи про-

странства като зали, складове, му-

зеи, театри и други места, където

ците имат програмируеми чувстви-

телност и поведение при пожар.

Освен това, автоматично компенси-

рат замърсяването до допустимата

по БДС EN 54-7 степен на намалява-

не на бързодействието, като след

изчерпване на компенсацията пожа-

роизвестителят не се задейства

лъжливо, а спира да работи автома-

тично („самоповрежда“ се). В съче-

тание с адресируемостта, вграде-

ните изолатори на късо съединение

и усъвършенстваните и сигурни про-

токоли за обмен на данни в пожаро-

известителната система, интели-

гентните пожароизвестители са

основата на съвременната пожаро-

известителна инсталация с реална

потребителска стойност. Редица

конструктивни подобрения като

централен индикатор, проста, но

устойчива на огъване универсална

основа без електроника, разнообраз-

ни специални монтажни основи, на-

деждна контактна система, ненат-

рапчив дизайн, удачни цветови реше-

ния и други подобни идеи и изпълне-

ния, улесняват проектанта и инста-

латора и предоставят редица пре-

димства за ползвателите.

Пазарен преглед на актуални модели
У нас се предлага голямо разнообразие от димни пожароизвестители,

като по-голям пазарен дял заемат моделите на утвърдени чуждест-

ранни производители. Представеният пазарен преглед е съставен на

базата на информация, публикувана в официалните Интернет стра-

ници на компаниите или предоставена от фирмите доставчици.

Източник: Bosch
Системи за сигурност
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използването

на точкови де-

тектори е не-

ефективно или

с много по-ви-

сока стойност.

Състои се от

устройство предавател/приемник и

плосък отражателен елемент (реф-

лектор), които се монтират един

срещу друг. SRA-ET е съвместим с

повечето съществуващи конвенцио-

нални системи за пожароизвестява-

не. Не се препоръчва използването му

в помещения с пряка слънчева свет-

лина, тъй като е възможно да сработ-

ва от нея. Отражателният детектор

SRA-ET покрива площ до 450 м2 и е с

диапазон на работа от 5 до 30 м. Раз-

полага с функция за автоматична ком-

пенсация. Детекторът се захранва

директно от конвенционалната зона.

Устройството може да се включи и

към адресируема система ESP чрез

адресируем модул с една или две кон-

венционални зони CHQ-SZM/ CHQ-Z.

Линейните отражателни димни де-

тектори SRA-ET на Hochiki се произ-

веждат в съответствие с европей-

ския стандарт EN54, част 12 и са

сертифицирани от LPCB и VdS.

Димен/топлинен детектор
 5808LST от Канброк България
Дете кто -

рът 5808LST е

комбинация от

безжичен фото-

електрически

димен и топли-

нен детектор.

Подходящ е за места, където окабе-

ляването е трудно или кабелите биха

могли да представляват опасност за

намиращите се в помещението мате-

риални активи. Интегрираната Smart

Check технология извършва регуляр-

ни проверки за замърсяване на детек-

тора и при необходимост от под-

дръжка подава сигнал. Вградена ком-

пенсираща програма коригира

вариациите в чувствителността,

причинени от прахта. 5808LST е UL

268 регистриран за комерсиални или

резидентни приложения.

Оптично-димен детектор
SensoMAG S30 на Телетек Електроникс
Оптично-димният детектор

SensoMAG S30 се отличава със зона

на покритие до

120 м2  и височи-

на на монтажа

до 16 м. Сен-

зорът има нис-

ка енергийна

консумация в

незадействано

състояние - ≤50 µA и се захранва на

9 – 30 V DC. Димният детектор фун-

кционира нормално при температурен

обхват от -10 до +60 °С и относител-

на влажност 93 ± 3% при температу-

ра 40 °С. Моделът е с размери висо-

чина 42 mm и диаметър 102 mm. Ха-

рактеризира се със степен на защи-

та IP 30.

Линеен димен детектор SPC-ET
Hochiki от Писат Инженеринг
Конвенцио-

нален линеен

димен детек-

тор, състоящ

се от предава-

тел и приемник,

които работят

на разстояние

от 5 до 100 м. Осигурява защитае-

ма зона до 1500 кв. м. Разполага с фун-

кция за автоматична настройка на

сигнала. Комплектова се с/без реле

за механична блокировка. Има авто-

матична компенсация и автоматич-

на настройка на силата на сигнала.

Излъчващият блок може да се захра-

ни директно от пожароизвестител-

ната зона (или от адресния кръг).

Може да се включва към адресируе-

ма система.

Фотоелектричен димен детектор
Aurora S100 от ФайерТех Инженеринг
Серията фо-

тоелектрични

димни детек-

тори Aurora са

подходящи за

голям диапазон

от приложения.

Могат да бъ-

дат инсталирани на места, където

традиционните фотоелектрични и

йонозационни детектори са били пол-

звани, осигурявайки просто решение

за системните дизайнери. Фотоелек-

тричният детектор има подвижна

камера, която може да бъде лесно

почистена или подменена,  улеснявай-

ки поддръжката.

Детектор за дим RM-O-3-D
от Трокс
Детектори-

те за дим RM-

O-3-D са пред-

назначени за

предотвратя-

ване на разпро-

страняването

на дима по

въздуховодите

на системи за кондициониране на

въздуха. Подходящи са за управление

и задействане на одобрени от орга-

ните на строителния надзор проти-

вопожарни и димоотвеждащи клапи с

електрическо или електро-пневма-

тично задвижване, сработващи при

изключване на захранването. Детек-

торите притежават разнообразни

функции за самодиагностика (замър-

сяване, състояние на електронните

блокове) и изискват техническо об-

служване само веднъж в годината.

Действието им не зависи от посока-

та на въздушния поток. Допустима-

та скорост на въздуха във вентила-

ционния канал е от 1 до 20 метра в

секунда.

Аспирационни детектори от Esser
by Honeywell Live Safety & Security
Серията аспи-

рационни детекто-

ри Titanus са модул-

ни, високотехноло-

гични сензори с

възможност за ра-

бота във всеки тип

среда. Благодаре-

ние на модулната

си конструкция те могат да бъдат

конфигурирани за различен тип при-

ложения от чисти и свръхчисти стаи

до силно запрашени помещения и пра-

хоуловителни вентилации. Чувстви-

телността на детекторите варира

от 0.05% до 2%, с което се покриват

почти всички възможни приложения.

Сред основните предимства на де-

текторите са висока чувствител-

ност, нисък риск от фалшиви аларми,

директна връзка към ПИЦ на Esser. Де-

текторите са идеалното решение за

охрана на комуникационни шкафове,

автоматизирани складове и стелажи

особено в случаите с висока степен

на запълване, чисти и свръхчисти по-

мещения, въздуховоди и помещения с

повишена степен на запрашеност.

Източник: Esser

Източник: Трокс

Източник: ФайерТех Инженеринг

Източник: Писат Инженеринг

Източник: Телетек Електроникс

Източник: Канброк България

Източник: Сектрон
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Оптично-димен детектор Bentel
601PH от Унисек
Конвенцио-

налният оптич-

но-димен пожа-

рен датчик

Bentel 601PH ра-

боти при нисък

волтаж: 10.5 V~33 V. Има висока ре-

зистентност към прах и замърсена

среда. В условия на рязко покачване

на температурата чувствителност-

та му се увеличава. Датчикът разпо-

лага с вграден алармен светодиод,

възможност за свързване на външни

индикатори и е съвместим със стан-

дартна и релейна основа.

Датчици за дим ARGUS
от Шнайдер Електрик България
Димните де-

тектори от се-

рия ARGUS дей-

стват на прин-

ципа на разсея-

ната светлина. Притежават възмож-

ност за радиовръзка и силен, пулсиращ

предупредителен сигнал (85 dB). От-

личават се с изключително ниско по-

требление на енергия и функция за ав-

тодиагностика, която се изпълнява на

1 минута. Специалните датчици за

дим ARGUS работят с акумулатор или

на 230 V и са свързани в мрежа чрез

кабелна или радиовръзка за максимал-

на защита. При повреда или изтощен

акумулатор устройствата сигнализи-

рат акустично и визуално.

Оптично-димен детектор FD 3030
от Унипос
Детекторът

е предназначен

за откриване на

пожар в ранния

стадий на него-

вото развитие,

като реагира

над определен праг на концентрация

на дим в охраняваната среда. Прин-

ципът му на действие се основава на

разсейването на инфрачервени лъчи

от частиците дим, попаднали в оптич-

ната камера. Чувствителността на

дим се задава в заводски условия. Дат-

чикът покрива периметър от 15 м

може да се монтира на височина 11 м.

Функционира нормално в работни ус-

ловия от -10 до +60 °С и влажност 93

± 3% при температура 40 оС.

Фотоелектрични димни детектори
IQ8Quad от Таймекс Груп
Серията фо-

тоелектрични

димни детектори

IQ8Quad са подхо-

дящи за голям

диапазон от при-

ложения. Могат

да бъдат инста-

лирани на места, където традицион-

ните фотоелектрични и йонозацион-

ни детектори са били използвани, оси-

гурявайки просто решение за систем-

ните дизайнери. Фотоелектричният

детектор има подвижна камера, коя-

то може да бъде лесно почистена или

подменена, улеснявайки поддръжката.

Детектор IQ8Quad от Интер Системс
IQ8Quad е

най-новата

серия точко-

ви детекто-

ри на Esser

by Honeywell

Live Safety & Security. Детекторите мо-

гат да включват светлинен сигнали-

затор, звуков сигнализатор и гласово

оповестяване, както и комбинациите

между тях. В детекторите са заложе-

ни най-новите технологии О2Т, ОТblue

и OTG. О2Т е технология, разработе-

на и патентована от Esser, позволя-

ваща точно определяне на типа час-

тици в камерата на детектора и,

съответно, безпогрешно разгранича-

ване на реалните опасности от фал-

шиви сигнали като прах, пара, цигарен

дим и др. Технологията ОТblue напълно

замества обичайните йонизационни

детектори и е подходяща, когато се

търси максимална чувствителност,

като в същото време е освободена от

недостатъците на йонизационните

детектори. OTG серията надгражда

стандартния ОТ детектор, като до-

бавя газов сензор за откриване на СО,

газ съпровождащ почти всеки процес

на горене. Така конфигуриран, детек-

торът е способен да реагира още

преди пожарът да стане видим, като

предотвратява възможни отравяния с

въглероден окис.

Пожароизвестители серия 420
на Bosch от Палмо
Пожароизвестителите от серия-

та 420 на Bosch Системи за сигур-

ност се отличават с унифицирана

конструкция с

един, два или

три високочув-

ствителни сен-

зора за дим,

топлина и газ,

интелигентна

обработка на

сигналите, самодиагностика и само-

обучение, централен индикатор, зак-

лючване, стабилна основа без елек-

троника, мощни чипове с памет. По-

жароизвестителите са с двустран-

ни изолатори, автоматично иниции-

ране и адресиране, безконтактни еле-

менти и програматори, гъвкаво со-

фтуерно програмиране и с надеждна

комуникация с централата. Серията

разкрива нови възможности за из-

граждане и произволно разклоняване

на линии с до 254 пожароизвестите-

ли, както и за адресиране и програ-

миране. Предлагат се и варианти с

двоен оптичен сензор за дим - два

светодиода (LED) -  инфрачервен и

син, с общ фотоприемник. С използ-

ването на принципите на физиците

Джон Тиндал и Густав Мий, пожаро-

известителите от серия 420 измер-

ват плътността на дима, откривай-

ки различни по размер и разновидност

димни частици – доказано чрез мно-

гобройни тестове за всички стандар-

тни огнища според EN54.

Детектор Cerberus Pro от Siemens,
направление Сградни технологии
Детекторите

Cerberus PRO с ин-

тегрирана специ-

ална технология

ASAtechnology раз-

полагат с богат

набор от парамет-

ри, които могат да

бъдат настройва-

ни спрямо специфи-

ката на конкретното приложение. По-

жароизвестителите съдържат два

оптични и два термични сензора, ко-

ето позволява употребата им еднов-

ременно като димно-оптични, темпе-

ратурни или комбинирани детектори.

В допълнение, предлагат бързо и на-

деждно откриване на токсични въгле-

родни окиси в зони с повишен риск от

изтичане на CO, както и откриване на

тлеещи и/или възпламеняващи се по-

жари, като успяват да елиминират

фалшиви сработвания.

Източник: Siemens

Източник: Палмо

Източник: Интер Системс

Източник: Таймекс Груп

Източник: Унипос

Източник: Шнайдер Електрик България

Източник: Унисек
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Автоматични пожароизвестители
серия 420 на Bosch - интелигентно
разпознаване за надеждна защита

Автоматични пожароизвестители
серия 420 на Bosch - интелигентно
разпознаване за надеждна защита
Откриват пожара по-бързо от всякога и минимизират фалшивите сработвания,

благодарение на двойно-лъчевата си технология (Dual Ray technology) и Интели-

гентна oбработка на сигнала (Intelligent Signal Processing - ISP).

Надеждна защита и сигурност
В пожароизвестяването прецизността

и надеждността са от изключително зна-
чение. Фалшивите алармени сработвания
са причина за многобройни фалшиви повик-
вания на пожарните служби по цял свят,
което причинява огромни загуби на време
и средства. При реално възникване на по-
жар, времето за реакция е от изключител-
но значение, а ранното разпознаване на
възникващ пожар осигурява по-бърза реак-

ция и по-малко щети.

Иновация от Bosch
Bosch представя новите двойно-оптич-

ни варианти на пожароизвестителите от
серия 420 (FAP-DO 420, FAP-DOT 420, FAP-
DOTC 420), които използват технология-
та на Bosch - Dual Ray за още по-голяма
прецизност и надеждно разпознаване при
различни условия на околната среда. Тех-
нологията е разработена на принципа на
физика Густав Ми за определяне плътност-
та на дима и размера на димните части-
ци. Това става чрез сравняване интензи-
тета на пречупената светлина, излъчва-
на от светодиоди (LED) с различни дължи-
ни на вълните - инфрачервен и син LED.
Микрочипът във всеки един пожароизвес-
тител, както и мощните алгоритми за от-

криване на пожар от Bosch осигуряват още
по-надеждно различаване на димните от
други частици (прах или пара), които мо-
гат да предизвикат фалшиви сработвания
при други пожароизвестители. Като резул-
тат, Dual Ray технологията гарантира по-
ранно и по-надеждно откриване на пожар,

с минимум фалшиви сработвания.

Ценово ефективно решение
FAP-DO 420 разпознават Тестов пожар 1

(TF1) без необходимостта от други сен-
зори (например топлинен сензор или газ
сензор), благодарение на технологията
Dual Ray, което ги прави ценово ефектив-
но и конкурентно решение. Те могат съ-
що така да бъдат използвани и за замяна
на йонизационните пожароизвестители,
използващи радиоактивен материал, изис-
кващи специална поддръжка и изключител-

но сложна преработка.

Приложения
Всички пожароизвестители от серията

420 на Bosch покриват изискванията на
стандарта EN54 за типове пожари и оце-
няват всички пожарни критерии - от ти-
па на материалите и потока топлина, до
въздушния поток, димните емисии и аеро-
золните характеристики. В зони с висока
влажност, например кухни и бани, пожаро-
известителите от серия 420 могат да раз-
личат характерната пара от опасния дим
при възникващ пожар. На други места, къ-
дето хората се събират, работят или но-
щуват (публичните места, офис сгради,
хотели и болници), пожароизвестителите
от серия 420 могат да бъдат използвани
за откриване на невидимия въглероден ок-
сид и по този начин да осигурят изключи-
телно ранното разпознаване на тлеещ по-
жар. Новите модели с двойно-оптичен
сензор, използващи технологията Dual

Ray, осигуряват допълнително ниво на си-
гурност и ранно откриване на пожари до-
ри и при най-тежки условия на работа,
включително в нощни клубове, паркинги
и компютърни центрове за данни.
www.boschsecurity.bg
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Системите за гласово оповестя-

ване (СГО), наричани още публично-

оповестителни системи (ПОС), са

задължителна част от всяка систе-

ма за сигурност в търговските, ад-

министративни и обществени сгра-

ди. Използват се в комбинация със

системи и оборудване за пожароизве-

стяване като сирени, светлинни ин-

дикатори, ръчни и автоматични по-

жароизвестители и други. Задачата

им е своевременно да информират

присъстващите във всички зони на

обекта за възникнала аварийна ситу-

ация и да указват начините за без-

препятствената им евакуация от

сградата. Сред останалите им

възможности е реализацията на на-

сочени повиквания или оперативни

съобщения, както и създаване на

специфична атмосфера чрез фоново

озвучаване на помещенията.

Най-общо казано, системите за

гласово оповестяване се състоят от

централен модул и високоговорите-

ли. Централният модул разполага с

вградени усилватели, специализиран

контролер и зонален маршрутизатор.

Обикновено се монтира в кутии (ра-

кове) в съответствие с различни

инсталационни изисквания. Съвремен-

ните модели разполагат със свето-

диоди върху предния панел, които

информират оператора за текущия

режим на работа на системата и

нейното състояние. Специализирани-

ят контролер е друг ключов елемент

в системата. Отличава се с богата

функционалност, включително пълен

системен контрол, мониторинг и

контрол на линейния импенданс на

тонколоните, авариен микрофон на

лицевия панел и мениджър на съобще-

нията. Маршрутизаторът е устрой-

ство, което добавя необходимия брой

зони и входно-изходни контакти към

гласовата алармена система.

Повечето от предлаганите на

пазара високоговорители са разрабо-

тени за лесен монтаж в тавани,

стени и мебели. Предлагат високока-

чествено възпроизвеждане на глас и

музика, както и лесна настройка на

изходната мощност.

СГО са задължителни за сгради
с повече от 100 обитатели
Съгласно действащата у нас нор-

мативна рамка, монтирането на си-

стеми за гласово оповестяване е

задължително в сгради с повече от

100 обитатели. Изискванията към

проектирането и монтажа на систе-

мите са посочени в Наредба №13 –

1979 от 29.10.2009 г. „Строително-

технически правила и норми за оси-

гуряване на безопасност при пожар“,

стандарта БДС EN60849 - Звукови

системи за аварийни ситуации и БДС

EN54 - Пожароизвестителни систе-

ми (част 4 Токозахранване на систе-

ми за гласово оповестяване; част 16

Апаратура за управление и индикация

на системи за гласово оповестяване;

част 24 Високоговорители за систе-

ми за гласово оповестяване).

Стандартът БДС EN60849 опреде-

ля изискванията към основните функ-

ции на системите за гласово оповес-

тяване. В него се посочва, че звукови-

те системи за извънредни ситуации

трябва да позволяват излъчването на

разбираема информация за мерките,

които трябва да се предприемат за

опазване на човешки живот в една или

повече предварително определени

зони. При възникване на извънредна

ситуация, системата трябва незабав-

но да изключва всички функции, които

не са свързани с нейните извънредни

такива. Също така, системата тряб-

ва да функционира непрекъснато, ос-

вен в случаите на повреда, причинена

от извъредна ситуация и да има пред-

виден резервен източник на електро-

захранване. Повредата на един усил-

вател или линия с високоговорители

не трябва да води до пълна загуба на

покритие в обслужваната зона.

Освен това, е нужно да се предви-

ди възможност за ръчно управление

с приоритет над автоматично про-

грамираните функции. Ръчното управ-

ление трябва да осигурява: пускане и

спиране на предварително записани

алармени съобщения; избиране на

подходящо предварително записано

съобщение; включване и изключване

на избрани зони с високоговорители;

излъчване чрез микрофон на съобще-

ния в реално време. Микрофонът за

излъчване на извънредни съобщения

трябва да бъде с най-висок приори-

тет в системата.

Автоматизация и резервно
захранване на системата
Съгласно чл. 5.2 от БДС EN60849,

системата за гласово оповестяване

е необходимо да притежава възмож-

ност за автоматично сигнализиране

на състоянието си, в това число:

работоспособност на системата;

наличие на електрозахранване; всич-

ки неизправности в системата;

състояние на зоните за предаване на

съобщения. СГО също така трябва да

може автоматично да следи за неиз-

правности и в централната апарату-

ра на системата, трябва да има ясна

сигнализация за късо съединение,

прекъсване или повреда на основното

или резервното електрозахранване;

неизправност на микрофона, липса на

усилвател или друг критичен модул;

неизправност на резервен усилвател;

неизправност в линия с високогово-

рители - прекъсване, или късо съеди-

нение. Системата трябва да има ре-

зервен източник на електрозахранва-

не, който да позволява работа не по-

малко от 30 минути при отказ на ос-

новното захранване.

Изисквания към апаратурата
за СГО
Изискванията към апаратурата,

предназначена за пожароизвестител-

ни системи и за системи за гласово

оповестяване, са дефинирани в БДС

EN54 (част 4, 16 и 24). Сред тях е

изискването за основен и резервен

токозахранващ източник на система-

та, който трябва да замести за оп-

ределено време основния при възник-

ване на повреда. Това изискване ав-

томатично задължава системите да

използват акумулаторна батерия за

резервен източник, вместо UPS.

Апаратурата, използвана за сис-

теми за гласово оповестяване, задъ-

лжително трябва да притежава сер-

тификат за съответствие с EN54,

Проектиране на системи за
гласово оповестяване
Проектиране на системи за
гласово оповестяване
Изисквания и насоки за проектирането, съобразно стандарти БДС EN6849 и БДС EN54
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издаден от оторизирана лаборатория.

Като важно условие специалисти-

те посочват СГО да се инсталира по

отделни, независими линии от оста-

налите системи в сградата.

Сред изискванията към системите

за гласово оповестяване е притежа-

ването на възможности за автома-

тично излъчване на предварително

записани гласови съобщения, интегри-

ране с други системи за сигурност,

самодиагностика и сигнализация за

повреди, резервно захранване, резер-

вни усилватели за мощност, пълен

самоконтрол на системата и др.

Зониране на обектите
Основен момент при проектиране-

то на СГО е обособяването на дос-

татъчен брой отделни зони за инди-

видуални съобщения в зависимост от

вида на обекта. Зонирането се из-

вършва основно по функционален при-

знак (отделни етажи, зали, група от

служебни помещения, паркинги и др).

Така например, при проектирането на

СГО в хотел е препоръчително всеки

етаж да се обособи като самостоя-

телна зона; в големите търговски

центрове – би трябвало всеки пасаж

да бъде отделна зона и т. н. Пътища-

та за евакуация от сградата също би

трябвало да са снабдени с високого-

ворители като част от системата

за оповестяване. Според мнението на

специалистите, колкото повече зони

има в обекта, толкова по-високо ниво

на сигурност предлага системата.

След определянето на зоните се

извършва електроакустична калкула-

ция за постигане на оптимално рав-

номерно озвучаване в избраните по-

мещения. Преценява се нивото на шум

в помещенията, определя се необхо-

димото звуково налягане и се преце-

няват броят на високоговорителите

и удачните места за монтирането

им. Обикновено за пасажи, магазини,

търговски зали, офиси, складове, про-

изводствени помещения и учебни

стаи се препоръчва монтаж на висо-

коговорителите на тавана на поме-

щенията, докато в коридори, офиси,

паркинги и технически помещения,

специалистите смятат за по-удачен

вариант монтажа на стена.

В целия обхват на покритие на

системата нивото на звуковото на-

лягане трябва да бъде: Абсолютен

минимум: 65 dBA; Абсолютен минимум

в зоната със спящи хора: 75 dBA; Зву-

ково налягане над нивото на околния

шум при паника: +6 до 20 dBA; Макси-

мално звуково налягане: 120 dBA.

Изисквания към изходните линии
и кабелите
За да не се прекъсва работата на

системата при отказ на линия, ли-

ниите в помещенията трябва да

бъдат 2 – А и В. Сечението на кабе-

ла се определя според броя на висо-

коговорителите и общата мощност

в помещението. Например, за озву-

чаването на магазин с площ 500 m2

и височина на окачения таван 5 m, се

използва следната схема на изчисле-

ние:

Един високоговорител покрива 64

m2 при препоръчителна мощност 6 W,

следователно: общият брой на висо-

коговорителите е 500:64 = 7.81 ≈ 8

бр.;  линия А – 4 бр. х 6 W = 24 W; линия

В – 4 бр. х 6 W = 24 W; Кабел JY(St)Y

1х2х0.8 допуска дължина l=600 m при

мощност 24 W.

Съгласно EN60849, високоговори-

телните линии трябва да се конт-

ролират посредством контролна

платка, инсталирана в края на лини-

ята и пилот-тон, транслиран по

линията от централната апарату-

ра. В зависимост от използваната

апаратура, контролната платка е

необходимо да се инсталира в съсед-

ство с централната апаратура или

на разстояние.
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Автоматиката и компонентите на

Данфосс са подходящи за нискоенер-

гийни решения. В нея икономията на

енергия е предваритлено заложена. 75-

те години стремеж към енергийна

ефективност са ключът към появата

на днешната автоматика и компонен-

ти, които са водещи на пазара по от-

ношение на икономичност при хидро-

ничните интерфейсни системи. Про-

дуктовият портфейл е изграден на ос-

новата на същественото пазарно

търсене, породено от най-новите топ-

лофикационни приложения и се опти-

мизира постепенно, за да отговаря на

изискванията за ниска енергоемкост.

Нашата широка продуктова гама

покрива множество технологии и

приложения. Управляващи вентили,

задвижки, електронна автоматика,

регулатори с пряко действие и топ-

лообменници, всички те са част от

това, което можем да Ви предложим,

и са създадени да изпълняват една

обща задача: да Ви дадат възмож-

ност да осигурите ефективност на

системите на Вашите клиенти.

Илюстративни примери за
автоматика, която можете да
вградите в енергийно
ефективните си решения

AHQM - многофункционален уп-

равляващ вентил. Управляващият

Данфос ЕООД

Направление

Топлофикационна автоматика

тел.: 02/942 49 15; 942 49 16

www.bg.danfoss.com

Управляваща автоматика за ниско
енергийни отоплителни/охладителни
хидравлични системи

Управляваща автоматика за ниско
енергийни отоплителни/охладителни
хидравлични системи

вентил AHQM на Данфосс  Ви дава

възможност да извършите бърз

монтаж и безпроблемно пускане в

действие на приложения с лек ре-

жим на работа. По време на експ-

лоатация той оптимизира работа-

та на системата за постигане на

максимален комфорт и минимален

разход на енергия.

Благодарение на изключително

ниската загуба на налягане високо

ефективните топлообменници от

модела Micro PlateTM допринасят за

по-висок коефициент на полезно

действие на системата и така Ви

дават възможност да спестите

енергия, и експлоатационни разходи.

Спрямо размерите и теглото им,

техните експлоатационни показате-

ли са "най-добри в този клас"!

ECL Comfort 210 и 310 е електро-

нен регулатор за оптимално регули-

ране на хидравличната система

чрез специализирани функции и клю-

чове за приложение. ECL Comfort

предлага ясен и интуитивен дисп-

лей, а ключовете за приложения се

предлагат на множество езици. Ре-

гулаторите ECL осигуряват иконо-

мия на енергия и повишен комфорт

за крайния потребител.

Новата серия управляващи мо-

тор-вентили iMCV е оптимизирана

за системи с ниска енергоемкост и

отговаря на високите изисквания за

прецизно регулиране. Пълна серия

двупътни и трипътни вентили с усъ-

вършенствани мотори, включител-

но всички необходими принадлежнос-

ти, осигурява възможност за специ-

ализирани решения при широка гама

хидравлични приложения.
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В практиката не са рядкост слу-

чаите, особено при по-сложните ин-

сталации, когато системата не ра-

боти така, както е предвидено по

проект, а експлоатационните разхо-

ди се оказват по-високи от очаква-

ните. Според специалисти, това се

дължи на неспазването на няколко

необходими условия, свързани с хид-

равличното балансиране, като напри-

мер необходимостта заложеният по

проект дебит да бъде обезпечен във

всички части на системата, падът

на налягане в регулиращата армату-

ра да не се променя твърде много,

дебитът да бъде съвместим във всич-

ки възлови точки от системата. Ако

подаваният дебит във всички части

на системата не отговаря на проек-

тния, могат да възникнат проблеми

като: по-високи енергийни разходи от

очакваните, несъответствие на под-

държаните в помещението темпера-

тури с предвидените по проект, ви-

сока топлинна инерционност на сис-

темите, възникване на допълнител-

ни нежелани шумове, недобра работа

на автоматиката, проблеми в рабо-

тата на помпите, котлите, тръби-

те и т. н.

Като основна причина за възниква-

нето на проблеми поради недобро

балансиране на системите, специа-

листите обикновено посочват подце-

няването на неговата важност. Че-

сто се приемат за достатъчни хид-

равличното оразмеряване и изборът

на тръбите. Но това на практика

може да се окаже недостатъчно, тъй

Хидравличен баланс
на системите за отопление
и климатизация
Необходимо условие за постигане на добър комфорт и висока
ефективност

Хидравличен баланс
на системите за отопление
и климатизация

Доброто хидравлично балансиране е необходимо условие за нор-

малната работа на водните отоплителни и климатични систе-

ми. Известно е, че само една добре балансирана система може

да осигури комфортен микроклимат в помещенията, висока

надеждност и ефективност. От друга страна, високите изиск-

вания към съвременните системи за отопление и климатизация

усложняват самите системи, а колкото по-сложна е една систе-

ма, толкова по-точно хидравлично балансиране й е необходимо.

Източник: Danfoss
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като предварителното оразмеряване

е с приблизителен характер, а също

така при монтажа могат да възник-

нат редица други, неподлежащи на

контрол, фактори. Мнението, че по-

средством термостатичните вен-

тили, може да се подобри хидравлич-

ният баланс в системата, също не се

оправдава напълно. Обикновено, под

хидравлично балансиране на система-

та се разбира хидравлично регулира-

не, което да гарантира, че всеки

отделен елемент от системата –

радиатор, котел, конвектор, нагрева-

тел, клон, щранг и т. н. работи с

необходимия му дебит. Настройките

на термостатичните вентили се

явяват част от цялостния процес на

хидравлично регулиране. Принципно,

основната трудност при балансира-

нето се заключава във взаимосвърза-

ността на отделните части на сис-

темата. С други думи, при изменение

на настройките и съответно на де-

бита в един клапан, се променя де-

битът и във всички останали.

Баланс вентилите
Както е добре известно, хидрав-

личното балансиране в системите за

отопление и климатизация обикнове-

но се осъществява посредством из-

ползването на баланс вентили. Прин-

ципно, баланс вентилите са тръбоп-

роводна дроселираща арматура с

променливо хидравлично съпротивле-

ние, предназначени за осигуряване на

необходимото разпределение на по-

тока по елементите на тръбопровод-

ната мрежа или регулирането на

циркулационното налягане и темпе-

ратура. С тяхна помощ успешно се

регулира дебитът на работната

среда и се предотвратява възниква-

нето на аварийни ситуации поради

превишаване на налягането над пре-

делното.

Баланс вентилите могат да

бъдат класифицирани на основата на

няколко основни параметъра, сред

които са работна среда, предназна-

чение на вентила (за регулиране на

температура, налягане, разход или

комбинация от тях), предназначение

на тръбопроводната система (за

студено или горещо водоснабдяване,

за отоплителни системи), в зависи-

мост от параметрите на работна-

та среда (налягане, дебит, темпера-

тура), място на монтаж и други. В

зависимост от функционалното им

предназначение се използват и раз-

лични конструкции баланс вентили,

сред основните от които са: пред-

пазни баланс вентили; баланс венти-

ли с автоматично регулиране на ди-

ференциалното налягане; автома-

тични ограничители на дебит; регу-

латори на дебит. Най-често, обаче,

баланс вентилите се подразделят

основно на два типа - ръчни и авто-

матични.

При избора на баланс вентил спе-

циалистите съветват да се обърне

внимание на ограниченията при изпол-

зването им в конкретни експлоата-

ционни условия като скорост на по-

тока работен флуид, риска от възник-

ване на кавитация и пада на наляга-

нето.

Ръчни баланс вентили
Използват се предимно за регули-

ране на тръбопроводни мрежи вмес-

то дроселиращо устройство. Те по-

зволяват точна настройка на систе-

мата, така че да се осигури под-
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държане на оптимални работни харак-

теристики в условия на постоянно

налягане на работната среда. С по-

мощта на ръчните баланс вентили е

възможно не само да се осъществи

добър хидравличен баланс на тръбоп-

роводната система, но и да се изклю-

чат отделни нейни елементи. Те

намират широко приложение в систе-

мите с постоянен поток. Като основ-

но предимство на ръчните баланс

вентили се посочва тяхната невисо-

ка себестойност. Като основен не-

достатък би могло да се отбележи,

че при всяка промяна в инсталация-

та (добавяне или отпадане на конту-

ри) трябва да се извърши повторна

настройка на системата, което е

трудоемко и скъпо.

Автоматични баланс вентили
Автоматичните баланс вентили

позволяват гъвкаво изменение на

параметрите на тръбопроводната

система в зависимост от колебани-

ята в налягането и дебита на работ-

ната среда. Те представляват про-

порционални регулатори, които под-

държат константно диференциално

налягане в системата и ограничават

до минимум смущенията, причинени

от работата на управляващите вен-

тили. Характеризират се с голямо

бързодействие, което им позволява да

поддържат зададените хидравлични

условия в системите, компенсирайки

смущенията, внесени от управлява-

щия вентил.

Предимство при използването на

автоматични баланс вентили е и

възможността системата да бъде

разделена на отделни, независими по

отношение на налягането зони и осъ-

ществяването на тяхното поетапно

пускане в експлоатация. Сред предим-

ствата на автоматичните баланс

вентили са по-лесната и бърза на-

стройка на системата, намаляване-

то на броя на вентилите, както и

минималната необходимост от под-

дръжка на системата. Съвременните

автоматични баланс вентили се ха-

рактеризират също с висока надеж-

дност и по-добри регулиращи харак-

теристики. Част от тях са модулни

като конструкция - т. е. могат да

бъдат модернизирани или функционал-

ността им да бъде разширена. Напри-

мер един ръчен баланс вентил би

могъл да бъде доизграден до автома-

тичен такъв чрез добавяне на съот-

ветната управляваща част.

Автоматични регулатори
на дебит
Предназначени са за поддържане на

постоянен дебит на топлоносителя

в еднотръбните отоплителни систе-

ми. Препоръчват се за многоетажни

сгради. Те позволяват да се прекра-

ти подаването на вода в щранга и

през дренажен кран водата да се

източи и да се измери реалният раз-

ход на топлоносител.

Регулаторите на дебит в съчета-

ние с електрозадвижвания се изпол-

зват за регулиране на падовете на

налягане за управление на топлооб-

менните апарати в системите за

вентилация и климатизация.

Термостатични вентили
Термостатичните вентили са

неразделен елемент от съвременни-

те отоплителни системи. Използ-

ват се за осигуряване на хидравлич-

ната и отоплителната устойчивост

на системите и за автоматично под-

държане на зададените температу-

ри на въздуха в помещението. Позво-

ляват регулиране на температура-

та, в зависимост от предпочитани-

ята на обитателите. При избор на

термостатичен вентил специалис-

тите съветват да не са правят ком-

промиси по отношение на качество-

то, тъй като недобре изпълненият

термостатичен вентил не би рабо-

тил добре и ползата от него би се

загубила.

Хидравличен баланс на системите
за горещо водоснабдяване
Температурата на топлата вода

в системите за горещо водоснабдя-

ване значително намалява при слабо

потребление или при отсъствие на

такова. Това води до няколко пробле-

ма: дълго чакане на топлата вода,

преразход на вода, а така също

възможност за развитие на нежела-

ни бактерии. За подържане на тем-

пературата на водата на необходи-

мото ниво, обикновено в системите

се поддържа постоянна циркулация на

водата, посредством циркулационна

помпа и циркулационен тръбопровод.

Поддържането на хидравличния ба-

ланс в тези системи обикновено е по-

средством регулатори на темпера-

тура с пряко действие. Предназначе-

нието им е поддържане на темпера-

турата и минимализиране на разхода

на вода в циркулационните системи

за битово горещо водоснабдяване

(БГВ). Важна особеност на тези вен-

тили се явява наличието на режим за

периодична дезинфекция на тръбопро-

водната мрежа за БГВ.
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