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Шрак Техник с нов управител
Красимир Червенков е новият управител на Шрак Техник, съобщиха за сп. ТД
Инсталации от компанията. Той е завършил специалност Електроенергетика и
електрообзавеждане в Технически университет в София, както и специалност Бизнес администрация в Университета за Национално и Световно Стопанство. Работи като търговски директор в Шрак Техник от 2010 г.
„Новата стратегия за развитие на фирмата на българският пазар ще включва подобряване на обслужването на клиентите,
което от своя страна ще се реализира с уве-

личаване на складовите наличности, както
и асортимента от продукти, поддържани
на склад в София. Също така, ще продължаваме да работим по подобряването на нашия онлайн магазин, както и по разработването на по-лесни и бързи за работа инструменти, даващи подробна информация за
запитванията и поръчките на клиентите
ни. На последно място, но не по значение,
компанията ще инвестира в обучения на
персонала, което несъмнено ще подобри обслужването и удовлетвореността на клиентите“, коментира по повод новото назначение Красимир Червенков.

Rittal представи пакет за енергийна ефективност за центрове за данни RiMatrix S

Наскоро Rittal представи пакет за повишаване коефициента на
ефективно използване на енергия за стандартизираните си центрове за данни RiMatrix S, съобщиха от компанията. Пакетът включва

хардуерни и софтуерни компоненти, сред които интелигентни инструменти за разпределение на енергията и измерване на потреблението, които предоставят на IT администраторите детайлна информация за енергийната ефективност в центрове за данни.
„Измервателните устройства от пакета за ефективно използване на енергията се монтират към подоразпределителните системи
или към сървърния шкаф. Данните от измерванията се обработват
и визуализират посредством софтуера за управление на центрове
за бази данни RiZone.
Стандартизираният модулен център за данни RiMatrix включва
определен брой TS IT сървърни и мрежови шкафове, модули за управление на температурата, електроенергията и архивирането на данни, както и софтуер за мониторинг и управление на цялата система. Стандартизираните модули и координацията между компонентите спомагат за постигане на по-висок коефициент на енергийна
ефективност“, допълниха от Rittal.

Окта Лайт инсталира художествено-архитектурно осветление на сградата на ВАС
Окта Лайт България инсталира художествено-архитектурно осветление на сградата на Върховния административен съд в София,
съобщиха от компанията. Целта на реализирания проект е да се подчертаят архитектурните елементи на фасадата и да се маркират
като символи българското знаме и знамето на ЕС.
„Проектът е изпълнен с екстериорни осветители от серията PR
на Окта Лайт. Едно от основните му предимства е изключително
ниската консумация на електроенергия – 0,9 kW, равняваща се на консумацията на 9 бр. конвенционални 100 W крушки. Използвани са и
двупосочни осветители за акцентно фасадно осветление. Цветовете на знамената на Република България и ЕС са постигнати чрез
специална серия светодиоди от фамилията Bullstar в червен, зелен и
син цвят“, обясниха от компанията.
ÑÒÐ. 4
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EnOcean Alliance ще представи
решения на Light+Building 2014
EnOcean Alliance ще представи иновативни решения за интелигентни домове и сградна автоматизация, базирани
на безжични energy harvesting технологии,
на изложението Light+ Building 2014 от
30.03 до 4.04 т. г. В синхрон с темата
на форума „Интелигентна устойчивост“ организацията ще акцентира
върху приложения, които свързват индивидуални сградни секции в цялостни интегрирани системи. Посетителите на изложението ще имат
възможност да се запознаят с цялостната гама безжични energy
harevesting решения на EnOcean. Сред тях са преобразуватели на енергия, радиосистеми с ултраниска мощност, безжични модули, технологии за енергиен мениджмънт и софтуерни продукти. Ще бъде представен и фирменият мидълуер EnOcean Link, който позволява интеграцията на безжични приложения с автономно захранване чрез криптирана комуникация на данни в различни мрежи независимо от комуникационните стандарти, които използват.
Общо 17 членове на EnOcean Alliance ще се представят на щанда
на организацията на Light+Building 2014: AFRISO, alphaEOS, AWAG
Elektrotechnik, BSC Computer, EKE-Automation, EnOcean, Helvar, JАGER
DIREKT, Kieback&Peter, Micropelt, mivune, Opusgrid, PEHA на Honeywell,
permundo, Thermokon Sensortechnik, SODA и ViCOS. Те ще демонстрират решения за интелигентно сградно управление и сигурност, самообучаващи се системи, системи с автономно захранване и др.

WAGO представи нова пружинна клема
за проводници до 185 мм2

На 18 февруари т. г. на специална пресконференция във Франкфурт
WAGO представи новостите в продуктовата си гама, съобщиха от
WAGO Kontakttechnik България. "Представени бяха най-новите попълнения в групата на нашите силнотокови продукти: 285-1185, 285-1184
(N) и 285-1187 (PE). Те са подходящи за проводници с напречни сечения
от 50 -185 мм2 (PE: 50-120 мм2 в съответствие със стандарт EN
60947-7-2). Най-новият сред тях - 185 мм2 с POWER CAGE CLAMP е проектиран за номинален ток от 353 А и номинално напрежение до 1000
V AC/ DC и до 1500 V DC. Тези продукти са изработени специално за
енергоемки приложения като например захранвания на машини, изграждане на заводи или в енергийния сектор. Това е първата в света силнотокова пружинна клема за проводници до 185 мм2.
Така WAGO запазва позицията си на производител, който предлага
на пазара най-богат избор от безвинтови конекторни технологии“,
допълниха от компанията.
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Siemens представи нов стаен модул с touch технология

Siemens направление Сградни технологии представи IP съвместимо стайно устройство с интуитивен и цветен сензорен дисплей. „Елегантният и иновативен стаен модул QMX7 е подходящ за вертикален

или хоризонтален монтаж във всички стандартни кутии. Той разполага с 4.3-инчов IPS дисплей с антирефлексен екран и ергономично
управление чрез сензорен панел. Използвайки възможността за инженерна настройка, обхватът на функциите и цветовете на дисплея
могат да се регулират без допълнителни инструменти, така че да
отговарят на изискванията на клиентите“, заявиха от компанията.
„Благодарение на Ethernet/IP окабеляването (RJ45), стайният прибор QMX7 може да се монтира без отделна захранваща линия (Power
over Ethernet, PoE); комуникацията се извършва директно със съответната станция PXC3 чрез TCP/IP. Разходите и окабеляването могат да бъдат сведени до минимум, тъй като няколко устройства
QMX7 могат да бъдат свързани чрез IP към същата станция. Стайният прибор QMX7 поддържа всички функции на Desigo TRA като ОВК,
осветление и щори, както и сценарии за управление на стаи. Специалната икона „Green Leaf“ позволява обитателите на помещенията
да бъдат част от процеса по спестяване на енергия“, допълниха от
Siemens.

Philips и Ericsson интегрират интернет технологии в интелигентно улично осветление

Royal Philips и Ericsson обявиха, че разработват съвместно нов тип
свързано LED улично осветление. Моделът Zero Site ще комбинира всички
ползи от мобилната свързаност и LED осветлението. Той включва интегриране на телекомуникационно оборудване от Ericsson в стълбо-

вете на уличното осветление, а Philips ще осигури LED технологиите
за проекта. Решението е насочено към два основни проблема на съвременните градове: осигуряването на ефективна мобилна мрежа и енергийно ефективно обществено улично осветление.
"Уличното LED осветление от Philips може да генерира икономии на
енергия от 50 до 70%, а спестяванията да достигнат до 80% в комбинация с интелигентно управление. Иновативният модел за"осветлението като услуга" ще даде възможност на градовете да изградят и висококачествена мобилна широколентова инфраструктура с подобрен
мрежов обхват и капацитет. Решението спестява окабеляването и предлага бърза възвръщаемост на инвестициите", обясняват двете технологични компании. "Новият модел за свързано LED улично осветление
е пореден пример за ангажимента на Philips да открива приложения на осветлението отвъд осигуряването на светлина. Zero Site превръща осветлението в комплексна услуга, която отговаря на потребностите на съвременните градове и осигурява по-функционална, свързана и енергийно ефективна градска среда, като същевременно щади бюджета", заяви Франс
ван Хутен, президент и главен изпълнителен директор на Philips.

Кръгла маса обсъди нормативната уредба за енергийна ефективност на сгради
На 7 март т. г. в
София се проведе
„Кръгла маса по философията на българската
нормативна уредба за
енергийна ефективност на сградите“,
организирана съвместно от КАБ, КИИП, ЕнЕфект, ИГ Пасивни сгради България и БАИС. „Проектите за изменение
на действащите у нас нормативни документи понастоящем са предмет на широко проÑÒÐ. 6
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фесионално обсъждане. Извършена е значителна подготвителна работа, чиито резултати
се очаква да окажат съществено влияние
върху проектантската и строителната практика през следващото десетилетие. Основна цел на новата нормативна уредба е въвеждането на национално определение на новия
стандарт „почти нулевоенергийна сграда“ и
план за неговото окончателно внедряване до
2020 г.“, подчертаха организаторите.
Целта на събитието бе да се осъществи
открито професионално обсъждане на предложенията за изменение на съществуваща-

та нормативна уредба за енергийна ефективност на сградите. По време на събитието
бяха представени „Новите норми за енергийна ефективност – очаквания и възможности“
от арх. Георги Николов, ИГ Пасивни сгради
България, „Почти нулевоенергийните сгради
в контекста на устойчивото развитие“ от
арх. Николай Гълъбов, Камара на архитектите в България и „Нормативна уредба на почти нулевоенергийните сгради в страните
от Европейския съюз“ от Оливър Раф, директор на Европейския институт за енергийните характеристики на сградите, Брюксел.
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Циркулационните помпи на Xylem с награда "Най-добър продукт на 2013"

Циркулационната помпа на Lowara Ecocirc е отличена с наградата „Най-добър продукт за 2013 година“, съобщиха от партньора на
фирмата за България Аквастарт. Наградата е връчена по време на
официалната церемония на наградите Plus X.
За десета година Наградите Plus X са част от най-голямата це-
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ремония в света за награждаване на иновации, технологии, спорт
и ежедневни продукти, която отличава производители на уникални, иновативни и висококачествени продукти. Победителите се определят от независимо международно жури, състоящо се от 25
члена от различни области на индустрията.
„Циркулационната помпа LOWARA Ecocirc, която вече покрива
изискванията на директивата за ефективност за 2015 г., беше
избрана заради магнитната „антиблок“ технология. Тази технология разделя основния поток на изпомпваната течност от частите на постоянния магнит, като по този начин предпазва помпата
от блокиране от магнетит или от утайки“, уточняват от компанията.
Помпата Ecocirc е специално конструирана за отоплителни системи в домашни условия. Циркулаторът намалява разходите за
електроенергия с до 90%, сравнено с традиционните трискоростни циркулатори с фиксирани обороти, като така се изплаща само
за 2-3 години.
„Високоефективният циркулатор притежава сферичен двигател
с електронна комуникация, чиято конструкция се състои от само
една движеща се част – работното колело/роторът. Това означава, че помпата може да достигне максималните си параметри дори
и след много дълъг период на бездействие“, информираха от българската компания.
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Сектрон e официален партньор на Bosch
Security Systems за България и региона

От началото на месец март т. г. Сектрон е официален партньор
на Bosch Security Systems за България, Сърбия, Македония и Албания,
съобщиха за сп. ТД Инсталации от компанията. Сектрон ще предлага eксклузивно актуални продукти от сериите Advantage Line, специално разработени за използване в малки и средни обекти: аналогови
и IP системи за видеонаблюдение; оповестително-евакуационни системи Plena VAS; системи за озвучаване Plena Easy line.
„Новото сътрудничество с Bosch Security Systems ще ни помогне
да разширим портфолиото си от системи за сигурност, за да отговорим на пазарните изисквания - от малките компании до най-големите индустриални и търговски обекти, за които е необходимо изграждането на надеждни и висококачествени решения от водещ доставчик като Bosch. Дългогодишният опит, в съчетание с отличния професионален подход на двете компании, са гаранция, че нашите клиенти
ще получат ефективни ценови решения с най-високо качество“, споделиха от Сектрон. „Продуктовото портфолио на немския производител включва пълна гама решения за сигурност, които се използват в
основни училища и университети, държавни агенции, магазини, спортни
и развлекателни съоръжения, казина, както и в много други търговски
и индустриални обекти по целия свят“, допълниха от компанията. В
рамките на изложението Секюрити 2014 ще се състои продуктова
презентация (20 март от 12.00 часа), посветена на решенията за
сигурност Bosch.

Предстои шестото издание на международната конференция БУЛАКВА
На 28 и 29 май т. г. в Интер
Експо център, София, паралелно
с най-голямата годишна изложба във водния сектор Вода София, ще се проведе шестото
издание на международната конференция БУЛАКВА. Организатор
на събитието е Българската
асоциация по водите (БАВ). Предстоящото издание на БУЛАКВА е
посветено на иновативните решения за водния сектор. Въпросите,
които ще се разглеждат, са продължение от голямото внимание,
което Европейският съюз обръща на иновациите – през 2012 г. Европейската комисия прие Европейско партньорство за иновации (EIP).
Регистрацията ще започне на 15 април т. г. с попълване на формуляр
за участие, допълват организаторите. На миналогодишното издание на БУЛАКВА акцент бе поставен върху инвестиционните приоритети в българския воден сектор, както и върху стратегията за
управление и развитие на бранша.
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ИКИС представи новости в LED
технологиите и интегрирането им
в интелигентни сградни управления

В края на миналата година фирма
ИКИС организира презентация, посветена на новостите в LED технологиите в осветлението и интегрирането им в интелигентните сградни управления. На събитието присъстваха
корпоративни инвеститори, архитекти, интериорни и екстериорни дизайнери, електроинженери, специалисти
по сградна автоматизация. „В стремежа си да отговори на постоянно растящите потребности и изисквания
на клиентите фирма ИКИС СЛ, като
основен ОЕМ партньор на Philips за
България, разработи LED осветител-
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ни тела, които могат да бъдат част
от бързо навлизащите на българския
пазар системи за сградна автоматизация. Основната идея на събитието
бе да запознаем корпоративните си
клиенти и партньори с възможностите на новите фирмени продукти, а
именно вграждането им в "smart" обекти - офиси, хотели, домове“, коментираха от компанията.
"Реализирането на презентацията
бе постигнато съвместно с Шнайдер
Електрик, които осигуриха модулите
за сградна автоматизация, и Смартити - основен KNX партньор, специ-

ализиран в разработването на системи за управление", поясниха от ИКИС.
"Организираната презентация предизвика интереса на присъстващите,
като предложи демонстрация на иновациите, постигнати в осветлението, както и управление в реално време по точно зададени параметри.
Създаването на автоматизирано
управление на осветлението предлага комфорт от една страна, а от
друга е екологично и енергоспестяващо решение за всеки съвременен дом,
офис и сграда", допълниха организаторите.
В отговор на въпроса планират ли
провеждането на подобни мероприятия и в бъдеще от компанията заявиха: "Като уважаваща себе си фирма ние влагаме усилия и средства в
разработването на нови продукти,
като използваме най-новите технологии и разработки на лидерите в производството на светлинни модули.
Естествен е и нашият стремеж към
запознаване на основните ни клиенти с иновациите в областта на осветлението. Така, че ново събитие
скоро предстои".

> Ïðîåêòè, ðåàëèçàöèè

Проектът за медицински
център Асклепий на финален
етап
През месец юли започнва същинската работа по обекта, като тя се състои в доставка и монтаж на хидравлична система с конвектори за подов/стенен монтаж в
помещенията и източник на топлина и студ чрез термпомпен чилър на световноизвестния производителCarrier,
USA, на която марка Клима Билд е дистрибутор. Инсталацията е захранена от абонатна станция чрез ТЕЦ за
реализиране на топла вода през периодите, в които
термопомпеният агрегат не е ефективен.
В сградата са

изградени няколко общообменни вентилации

На финален етап от своята реализация е медицински
център с офиси и подземни гаражи на ул. Ами Буе, в район
Красно село в столицата с РЗП 1056,51 кв. м. Към момента обектът е на етап довършителни работи. Инвеститор на проекта е фирма Асклепий 05. Проектът е разработен от АРТ ДЕПО – арх. Георги Райчев, а главен изпълнител е Консорциум Ремонтстрой инженеринг – инж. Драгомир Драгомиров. Изпълнител на ОВК инсталацията на
медицинския център е фирма Клима Билд. Всички останали инасталации са изградени от главния изпълнител
Консорциум Ремонтстрой инженеринг.
„ Клима Билд започна работа по проекта на медицинския център Асклепий през месец юни 2013 г., когато
д-р Михайлов, представител на инвеститора, се свърза
с нас“, споделя г-н Деян Керай, търговски директор на
компанията. „Разгледахме проектите по ОВК и предложихме на инвеститора някои подобрения и оптимизации
за инсталациите. Водната система в сградата беше проектирана с черни тръби, като след разговори с клиента
решихме да изпълним цялата тръбна мрежа от новата за
пазара система

тръби и фитинги от галванизирана стомана
на прес сглобка на Sanha, Германия. Системата е изключително надеждна и сигурна чрез специална система за
проверка на направената сглобка, а също така е много
бърза за монтаж поради лесната сглобка чрез пресоване
със специална машина“, допълва той.
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В операционна зала има изградена отделна вентилация чрез специална климатична камера, произведена за
работа в чисти помещения на доказалият се вече производител DamVent България. Камерата е двойно подсигурена чрез връзка с абонатна/чилър и отделен инверторен термопомпен агрегат на директно изпарение на един
от лидерите в областта Toshiba Япония. Конвекторите
са производство на Carrier USA и са със специални DC двигатели за постигане на нисък шум и надеждност. За целогодишното ползване на системата ще бъде напълнена
с незамръзваща течност.
Търговският директор на Клима Билд разказва, че компанията е изпълнила обекта чрез собствен персонал,
специализиран в областта на изпълнение на ОВК инсталации, като служителите притежават необходимите
документи и сертификати. „Дългогодишният опит на работниците доведе до качествено изпълнение на инсталациите“, категоричен е той.
„ Заложеното оборудване е от реномирани и надеждни
производители от световен мащаб, доказали своето
качество и производствени характеристики на продуктите:
n чилър/термпомпа – Carrier, USA;
n конвектори – Carrier, USA;
n агрегат директно изпарение – Toshiba, Japan;
n хидравлична система – Sanha, Germany;
n помпи – Grundfos, Denmark;
n спирателна арматура и принадлежности –Tiemme, Italy;
n климатична камера – DamVent.
Специфичен и особено специален беше моментът на
доставка на термопомпения агрегат. Съоръжението
трябваше да се позиционира на покрива на сградата.
Поради това, че сградата се намира в централен район
на града на малка уличка, предизвикателство беше да се
позиционира кран и той безпроблемно да повдигне машината на покрива“, разказва г-н Керай.

> ôèðìåíà ñòàòèÿ

Д-Линк има глобално присъствие,
логистика и поддръжка
Огнян Данчев, регионален мениджър
за България и Румъния в Д-Линк
Уважаеми г-н Данчев, представете накратко дейността на
D-Link на местния пазар пред читателите на сп. ТД Инсталации.
Корпорацията Д-Линк е една от най-старите фирми за компютърни мрежи в света. Основана в Тайван през 1986 г., тя бързо набира скорост в този бурно развиващ се сегмент от ИТ индустрията. През 2003 производството на продуктите е отделено в ново публично дружество, за да се избегне конкуренцията между продуктите с бранда D-Link и много други мрежови продукти на най-големите ИТ компании, също произвеждани от нас.
D-Link има глобално присъствие, логистика и поддръжка. В България се доставят почти всички продукти на компанията, като
моделът е индиректен - разчитаме на партньорства с повечето от българските компютърни фирми, системни интегратори
и телекомуникационни компании, които доставят нашите продукти на крайните клиенти.

него IP камери, като по този
начин се пести време и се осигурява безпроблемна съвместна работа на компютрите и
камерите в мрежата.

Кои от продуктите Ви са най-търсени на местния пазар?
Най-търсените модели на Д-Линк са малките маршрутизатори (рутери) и сторидж до 8TB за малки фирми и домашна употреба. Повечето от клиентите ни предпочитат моделите, които могат да се управляват, конфигурират и осигуряват достъп до данните им през Интернет чрез mydlink Cloud - нашата
безплатна облачна услуга. Като при нас само достъпът и улесненото свързване се осъществяват през мрежата, но данните на клиентите се съхраняват локално в техните офиси или
домове (Private Cloud решения).

Компанията D-Link участва на тазгодишното издание на
Security Expo. Какви са очакваните резултати от това
участие? Какви са основните Ви целеви групи клиенти?
Имаме за цел да запознаем нашата партньорска мрежа и крайните ни клиенти със сравнително новите ни (от последните 67 години) линии от продукти за IP видеонаблюдение. Като един
от световните лидери при комутаторите за комютърни мрежи,
компанията отчита увеличеното търсене на нашите суичове и
за приложения за IP видеонаблюдение. Така освен суичове, които
осигуряват връзката и захранването (чрез PoE) на IP устройства в мрежата, Д-Линк предлага и широка гама от IP камери и устройства за съхранение на информация, започвайки от модели за
малки фирми и дори домашни приложения, до такива за големи публични сгради и площи, инфраструктурни обекти като гари, летища, метро, паркове.

Какви иновативни продукти предлагате на Изложението?
Какви са техните конкурентни предимства?
В България фирмата Д-Линк е известна предимно с малките си
продукти за доставчици на Интернет, безжични рутери за малки
фирми и домашна употреба. Ние ще покажем и най-новите ни предложения в тази област - рутери и бизнес Access Point модели от
висок клас по стандарта 802.11ac / Wireless AC. Освен тях на щанда
ни ще могат да се видят моделите с 4G / LTE и WiFi, които позволяват доставяне на Интернет в отдалечени или мобилни обекти, както и резервиране на връзката при отпадане на основната
линия.
Основният фокус е върху камерите за IP видеонаблюдение и
Ethernet комутаторите с PoE. Ще покажем поне 7 модела камери,
както и нашия софтуер за отдалечен достъп до тях през Интернет - mydlink Cloud. С негова помощ потребителите могат да наблюдават своите офиси, работни помещения или домове, чрез таблет или смарт телефон, с еднаква лекота както от съседната стая,
така и от другия край на света.
За по-големите фирми ще предложим новите ни модели комутатори с 10Gb Ethernet. Една от технологиите, които ни отличава от конкурентите е т. нар. Auto Surveillance VLAN - възможността суичът да разпознае и конфигурира сам включените към
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Изисквания към кабели
и проводници при екстремни
натоварвания

При пожар в сградата кабелите и проводниците са подложени на екстремни натоварвания от пламъците и високата
температура. Кабелите, използвани в инсталации, към които има изискване за съхранение на функционалността в случай на пожар, трябва да са в състояние да издържат за определен период от време на температура от и над 1000 оС,
без да се стигне до късо съединение на медния проводник.
При такива екстремни температури медните проводници се нажежават
и губят собствената си механична
стабилност.

Кабели и проводници,
предназначени за съхранение на
функционалността
При кабелите и проводници, предназначени за съхранение на функционалността, основна роля играе изолацията. Различават се два различни типа изолации: специална оплетка на медния проводник от стъклен
памук или слюдена лента и специална керамизираща се изолация от изкуствен материал.
При кабелите с оплетка от
стъклен памук или слюдена лента в
случай на пожар изолацията изгаря
напълно и образува предпазен слой от
пепел. Той се задържа по оплетката,
поддържа медните проводници отделени един от друг и предотвратява
късото съединение между проводниците и кабелоносещата конструкция.
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При по-новите видове кабели вместо оплетка се разчита на специална керамизираща се изолация от изкуствени материали. Основна нейна
съставка е алуминиев хидроксид, който при изгаряне образува мека керамична обвивка. Тя осигурява желаната изолация между тоководещите
жила и между тях и кабеловодещата
конструкция.
За изработката на кабели, предназначени за съхранение на функционалността, се използва главно пластмаса, несъдържаща халоген. Тази
пластмаса не съдържа хлор, бром и
флуор и при изгаряне не отделя корозионни газове. Тестът за това се
извършва чрез изгаряне на изолиращото вещество и измерване стойността на pH, респективно на проводимостта според EN 50267-2, -3 или IEC
60754-2.
Кабелите, предназначени за съхранение на функционалността, притежават и други предимства при пожар,
сред които изгаряне със слабо отде-

ляне на дим и намалено разпространение на огъня. Тези свойства също
се проверяват чрез тестване на огнеустойчивост. Измерването на
плътността на дима се извършва по
IEC 61034-1 или EN 61034-1, -2. По
фотоелектричен способ се замерва
интензивността на светлината,
като дори вследствие на възникнал
дим минималната стойност не може
да е по-малка от 60% от номиналната мощност на светлинния източник.
Разпространението на огъня се
проверя във вертикална опитна установка. Кабелните снопове се монтират на вертикална кабелна стълба и
се запалват. След предписания период от 20 минути пламъците трябва
да са се самозагасили, както и да няма
увреждания на кабела над височина от
2,5 м.

Полагане
на кабелите
За полагането на кабели, предназначени за съхранение на функционал-
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ността, съществуват различни
възможности. Освен видът и броят
на кабелите, които трябва да се
положат, трябва да се вземе под
внимание и икономическата обосновка. Съществуват много варианти: от
утвърдената стандартна носеща
конструкция, до икономически по-изгодното решение със специфични
кабели.
Съхраняването на функционалността на една електрическа кабелна
система се извършва комплексно за
кабелите, проводниците и кабелоносещата система. При стандартни
кабелоносещи конструкции е възможно свободно да се избират необходимите кабели. Причината е, че всички производители на кабели и проводници са тествали и предоставили доказателства за съхраняването на
функционалността на техните кабели и проводници за стандартни кабелоносещи конструкции. DIN4102,
част 12 дефинира три стандартни
системи за полагане: върху кабелни
скари, кабелни стълби и единично
полагане на кабелите по тавана.
Единичното полагане може да се
осъществи чрез единични кабелни
скоби, профилни шини, профилни метални скоби със или без подложна
пластина. Параметрите на хоризонталното полагане са пренесени
върху вертикалната инсталация,
така че са възможни вертикални
трасета.

Кабелите, положени върху вертикални трасета, трябва да бъдат
допълнително ефективно подсигурени при преходите от вертикално към
хоризонтално разположение, за да се
предотврати изкривяване или пропадане. Непрекъснатите кабелни системи запазват класификацията си за
съхраняване на функционалността
само когато ефективно се подсигуряват на разстояния максимално до
3,5 м.

Разтоварване от опън
чрез образуване на кривини
по трасето
За да не се скъсат кабелите от
тежестта си в случай на пожар,
трябва да се образуват кривини по
трасето. Максимално допустимото
разстояние между отделните кривини е 3,5 м. Минималната дължина на
хоризонтално положените кабели е
0,3 м. Закрепващите скоби при хоризонтален и вертикален монтаж
трябва да се поставят на всеки 0,3
м. Освен това при монтажа трябва
да се съобразяват минималните радиуси на огъване на кабелите. В практиката това може и да не се реализира поради необходимостта от
голяма площ отстрани. При пожар
кабелите образуват изолиращ слой
от пепел и лягат по страните на
скобата. По този начин се предотвратява скъсването им вследствие
на тежестта на медта.

Източник: ОБО Беттерманн България

Разтоварване от опън
чрез противопожарни прегради
Друга възможност за разтоварване от напреженията на опън е монтажът на сертифицирани противопожарни прегради в отворите на
плочата. Времето на устойчивост на
огън на противопожарната преграда
трябва да съответства на класа на
съхраняване на функционалността на
инсталираната кабелна система.
Височината на етажа в този случай
не бива да надхвърля 3,5 м. В случай
на пожар тежестта на медта се
поема от редицата скоби, намиращи
се непосредствено под и над противопожарната преграда, тъй като
поради функцията на преградата те
не се нагряват. Кабелите се фиксират според предписанията и при мак-
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Източник: ОБО Беттерманн България

симална височина на етажа от 3,5 м
носят само допустимото тегло на 3,5
м мед.

Ефективно подсигуряване
чрез скоби
Като практично решение са се
доказали касетите от незапалим
материал с минералфазерен пълнеж,
които се монтират директно върху
редицата скоби. По този начин отпада необходимостта от кривини по
трасето. Принципът на действие е
подобен на този при противопожарната преграда непосредствено до
плочата: в случай на пожар скобите
в касетата са предпазени от нагряване, фиксацията на кабелите се
запазва и се предотвратява скъсването им. Това решение е сертифицирано за всички видове вертикални кабелни стълби, както и за единични
скоби за вертикално укрепване на кабелите. Възможен е и монтаж при
вече съществуващи вертикални трасета.

Съхраняване на
функционалността с
противопожарни канали
Съхранението на електрическата
функционалност може да се постигне не само чрез кабелни системи по
DIN 4102, част 12, но и чрез кабелни
канали. Различните видове канали способстват за това в случай на пожар
разположените във вътрешността
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Източник: ОБО Беттерманн България

кабели и проводници да продължат да
функционират. Това се постига с
помощта на различни изолационни материали.
Предимството на противопожарните канали се състои в това, че
вместо специални кабели, предназначени за съхраняване на функционалността, могат да се използват обикновени кабели с ПВЦ изолация. Тъй
като по правило кабелите, предназначени за съхраняване на функционалността, се произвеждат с номинално напрежение 0,6/1 kV, те не могат
да се прилагат при кабелните системи средно напрежение със съхраняване на функционалността. В такива
случаи кабелите се монтират в противопожарните канали, без да се
намалява защитната функция на системата.

Непригодни строителни
елементи
В много случаи конструкцията на
сградата не дава възможност за полагане на кабели, предназначени за
съхраняване на функционалността.
Строителните елементи за заграждане на пространства като стени и
тавани, които не са носещи в случай
на пожар, не са пригодени за закрепване върху тях на кабелни системи
със съхранена функционалност. Найдобрият пример в това отношение са
преградните стени сухо строителство с конструкция от метални про-

фили. В случай на пожар тяхната
структура става трошлива. По същия
начин се държат и т. нар. сандвич
панели. Те имат нулева огнеустойчивост и затова не са подходящи за
основа за закрепване на кабелна система със съхранена функционалност.
Най-големи са проблемите при сгради или халета със стоманена носеща
конструкция, с облицовка със сандвич
елементи и покрив с трапецовидна
ламарина. При температура от 500оС,
която бързо се достига при разрастване на пожара, стоманата запазва само половината от якостта си.
Поради това е невъзможно закрепването към стомана на кабели за съхранение на функционалността.
Още по-неблагоприятно се държат
покривите от трапецовидна ламарина. При пожар възникналите горещи
газове се издигат нагоре и създават
т. нар ceiling jet – ефект, който бързо
разнася пожарния дим в цялото хале.
Едновременно с това горещият поток
газове от пожара извлича много кислород от околната среда и възникналото въздушно течение разгаря още
повече огъня. При тези процеси температурата под тавана се покачва
много бързо. Това води до бърза загуба на якост на тънката трапецовидна ламарина и закрепените към тавана инсталации могат да паднат
още в началната фаза на пожара.
По материали на ОБО Беттерманн България
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Фирма Елект предлага богата гама
електроапаратура и електроинсталационни
изделия на световни производители
Елект ЕООД е вносител и дистрибутор на електроапаратура и електроинсталационни изделия на световни производители и по-специално: Schneider Electric, Dietzel Univolt, Witzenmann,
Haupa, Geissel.
Сред най-актуалните предложения на компанията са специализираните задвижвания ниско напрежение.

Задвижвания с променлива скорост Altivar 212
Задвижванията Altivar 212 са честотни преобразуватели за
трифазни асинхронни двигатели с мощност от 0.75 до 75 kW. Те
са предназначени за ОВК приложения в сградния сектор - вентилация, отопление, климатизация, изпомпване и др. Честотният
регулатор Altivar 212 е екосъобразен и спомага за постигане на
оптимална енергийна ефективност в сградите, като осигурява
до 70% икономии на енергия в сравнение с конвенционалните системи за управление.

Оптимизирано управление за сгради
Altivar 212 подобрява управлението на сгради посредством:
• Опростяване на веригите чрез елиминиране на нуждата от
вентили и демпфери за контрол на потока;
• Широка съвместимост със системите за сграден менидж
мънт, осигуряваща гъвкавост и лекота при внедряването в
инсталацииите;
• Намаляване на шумовото замърсяване (причинено от въздуш
ния поток или двигателя)
Различните версии на Altivar 212, съвместими с разнообразни
стандарти, изискват опростено окабеляване и позволяват пестене на място и средства при инсталацията посредством интегриране на EMC филтри (категории от C1 до C3 в зависимост
от модела). Задвижванията Altivar 212 спомагат за оптимизиране производителността на оборудването и намаляване на цялостните експлоатационни разходи.

Съответствие с международни стандарти и сертификати
Задвижванията Altivar 212 са проектирани да отговарят и на
най-стриктните международни стандарти и препоръките, отнасящи се до електрически промишлени контролни устройства,
в това число Директивата за ниско напрежение, Директивата
за електромагнитна съвместимост и стандартите IEC / EN
61800-5-1 и IEC/EN 61800-3. Цялата гама е UL, CSA, C-Tick и NOM
сертифицирана.

Гъвкава комуникация и лесна адаптация към системите за
сграден мениджмънт
Устройствата Altivar 212 могат лесно да се адаптират към
всички системи за управление на сгради, благодарение на интегрираните комуникационни протоколи Modbus, Metasys N2 ,
APOGEE FLN P1  и BACnet. Задвижванията се предлагат по избор и с комуникационна карта LonWorks , която ги превръща в
решения, напълно оптимизирани за ОВК сектора.

Бързо и лесно свързване за оптимално използване
на инсталациите
Към гамата задвижвания Altivar 212 се предлага и богат избор
от диалогови инструменти и инструменти за конфигуриране, осигуряващи лесна, оптимална и енергийноефективна експлоатация
на ОВК инсталациите. Задвижванията с променлива скорост
Altivar 212 са компактни устройства със степен на защита IP 21
или UL 12/IP 55, които отговарят на изискванията за електромагнитна съвместимост и намаляват токовите хармоници, причинявайки минимално покачване на температурата в кабелите.
Компактният дизайн на гамата Altivar 212 позволява подов или
стенен монтаж. Задвижванията са проектирани да работят при
температура на околната среда + 40 ° C - + 50 ° С (в зависимост
от модела) - без промяна на мощността, или от + 50 ° С до 60
° С + (в зависимост от модела) при занижаване на номиналните
характеристики.
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Ефективната пожарна защита
е наш основен приоритет
Златка Иванова, управител на Фламтех,
пред сп. ТД Инсталации

Г-жо Иванова, какво е значението на
противопожарната защита за жилищните, търговските и промишлени обекти?
В съвременния живот необходимостта от надеждна противопожарна защита на строежите с цел осигуряване безопасността на гражданите,
намаляване щетите от пожар, опазване на околната среда определя значимостта на автоматичното пожароизвестяване и пожарогасене в наши
дни, в съответствие с повишените
изисквания в нормативната уредба и
европейските стандарти. Разработването на част "Пожарна безопасност" към всеки проект осигурява
правилни решения за оптимално и
ефективно функциониране на системите за защита от пожар, евакуацията на хората, както и неразпространението на пожара.
Какви са изискванията към съвременните системи за пожарогасене и пожароизвестяване според актуалните нормативни уредби?
Пожароизвестителните системи
вече са задължителни за почти всички обекти. Бързото известяване и
локализиране са от изключителна
важност. Един от най-големите рискове за всеки бизнес е опасността от
пожар. Пожароизвестителните сис-
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теми трябва да отговарят на стандарта EN54, да бъдат лесни за монтаж, управление и наблюдение, да притежават набор от технически характеристики, които улесняват обслужването, да минимизират фалшивите
сигнали. Те са сигурна и превантивна мярка за борба с пожарите и последствията от тях.
При пожарогасителните инсталации
е много важен изборът на гасителния
агент, за да се постигне висока ефективност на пожарогасене, гарантиране на бързото потушаване на възникналия пожар при минимални щети на
технологично оборудване и продукция.
Фламтех е фирма с дългогодишен опит
в бранша. Какви предизвикателства
срещате на българския пазар?
Бизнес средата в България е трудна
- слаб икономически растеж, нисък
инвеститорски интерес и висока
безработица. Несигурността и липсата на доверие в институциите са
най-негативните фактори в бизнеса.
Нелоялната конкуренция също влияе
на бизнес климата у нас. Необходими
са много спешни мерки за малкия и
среден бизнес, за да продължи да
функционира и да се развива, за да
може да се откриват нови работни
места, да се инвестира в нови технологии и продукти. Затова вместо
непрекъснато да се налагат рестрикции към малките фирми, трябва да се
подобрят условията, да има ясни правила, гаранции, да се намали административната тежест, да се вземат
мерки към некоректни фирми, фирми,
които не се издължават навреме, с
цел намаляване междуфирмената задлъжнялост. Без участие и ангажимент от страна на държавата, без
политическа стабилност не може да
има инвестиции и икономиката да заработи стабилно. Разбира се, има и
външни фактори, които оказват влияние върху бизнес средата.
Каква е стратегията ви за поддържане на конкурентна позиция на пазара?
Осигуряването на пожарна защита и

сигурност е основен приоритет за
нас, като предлагаме съвременни, високоефективни решения в пожарогасенето и пожароизвестяването. Професионалното и коректно отношение
към всеки клиент и партньор също е
приоритет в нашата работа. Изграден е екип от отговорни специалисти, на който се осигурява обучение
във връзка с промените в нормативната уредба и с новите продукти.
В какви типове обекти най-често инсталирате системи за противопожарна защита? Какви са разликите в технологиите, които прилагате, в зависимост от приложенията?
В зависимост от категорията на
обекта, конструкцията и предназначението се определят всички мерки
относно пожарната защита, в това
число и пожарогасителната инсталация. Предлагаме всички видове пожарогасителни инсталации - проектиране, монтаж, сервизно обслужване.
Все по-голямо приложение намират
газовите пожарогасителни инсталации с NAF S 125 и NAF S 227, които са
високоефективни, безопасни за обитавани помещения, не нарушават озоновия слой, не влияят на техника и
оборудване. Използват по-малко гасителен агент, което ги прави икономически изгодни, могат да се използват при температура до -18 °С,
изискват минимални разходи за поддръжка.
Бихте ли разказали за някои от интересните реализирани проекти от фирма
Фламтех?
Сред по-значимите обекти, в които
сме внедрявали пожарогасителни и
пожароизвестителни решения през
последните години, са: новата летищна контролна кула в София; сградите на Баумакс и Топлофикация в
Русе. Интересни проекти реализирахме още за EVN, Булгартабак,
София, мол Сердика, в Парадайз мол,
в банки и др. Предстои да завършим
и няколко обекта на територията на
Лукойл – Бургас.
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Доволните клиенти
са най-добрата референция
за нас
Тома Стоянов,
продуктов мениджър във фирма АНДИ,
пред сп. ТД Инсталации

Бихте ли представили дейността на
фирма АНДИ пред читателите на ТД
Инсталации?
АНДИ има две основни направления –
дистрибуция и инженеринг. Като дистрибутор сме представител на над
20 марки на българския пазар, от
които най-известни са Sony, Samsung
и Tyco, а партньорите, които закупуват техника от нас, са над 300.
Като инсталатор АНДИ е една от
водещите фирми на българския пазар
в областта на проектирането, изграждането и поддръжката на слаботокови системи, електроинсталации
и пожарогасене.
В коя от вашите дейности отчитате
развитие през последната година?
Делът на електроинсталационите
дейности във фирмата през последните години има стабилно повишение,
независимо от стагнацията в строителния сектор. Основните проекти,
върху които работим, са в индустрията, обществените сгради, сградите със смесено предназначение и
рехабилитацията на съществуващи
сгради. Ръстът от електроинсталационните дейности се дължи на редица фактори. Имаме голям брой висококвалифицирани служители с
дългогодишен опит в проектирането,
доставката, изграждането и пуска в
експлоатация на електроинсталации,
асемблиране на електрически табла
с високотехнологично оборудване.
Имаме високи критерии за избор на

доставчици, което гарантира високото ниво на изградените инсталации. Качественото обслужване и
бързата реакция при възникнали проблеми по време на гаранционната и
следгаранционната поддръжка са
част от нашата политика. Добрата
ни репутация, изграждана в течение
на 20 години, ни прави желан и сигурен партньор.
АНДИ разполага със собствени звена от проектанти, монтажници и
сервизни екипи, което осигурява еднакво високо качество на крайния
продукт от работата във всяка точка на България. Отчитаме ръст на
развитие и в дейностите, с които
АНДИ най-често се свързва, а именно системите за видеонаблюдение,
контрол на достъп, сигнално-охранителните системи и пожарогасителните инсталации.
Бихте ли споделили какво прави вашата
услуга по-конкурентна на нашия пазар?
Отношението към клиента при нас
е определено на най-високо ниво.
Първо, ние разработваме варианти
още на етап концепция, след което,
чрез анализ на инвестицията и експлоатационните разходи във всеки
един от тях помагаме на клиента да
избере оптималния вариант за неговия обект. Избираме иновативни продукти при реализиране на проектите и предоставяме цялости решения
за намаляването на енергийните разходи. Предлагаме на клиентите си

множество съвременни технологии
и следваме тенденциите за внедряване на LED технология за осветление, енергиен мениджмънт, BMS системи, сградна автоматизация KNX,
компенсация на cos ϕ, цялостни решения за резервно електрозахранване. Това ни дава възможност да предложим оптимални решения, отговарящи на нуждите и бюджета на всеки наш клиент.
С кои проекти и обекти от последните
години се гордеете най-много?
От завършените обекти през 2013 г.
- новата административна сграда на
Кингс Табако в Пловдив, където изградихме изцяло електроинсталациите
по време на строежа. Други обекти,
които са свидетелство за професионалното качество на работа от
фирма АНДИ, са хотел Радисън,
центърът за данни на EVN, Мол Галерия Стара Загора, КЦМ, Неохим, Асарел Медет и много други индустриални и административни обекти. Найдобрата референция за нас обаче са
доволните клиенти.
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NFC технологията
в системите за контрол
на достъпа
Безконтактните RFID карти са отдавна познати и широко използвани средства за контрол на достъпа в административни, обществени, корпоративни, жилищни и производствени сгради. Според редица специалисти
техен еволюционен наследник е NFC (Near
Field Communication) технологията, интегрирана в модерните мобилни телефони, която създава нов универсален интерфейс и
дава възможност за запълване на пропуските между съществуващите технологии и
Източник: Fraunhofer SIT

устройства чрез нови приложения и услуги.

Разработката на NFC е базирана
на съществуващите безконтактни
стандарти, които от доста време се
използват всекидневно от милиони
хора по света. Предназначена е изключително за употреба с мобилни телефони. Сертифицирана е като ISO/
IEC стандарт, като развитието й се
контролира от NFC Forum – международен консорциум на производителите на хардуер, софтуер и платежни
карти, банкови учреждения, мобилни
оператори и други компании, заинтересовани от внедряването, усъвършенстването и стандартизацията
на тази многообещаваща технология.
Технологията обикновено работи на
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разстояние от 4 см и осигурява бързо
и лесно решение за достъп до много
потенциални приложения, повечето
от които са свързани с разширяването на понятието „мобилност“.
В повечето приложения на технологията скенерът е свързан чрез
мобилната мрежа с база данни, съхраняваща информацията за обекта, към
който е прикачен етикета. NFC
чипът може да обединява в себе си,
както четящото устройство, така
и смарткартата, благодарение на
което е възможна двустранна комуникация със съвместими устройства.
Освен това се поддържа и четене на
данни от пасивни етикети и пълна

обратна съвместимост с ISO 14443.
Принципът на действие е основан
на магнитната индукция, като обменът на информация става чрез
радиочестотен модул, работещ на
нелицензирани честоти. Скоростта
на предаване на данни може да бъде
максимално 424 kbit/s, а работното
разстояние от 0 до 20 сантиметра.
Комуникацията между чипа и четеца
става в два режима – активен и пасивен. Интересно е, че NFC може да
се използва за активиране на други
начини за безжична връзка като
Bluetooth, Wi-Fi и Ultra-wideband. Това
е полезно, в случай че съответната
услуга включва трансфер на големи
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количества информация – например
изтегляне на мултимедийно съдържание като филмови трейлъри, аудио
файлове, изображения и т.н.

Приложения на технологията
Понастоящем NFC се използва в
редица страни и е способна да замени разнообразието от безконтактни
технологии в области като контрол
на достъпа в различни обекти, мобилни разплащания, транспорт, за събиране и обмен на информация, здравеопазване и потребителска електроника.
NFC устройствата могат да се
използват като заместител на безконтактните карти за контрол на
достъпа при врати, снабдени със
задвижващ механизъм и безконтактен четец. Но освен това те предлагат и редица допълнителни предимства. Така например, ако планирате
посещение в хотел, след резервацията на стая правата за достъп до нея
се изпращат директно до мобилния ви
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телефон. По този начин може да спестите регистрацията в хотела при
пристигането си и получаването на
безконтактна карта за достъп. Може
да отворите вратата на стаята,
единствено като приближите телефона си. След освобождаване на стаята може да заплатите по същия
начин за престоя си на устройството за безконтактно разплащане на
рецепцията.
За контрол на достъп до дома,
офиса, гаража или друг обект потребителят може да постави NFC таг
на вратата, който замества ключовете. При влизане телефонът автоматично може да задейства предварително избрани функции и приложения, като например да се свърже с
рутера и да премине на Wi-Fi режим
и други. Разчитането на NFC чип при
влизането в автомобила може, от
своя страна, автоматично да включи Handsfree устройството и др.
Технологията може да замести
хартиените билети в транспорта и

навсякъде, където се използват.
Сред първите фирми, които се
възползват от тази възможност, са
авиопревозвачите. Благодарение на
NFC може да се извършва издаване,
разпознаване и отчитане на билети
изцяло по електронен път. На практика, след като пътникът закупи
онлайн място за самолет, получава
NFC билет, който да съхранява в
телефона си до датата на полета.
Когато пристигне на летището,
единственото, от което има нужда,
е мобилният си телефон, който опростява неимоверно процедурите по
чекиране и качване.
NFC технологията доби най-голяма популярност с възможността за
извършване на мобилни плащания.
Принципът е аналогичен с този с
кредитните карти, като в случая
обаче сметката не пристига в банката, а при мобилния оператор, който я включва към фактурата в края
на месеца. Необходимо е само потребителят да доближи телефона си до
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съответното таксуващо устройство и да въведе личен PIN, за да
потвърди транзакцията.
В някои държави вече започна изграждането на системи за NFC разплащания, благодарение на които
хората могат да си купят билет за
автобус, трамвай или метро с телефона си. Освен това са възможни
покупки на концертни билети, за
театър, филми, фестивали, опера, за
спортни събития само чрез разчитане на QR кода на плаката за съответното събитие и онлайн заплащане. На
потребителите, които купуват хранителни стоки, дрехи или техника с
телефона си, се дава възможност да
получат достъп до ревюта, допълнителна информация за продуктите или
цените в други магазини. Безспорно,
когато NFC бъде вградена в по-голям
брой телефони, много индустрии в
изключително широк спектър от области ще могат да усъвършенстват
своята ефективност и обслужване-
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то на клиентите.
Пилотните проекти за внедряване
на Near Field комуникации включват не
само мобилни разплащания. Така например в една от скандинавските
страни студенти тестват възможностите за приложение на технологията в мини NFC град. Благодарение
на NFC са премахнати билетите за
автобуси, ключовете за дома, джобните пари и документите за самоличност. Всичко това е заместено от
мобилния телефон. Мобилните телефони с NFC използват GPS локализация, която определя местоположението на потребителя и дава информация за това кога ще пристигне следващият автобус. Влизайки в ресторант, студентите получават менюто директно на мобилните си телефони и могат да направят поръчка директно от телефона. Плащането на
сметката също се осъществява с
безконтактната технология.
NFC определено е една от най-го-

рещите технологични иновации днес,
но преди да навлезе напълно в ежедневието, ни предстои преодоляването на немалко проблеми. На първо място сред тях е гарантирането на
сигурността. Ако цялата лична, финансова и друга информация на потребителя се съдържа само в едно устройство, той става много уязвим за
всякакъв вид измами. След като бъде
разрешен проблемът със сигурността, трябва да се помисли и за издръжливостта на батериите на устройствата с NFC. Те трябва да са
максимално надеждни, защото от тях
ще зависят много аспекти от ежедневните ни дейности. Подобни и други проблеми едва ли ще спрат развитието на технологията и вероятно
съвсем скоро ще намерят разрешение. Оптимистичните прогнози се потвърждават и от пазарните анализатори, които очакват до 2016 г. да
бъдат произведени 1,6 милиарда NFC
базирани устройства.
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Да откриеш лицето в тълпата
Динамиката и приоритетите в обществото са променлива величина. Те варират в зависимост от много фактори, сред
които социално-икономическата или политическа обстановка, както и от правната рамка в дадена държава. В годините
на нарастваща опасност от екстремистки или ксенофобски
прояви спрямо населението, както и при засилена престъпна
активност, развитието на технологиите се явява мощно средство за контрол и превенция на социално неприемливото или
престъпно поведение. Държавните органи и институциите,
както и частните фирми, следва да обединят усилията си около
мерките, повишаващи сигурността на населението.
Най-новите разработки на Panasonic в сферата на разпознаването на субекти определя на фирмата водещо място в
областта. Новата високотехнологична система за разпознаване на лица WV-ASF900 позволява обработката на 1000 лица
на секунда, подавани от 1 до 20 камери. Г-н Y. Yamasaki, генерален мениджър на департамента System Solutions, коментира разработката така: "В извънредни ситуации системата дава възможност на правоприлагащите органи да разпознаят един човек измежду пет милиона лица в само три секунди." Базираното на сървър The FaceProTM лицево разпознаване
и съпоставяне позволява висока скорост на търсене и съпоставяне на видеоматериал, получен от камерите I-PRO на
Panasonic, използващи опцията за разпознаване на лица. Посредством клиентските приложения ASM200 и ASM970, The
FaceProTM може да поддържа множество едновременни сесии.

разчитането на информация, касаеща възрастта и пола, могат да помогнат на мениджърите да определят тенденциите за пазаруване и предпочитанията на клиентите, както и
би позволило един по-научен подход в индивидуализирането на
мърчандайзинга и рекламата в магазина. От друга страна, относителното време на посещение, както и броят на посетителите, са показатели, които биха дали възможност на мениджърите да планират смените на служителите в по-заети или
по-спокойни периоди.
Както е видно, новите
разработки на Panasonic в
областта на разпознаването на субекти имат изключително широки сфери
на приложение, разпростиращи се от контрола на
пътници на граничните
пунктове, през обекти с режим на засилен контрол или на спортни съоръжения до търговски обекти от най-различен размер. Модулността и изключителните им възможности в комбинация със сравнително достъпните цени са определено ключов фактор за позиционирането на Panasonic като лидер в индустрията.

Разпознаването на лицата обаче има и безброй приложения извън сферата на обществената безопасност. Освен The
FaceProTM, Panasonic лансира и по-икономични варианти като
мрежовия видео рекордер WJ-NV200, в който е вградена работеща в реално време технология за лицево разпознаване и
съпоставяне. Мрежовият видеорекордер поддържа до 16 мрежови (IP) камери, които подават видео за разпознаване и съпоставяне с предварително зададени или записани лицеви изображения. Разширителен комплект WJ-NVF20 пък осигурява информация за приблизителната възраст и пол на посетителите, времето на посещения, както и общия брой посетители
на обекта, в който се извършва наблюдението. Информацията може да се компилира и изобразява в цветово кодирани
диаграми или графики, които да информират ползвателите
на системата за демографската активност на дадено предприятие. Разширителният комплект WJ-NVF20 също може да
се използва за сравнение на транзакции и да измерва броя на
клиентите, направили покупки. Събирането, обработката и
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Безжични системи
за сградна автоматизация

Кабелните системи за сградна автоматизация са подходящо и лесно за внедряване решение, когато са предварително планирани и инсталирани при строежа на нови сгради.
Тези системи обаче не винаги са подходящи за съществуващо или старо строителство, където инсталирането им
може да се окаже трудно, скъпо или в разрез с естетическите норми. В такива случаи системните интегратори
прибягват до безжични или хибридни (комбинация между
кабелни и безжични) технологии за сградна автоматизация.
Безжичните решения, разбира се,
имат свои предимства и недостатъци, които трябва да бъдат взети
предвид при внедряването им. За
целта в практиката се използват
шест основни показателя за оценяване качеството и приложимостта на
безжичните технологии: налични
технологични решения, надеждност,
безжична връзка, смущения, сигурност и експлоатационен цикъл на
батерията.

Налични технологични решения
Wi-Fi, Zigbee и EnOcean са най-популярните безжични технологии за
сградна автоматизация и притежават различни предимства по отношение на данни, цена и гъвкавост.
Wi-Fi решенията осигуряват повисок капацитет на честотната
лента, но обикновено са по-скъпи и
енергоемки в сравнение с продуктите и системите по стандартите
EnOcean и ZigBee.

ZigBee системите, от друга страна, предлагат среден капацитет на
честотната лента, но консумират
по-малко енергия и като цяло са поевтино решение. Максималната скорост на данните, определена от
стандарта IEEE 802.15.4, който е в
основата на ZigBee, е 250 kbps. Този
вариант е много подходящ за приложения, които изискват ниски скорости на трансфер. Това означава
също по-дълъг живот на батерията.
ZigBee технологиите работят на
същата честота като Wi-Fi (2.4 GHz)
на повечето места по света, но
могат да съществуват съвместно
с Wi-Fi мрежите, въпреки че и двете
технологии използват един и същ
ISM-диапазон.
EnOcean системите използват
безжични устройства без батерии и
се отличават с ултранисък капацитет на честотната лента. Вместо
батерии устройствата използват
вградена energy-harvesting технология,

която захранва сензорите им. Те
могат да функционират с много помалко енергия от ZigBee и Wi-Fi системите, тъй като пакетите с данни
са относително малки (около 4 байта) и излъчват на по-ниски честоти
(315 или 868 MHz). За по-високи скорости на трансфер и при тях е необходима повече енергия за захранване
(в мрежата или с батерии). EnOcean
има обхват на действие от близо 300
метра и може да реализира информационен обмен до 120 Kbit/s.
Освен тези протоколи, приложение
намират и някои други като например
безжичната версия на протокола KNX,
която може да се използва за дистанционно отчитане на тарифни уреди
в сградите (електромери, водомери,
топломери). Данните се предават на
честота 868.3 MHz. Обикновено информацията от тарифните уреди се
събира от един или няколко концентратора (ако връзката е ограничена
от разстояние, прегради или има ра-
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диозашуменост). Освен за свързване
на тарифните уреди, концентраторите служат и за предаване на данни
един на друг, като всички данни от
една мрежа се предават към един концентратор, който посредством шлюз
(gateway) е свързан с доставчика на
услугата.

Надеждност на системите
За безжичните системи важат
същите изисквания по отношение на
надеждността като за кабелните,
включително способността да изпращат и получават данни непрекъснато в рамките на даден времеви период, без закъснения и с минимум грешки. Праговите параметри зависят от
настройките на мрежата, а правилната им конфигурация осигурява необходимата надеждност.
Безжичните мрежи могат да бъдат
точно толкова сигурни и надеждни,
колкото и кабелните, но за това е
необходимо внимателно планиране.
При внедряването на решетъчни безжични мрежи с „умни“ техники за маршрутизация могат да бъдат облекчени задачи като подсигуряване на безпроблемното пристигане на пакетите с данни до дестинацията им.

Безжична връзка
Строителните материали и различните прегради могат да имат
значителен ефект върху надеждността и силата на безжичната връзка.
Тези фактори определят допустимите разстояния между предавателите
и приемниците и нуждата от повторители (ретранслатори) в рамките
на сградната мрежа. Материали като
гипсокартон и дърво са отлични среди за разпространение на безжичния
сигнал. L-образните греди, асансьорните шахти и металите, от друга
страна, затрудняват разпространението на сигнала. Следователно, при
съставяне на план за интегрирането
на една безжична мрежа е добре да
бъдат взети предвид конкретните
характеристики на сградата. Доставчиците на безжични решения
трябва да извършат задълбочено
предварително проучване на сградите, за да оценят конструктивните им
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особености. Това се прави с цел определяне на обхвата на покритието,
капацитета на честотната лента,
опциите за мобилни устройства и
техния брой, както и конкретните локации на антените, за да се гарантира покритието, качеството и силата на радиочестотните сигнали. При
новото строителство проектантите на безжични мрежи трябва да използват инструменти за картографиране, които им помагат да изготвят
прогнозни карти и мрежови схеми
преди внедряване на BAS системите.

Смущения на сигнала
Смущенията на сигнала са основен
проблем при безжичните мрежи, ето
защо методите за превенция са важен детайл при проектирането. Смущения се получават, когато други
радиочестотни устройства работят
в същия ISM диапазон или сигналът
преминава през дадени строителни
материали. Повечето ZigBee и Wi-Fi
устройства работят на 2.4 GHz, така
че свеждането до минимум на тези
смущения се превръща в ключов
въпрос по време на планирането.
ZigBee технологиите използват 16
канала в 2.4-гигахерцовия ISM диапазон между 2.405 и 2.480 GHz. При WiFi устройствата каналите в диапазона са 14, но не всички са достъпни
в различните държави. Тъй като
ZigBee каналите представляват потесни честотни интервали в сравнение с Wi-Fi, безжичните мрежи могат
да бъдат конфигурирани така, че
ZigBee устройствата да работят в
междинните интервали между Wi-Fi
каналите. Повечето ZigBee устройства се настройват автоматично
към честотните интервали при
стартиране на мрежовата връзка, но
това може да бъде извършвано и
ръчно за по-прецизен контрол на мрежовите канали в сградите.

Сигурност на данните
Технологиите като ZigBee, BACnet
и TCP/IP са достатъчно напреднали
и осигуряват възможности за криптиране на данни, взаимно удостоверяване на комуникациите и високи нива
на сигурност на паролите. Когато се

имплементират такива решения в системите за сградна автоматизация,
е гарантирана сигурността на данните. Съществува възможност и за
отделяне на безжичните BAS мрежи
от IT мрежите и забрана на маршрутизацията между мрежовите слоеве,
което да предотврати навлизането
на съобщения от безжичните мрежи
в IT слоевете.

Захранване на устройствата
На този етап на развитието си
повечето съвременни контролери, повторители и сензори с опции за безжична връзка все още се нуждаят от
захранване. То може да се осъществява посредством кабел или (по-често)
с батерии. Повечето сензорни устройства на батерии, предлагани на
пазара към момента, имат 5-годишен
експлоатационен цикъл.
Животът на батерията зависи от
3 основни фактора: колко далече
трябва да бъде изпратена информацията, какви са обемите й и колко
често се изпращат/приемат данни.
Ето защо проектантите на безжични мрежови устройства трябва да
включват детайлна спецификация на
приложенията и информация за минималните изисквания относно батериите в техническата документация,
като същевременно координират с
операторите на системите за сградна автоматизация програми за профилактика и поддръжка, за да се избегнат сривове на системите.
Безжичните технологии могат да
бъдат също толкова надеждни и сигурни като кабелните мрежи, но изискват много по-задълбочено планиране и специфични техники на внедряване. В крайна сметка предимствата на безжичната връзка надделяват
над недостатъците й, тъй като тя
осигурява необходимата гъвкавост
на сградната автоматизация, позволява инсталиране и премахване на
сензори с много по-малко усилия и
дискомфорт за обитателите и спестява разходите за окабеляване. Споделяйки обща инфраструктура с други сградни приложения, безжичните
мрежи спестяват и голяма част от
мрежовите разходи.
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Гъвкави и ефективни решения
за управление на осветлението
от Алфа Лайт
Алфа Лайт предлага на българския пазар продукти на световно ниво по отношение на качество, надеждност, технологичност и иновативност. Фирмата е вносител и дистрибутор на осветителна техника от редица водещи европейски
производители като: OSRAM, SITECO, TRAXON, OLYMPIA
ELECTRONICS, ELT, LOMBARDO, SIDE, G.C.ILLUMINATION и др.
В дейността си Алфа Лайт се ръководи от принципа винаги да предлага най-добрите решения за конкретните задачи, осигурявайки максимално качествени осветителни
тела и материали. При изпълнението на разнообразни проекти фирмата се стреми да налага системите за управление на осветлението (LMS) във всичките им варианти
за приложение и специфики за изпълнение като най-добрият подход за постигане на целите по отношение на енергоефективност, икономичност, ергономичност, качествена
и лесна поддръжка.

LMS - бъдещето на осветлението
Неминуемо бъдещето на осветлението е свързано с
внедряване на най-новите технологии в сегмента - светлинни източници и осветителни тела. В България в момента е много популярно да се говори за енергоспестяване. Следвайки примера на водещи държави в това отношение, трябва да се използват възможно най-качествените продукти при имплементирането на решения за
енергийна ефективност.
На българския пазар все повече млади инженери, архитекти и проектанти се опитват да налагат новите тенденции в областта на LMS системите. Навременното информиране на инвеститорите и правилното обяснение на
ползите от инсталирането на такива решения значително би улеснило и ускорило развитието на сектора.

Решения, базирани на стандарта за интелигентни
сгради KNX
От няколко години Алфа Лайт работи по проекти за интегриране на решения за управление на осветлението по
стандарта за интелигентни сгради KNX, а от началото на
2013 г. притежава и сертификат като партньор на KNX
организацията. Фирмата се занимава основно с приложенията на стандарта за управление на осветлението и свързаните с него специфики. В реализирането на проекти от
този тип Алфа Лайт се стреми да отговаря максимално
точно на поставените от възложителя изисквания. Стандартът KNX дава изключително големи възможности за управление на осветлението, нo за динамичното управлеление на осветлението (т. нар. димиране) основно работи с
преобразуватели (gateway) към най-разпространените протоколи, използвани от производителите на осветителна
техника като DALI, DMX, 1-10 V.

Гъвкаво и ефективно управление на осветлението
Изследвания на водещи европейски фирми показват, че
с използване на системи за управление на осветлението
(LMS) би могло да се постигне енергоспестяване до 80%,
в сравнение с конвенционалния начин на управление. В зависимост от изискванията към начина за управление и сложността на проекта Алфа Лайт интегрира котролери с групово или единично адресиране на осветителните тела, като самото управление се извършва от бутони на стената, цветен сензорен дисплей или с дистанционно управление. От 2013 г. фирмата разполага и с по-висок клас контролери за управление на бизнес сгради, които предлагат
обратна връзка с диспечерски пункт и динамично управление на LMS в реално време.
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Стратегии за контрол
на екстериорно осветление
През последното десетилетие се наблюдава своеобразна революция в контрола на осветлението, която осигурява значителни икономии на енергия и удобства за потребителите. Актуалните енергийни стандарти в сградния сектор
изискват стратегии за автоматизиран контрол на осветлението в почти всички типове приложения, включително
осветяването на външни и паркинг пространства.
Тези стратегии, базирани на принципа да се изключва или намалява осветлението, когато то не е необходимо, могат да доведат до икономии
на енергия в размер на 30 до 75% от
консумацията на екстериорните осветителни системи и осветлението
за паркинги и гаражи.

Избор на стратегия според
приложението
Различните приложения, включващи осветление на екстериорни пространства или паркинги, изискват и
различни подходи за автоматичен
контрол. Така например за външното
осветление могат да се използват
няколко стратегии:
Осветление „от залез до изгрев“.
При този подход осветителните системи се включват при залез слънце
и се изключват призори посредством
сензор за дневна светлина или превключвател с астрономически часовник. Осветлението може да бъде
намалявано в предварително зададен
час от нощта, когато не е необходимо или не се използва пълноценно, с
помощта на програмируемо управление по предварително зададен график.
По време на тези периоди осветлението може да премине към пълния си
капацитет и отново да бъде намалено въз основа на данните от сензори
за присъствие.
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Изключване на осветлението в
даден час през нощта. Тази стратегия включва активиране на осветлението при залез слънце посредством
сензор за дневна светлина или превключвател с астрономически часовник и деактивиране в предварително
зададен час, отново с помощта на
астрономически часовник или чрез
опции за програмируем контрол по
зададен график.
Други подходи. Някои осветителни тела в екстериорните пространства се оставят включени през цялата нощ от съображения за сигурност. Включването им на пълен капацитет по време на специални събития може да става с помощта на ключ
за осветление, до който има достъп
операторът на сградата или съоръжението.
Възможностите за контрол на
вътрешното осветление за паркинги и гаражи включват:
Контрол на всички осветителни тела с изключение на входните/
изходните зони. Ако осветителните системи в съоръжението работят денонощно, консумацията на
електроенергия за осветление в незаетите пространства може да
бъде снижена с поне 30% с интегрирането на сензори за присъствие, които регистрират наличието на движение и включват осветлението на

пълен капацитет, когато има хора в
помещенията или го изключват, когато помещенията са празни. Ако
няма необходимост от денонощно осветление, осветителните системи
могат да бъдат изключвани след края
на работното време посредством
превключвател с часовник, програмируем контролер или по сигнал на
друга система за сградна автоматизация. От съображения за сигурност
отделни осветителни тела отново
могат да бъдат оставяни включени.
Периметрови зони, получаващи
достатъчно дневна светлина през
деня. Този подход включва пестене на
енергия чрез намаляване на осветлението спрямо наличието на дневна
светлина с помощта на данни от
светлинни сензори.
Входни/изходни/преходни зони.За
по-лесно адаптиране на очите в тези
зони осветлението може да бъде
включвано през деня и изключвано
през нощта чрез превключвател с астрономически часовник. Осветлението може също да бъде регулирано или
димирано с цел по-лесна акомодация
на очите.
Осветителните системи за ландшафтно и фасадно осветление е
добре да бъдат изключвани, когато
няма необходимост от тях. Това
става отново посредством превключвател с астрономически часов-
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ник или програмируемо управление по предварително
зададен график.

Устройства за контрол на осветлението
Решенията за контрол на осветлението включват входни устройства (светлинни сензори и сензори за
присъствие), осветителни контролери, контролери за
изходна мощност (контролируеми прекъсвачи, нисковолтови релета, баласти, драйвери и ръчни ключове).
Светлинните сензори, наричани още сензори за дневна светлина, фотоклетки или фотосензори, измерват количеството светлина, попаднала върху леща, и инициират управляващ сигнал към контролер, който изключва
или димира контролираните осветителни тела в отговор на количеството налична дневна светлина. Специални модели светлинни сензори са създадени за използване
в екстериорни пространства. Тези устройства се монтират на открито, на места с пряка видимост към небето, за да включват осветлението при залез и да го
изключват по изгрев слънце. Фотосензорите могат да
се използват за намаляване на изкуственото осветление
и енергоспестяване в паркинги и гаражи и по-специално
- в зони с достъп до дневна светлина, намиращи се в
близост до периметри на открито.
Решение за намаляване на консумацията на енергия за
осветление в незаети пространства или помещения предлагат и сензорите за присъствие. Наричани още сензори
за движение, тези устройства регистрират наличието
на хора и нуждата от осветление или го изключват/димират чрез контролен сигнал, когато в пространството няма движение. Специални модели се разработват и
използват за екстериорни пространства. Типични за
паркингите, гаражите и външните зони са пасивните
инфрачервени датчици (PIR), които засичат присъствие
посредством топлинен диференциал. Те могат да бъдат
монтирани вътре в осветителните тела или поотделно.
Други опции за детекция се осигуряват чрез ултразвукови, микровълнови или видео технологии.
В сензорите за присъствие могат да се интегрират една
или повече технологии за детекция на движение (пасивен
инфрачервен, ултразвуков или акустичен датчик, както и
комбинация между тези варианти, микровълнов сензор,

камера и други). В екстериорните и паркинг пространства
най-предпочитани са PIR датчиците, тъй като са лесни за
употреба и изискват сравнително малко захранване. Въпреки че са по-чувствителни от инфрачервените сензори и
могат да „виждат“ пространството около обектите,
ултразвуковите датчици обикновено не се използват за
такива приложения, тъй като пространствата и височините за монтаж са големи и често стените нямат покритие, което да отразява звуковия сигнал.
Пасивните инфрачервени сензори идентифицират движение чрез регистриране на разликите в инфрачервено-
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то излъчване с помощта на пироелектричен чип. Обикновено се използва
Френелова леща (или комплект
лещи), която насочва енергия към
сензора. Пластмасовата леща едновременно защитава сензора и служи
за оптичен елемент, като е прозрачна за инфрачервеното излъчване.
Сегментите на Френеловата леща
създават обособени радиални зони на
детекция в зрителното поле. Движение се регистрира, когато даден
обект (пешеходец или превозно средство), който излъчва различни нива
на топлинна радиация, навлезе в
дадена зрителна зона. Лещата фокусира топлината от обекта върху пироелектричния чип, създавайки електрически сигнал, който бива манипулиран и пренасян посредством
схема за управление, контролираща
нивото на светлината на осветителното тяло.
Сензорите за движение, базирани
на микровълнова технология, из-
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лъчват микровълни с ниска мощност
в зоната на покритие и засичат промените в отразения модел, причинени от движението на обектите.
Някои датчици за движение са
създадени на базата на видеотехнология, като включват камера, която
улавя множество изображения от зоната на обхвата всяка секунда и разпознава типовете обекти посредством сложни алгоритми. Сред потенциалните ползи от тази технология е по-малкият брой фалшиви активирания от обекти в зрителното
поле - клони или други елементи на
средата. Друго предимство на камерите е способността им да елиминират дадени части от зрителното
поле, позволявайки по-прецизна детекция в по-малки зрителни зони, например в квадратен модел.

Включване/изключване и димиране
Сензорите за детекция генерират
контролен сигнал, който активира

контролер, променящ състоянието
на осветителните тела в системата. Резултатът може да бъде включване, изключване, превключване на
друго ниво на осветление (при двустепенни лампи на отделни баласти
в едно и също осветително тяло или
редуващи се осветителни тела) или
димиране. При управлението на екстериорно осветление димирането
се предпочита по две причини:
n Газоразрядните лампи с висок интензитет (HID лампи), LED компонентите, индукционните лампи и
плазмените осветителни тела
обикновено съдържат само един източник на светлина.
n Димирането осигурява равномерно
регулиране на светлинния поток –
намаляване или увеличаване.
Затъмняването включва намаляване на светлинния поток от найвисока степен (при нормална експлоатация в режим "заето помещение", обикновено на пълна мощност)
към по-ниска степен (в „незает“
режим, обикновено 30-70% от пълната мощност). При димирането се
избягва рязката смяна в нивото на
осветление, като преходът към повисока или по-ниска степен е плавен.
Най-големи икономии на енергия се
постигат при максимално димиране – задаване на възможно най-ниска степен на осветление (настройка Low). При някои светлинни източници, като HID лампите, индукционните, плазмените осветителни
тела и флуоресцентните баласти
със стъпково димиране, най-ниската степен обикновено е ограничена. При LED компонентите Low настройката е в по-широки граници и
може да бъде програмирана в интелигентен драйвър, способен да осъществява димиране по предварително зададен график.
При автономни решения за управление на осветлението промяната
на Low настройката след инсталацията изисква достъп до осветителното тяло. Централно управляваните цифрови и радиочестотни
безжични системи за контрол на осветлението позволяват дистанционно програмиране, което може да
бъде прецизирано с течение на времето с цел увеличаване на икономията на енергия.
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Отопление, вентилация
и климатизация на лечебни
заведения
Поддържането на подходящи параметри на микроклимата в лечебните
заведения е от особена важност както от гледна точка на създаване на
комфортни условия за лекуващите се,
така и за недопускане на разпространяването на инфекции. В голяма
част от помещенията има повишени
изисквания по отношение на качеството и чистотата на въздушната
среда, подвижността на въздуха,
относителната влажност и други.
При проектирането на болнични заведения от общ тип, както и амбулаторни и поликлинични заведения, се
взимат предвид съответните норми
за проектиране. Необходимо изисква-

не е системите за отопление, вентилация и климатизация да осигуряват
нормативно заложените изисквания
за микроклимата в зоната на пребиваване в помещения. Като зона за
пребиваване се определя частта от
обема на помещението, в която болният или извършващият преглед престоява за два или повече от два часа.

Нормативни изисквания
за микроклимата
Заложените нормативни изисквания по отношение на поддържана
температура и предвиждане на вентилация в помещенията зависи от
тяхното предназначение. Например за
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кабинети и стаи се препоръчва поддържаната температура да е в границите от 20 до 22 оС. По отношение на вентилацията в нормативна-
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та база не са посочени конкретни
изисквания. За операционните зали,
съгласно нормативните изисквания,
поддържаната температура е в диа-
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пазона от 22 до 25 оС. При проектиране на вентилационната система
обикновено вентилацията е по изчисление, но е добре да се има предвид,
че е необходимо кратността на
въздухообмена да е не по-малко от 10
и не повече от 20-кратен въздухообмен. Също така е необходимо поддържането на свръхналягане, но при
подналягане еднократен обем.
За предродилни зали, предоперационни, манипулационни и други, нормативно заложените изисквания включват поддържане на температура от
порядъка на 22 оС, а по отношение на
кратността на вентилацията изискванията са 1,5-кратен въздухообмен
нагнетателна вентилация и 2 кратен
въздухообмен смукателна вентилация.
За процедурни кабини, лабораторни помещения и др. препоръчителната температура е от 20 до 22 оС и
нагнетяване 3- до 4-кратен въздухообмен и 5 до 4 изсмукване. В залите
за лечебна физкултура температурата, която се поддържа, е от 18 до 20
оС. Изискванията към вентилацията
са 3-кратен въздухообмен нагнетяване и 4-кратен отвеждане.

В стаи, предназначени за новородени на интензивно лечение, изискванията по отношение на поддържаната температурата е тя да е 25 оС.
По отношение на необходимата вентилация изискването е да се осигури
пресен въздух по 80 m3/h на кърмаче,
като се поoдържа свръхналягане при
5-кратен въздухообмен.
За холове, коридори и стълбища
препоръчителната температурата е
20 оС, а вентилацията е балансирана
със съседните помещения.

Отоплителни инсталации
Като подходящи за отопление на
болничните заведения се считат
водните конвективни отоплителни
инсталации, както и други отоплителни системи, които имат подходящи технически и хигиенни изисквания.
Препоръчително е да се предвидят
отоплителни тела с лесни за почистване повърхности. При избора на
място за монтаж е добре да се избере такова, което е леснодостъпно за
почистване. Не се препоръчва понижаване на температурата повече от
3 оС. Понижение на температурата
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е допустимо, ако се докаже че то няма да е в разрез с
нормативните изисквания за поддържания микроклимат.
Сред най-често използваните отоплителни тела са
конвективните отоплителни тела тип радиатор. Генераторът на топлина може да бъде различен. Подходящо
решение е използването на котел на газ, пелети или друг
вид гориво, както и централно отопление от ТЕЦ. Тъй като
тенденцията е към намаляване на температура на топлоносителя, подаван в отоплителната инсталация,
възможно е да се използва и високотемпературна термопомпа. В този случай температурата на подавания към
отоплителните тела топлоносител обикновено е от
порядъка на 60 оС.

Изисквания към вентилационната
система
При проектиране на вентилационната система е добре да се има предвид, че е необходимо предвиждането на
самостоятелни нагнетателно-смукателни въздухообработващи централи за следните помещения: операционен
блок; интензивно и реанимация; недоносени бебета; родилен сектор; рентгенови отделения; калолечение; водолечение; сероводородни вани; радонови вани; лаборатория
за приготвяне на радон; аптеки; помещения с хладилна
камера; клинична лаборатория и санитарни възли.
За всяко помещение, в което се извършват лечебни
процедури, свежият въздух се подава в горната зона
непосредствено в помещението. За останалите помещения се допуска подаване на пресен въздух в коридорите и
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балансирано с изсмуквания въздух през останалите помещения. Необходимо е предвидените вентилационни решетки да са с възможност за изменение на направлението на
подаваната въздушна струя, както и на количеството
подаван въздух.
В помещенията, предназначени за подготовка за операция, операционни и стоматологични терапевтични
кабинети, отвеждането на отработения въздух следва
да е в долната и горната зона. Отвеждането на отработения въздух от рентгеновите кабинети с апарати от
закрит тип е от горната зона на разстояние 0,6 m от
тавана и от долната зона на разстояние от 0,5 m от пода.
За всички помещения с разлика на въздуха повече от 2
пъти обема на помещението следва да се предвидят
трансферни решетки или да се осигурят увеличени фуги
на вратите към съседните помещения с цел балансиране
на подаван пресен въздух и отвеждане на отработения.
С оглед високите изисквания по отношение на чистотата на подавания в помещенията пресен въздух е добре
да се има предвид, че за помещения, предназначени за
подготовка на болни за операция; операционни, следоперационни; родилни; реанимационни; интензивни грижи;
стаи с 1 и 2 легла за силно обгорели; интензивни грижи
за болни и кърмачета; новородени, недоносени, травмирани се предвижда трета степен на очистване чрез
високоефективни очистващи филтри.

Климатизация
Проектирането на климатични инсталации е необходимо за: операционни зали; стаи за следоперационни грижи; стаи за реанимация; интензивни грижи за възрастни;
стаи с 1 и 2 легла за силно обгорели; стаи за недоносени,
кърмачета и новородени. Необходимо е климатичната система да осигури поддържането на относителна влажност на въздуха в рамките на 50 до 60%. За стаи, предназначени за силно обгорели, е необходимо поддържаната на влажност да е в диапазона от 35 до 50%.
За да се осигури непрекъснатото поддържане и контролиране на предварително зададените параметри на
микроклимата, се предвиждат системи за автоматично
регулиране.
Добре е да се има предвид, че преди проектирането на
системи за отопление, вентилация и климатизация на
болнични заведения следва да се направи точно задание
за проектиране, съобразено с изискванията на съответните норми и разпоредби.
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Енергийно ефективни
центрове за данни – част II
В продължение на статията от миналия брой, в която представихме някои насоки при проектирането и избора на оборудване за подобряване на енергийната ефективност в центровете за данни, в настоящия материал се фокусираме върху ефективния контрол на микроклимата в сървърните помещения.
Стратегията за регулиране на
въздушните потоци в центровете за
данни включва подходи на проектиране и конфигуриране, насочени към
максимално утилизиране на отпадъчната топлина и минимизиране или
елиминиране на смесването между
охлаждащия въздух, подаван към оборудването, и отработения горещ
въздух. Ефективното управление на

въздушното пространство намалява
обходния път на студения въздух,
насочен към сървърния шкаф, а системата за рециркулация на отработения топъл въздух го охлажда и го
насочва обратно. Когато е проектирана правилно, системата за управление на подавания въздух може да
намали оперативните разходи и
първичните инвестиции в оборудва-

не, да увеличи плътността на мощността в центъра за данни и да предотврати голям процент от прекъсванията на процесите, възниква-
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щи поради прегряване или повреди.
Ключовите въпроси при проектирането са свързани с правилно насочване
на входящите потоци и конфигуриране на изпускателните отвори за
топлина на оборудването, подбор на
зони за охлаждане и рециркулация на
въздуха, изучаване на движението на
големите въздушни потоци в помещението и фиксираните температурни
точки.
Конфигурацията на „горещи“ и
„студени“ коридори в сървърните
помещения става посредством разполагане на сървърните шкафове и
системите за охлаждане и рециркулация по определен начин, за да се
избегне смесване на въздушните потоци. Oборудването се подрежда,
като се редуват „студената страна“ на сървърния шкаф (където постъпва студеният въздух) и „горещата“ (където са отворите за отработения въздух) и се оставят коридори
между тях. Стриктната конфигурация на такива въздушни пътеки може
значително да увеличи производителността на системата за охлаждане.
При подреждане на оборудването,
инсталирано в стелажи/шкафове, по
модел „предница-към-гръб“, климатизираният въздух постъпва в студените коридори, разположени в предната част на оборудването, а отпадъчната топлина се изхвърля навън към
горещите коридори в задната част
на шкафовете.
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Оборудването с нестандартна
посока на извеждане на горещия
въздух трябва да бъде пригодено към
модела посредством капаци, прегради, канали и др., за да се постигне
желаното движение на въздушния
поток. Тук редовете със сървърни
шкафове се подреждат по модел
„гръб-към-гръб“, а празните места
(незаетите от оборудване слотове)
се блокират с прегради от страната, от която постъпва студеният
въздух, за да се намалят пречките за
рециркулацията.
Отворите за кабели в повдигнатите подове и двойните тавани трябва да се уплътняват максимално. С
добра изолация температурата на
въздуха в горещия коридор вече не
влияе върху температурата на
сървърните шкафове или надеждната
работа на центъра за данни. Климатичната система се конфигурира
така, че да доставя охладен въздух
само чрез „студените“ коридори и да
засмуква въздух от „горещите“. Топлият поток не се смесва с охладения
въздух, който се подава от климатичната система, и следователно може
да се връща директно към климатика чрез различни схеми на събиране и
насочване и при по-висока температура.
Намаляването на скоростите на
вентилаторите, за да подават толкова охладен въздух, колкото е необходимо за конкретното простран-

ство, също може да доведе до значителни икономии. Има различни стратегии за постигане на тази цел. Сред
тях е система за контрол, която
управлява скоростите на вентилаторите в най-критичните точки на
студените коридори – върховете на
сървърните шкафове при инсталациите с повдигнат двоен под и дъното
на раковете при двойни тавани, краищата на коридорите и др.
За да се поддържат ефективно
параметрите на микроклимата, се
препоръчва използването на специално разработени системи за прецизно
кондициониране на въздуха. В конструкцията на прецизните климатици
фигурират всички необходими средства за охлаждане, подгряване, очистване, овлажняване, изсушаване и
преместване на въздушни маси. Елементи от конструкцията им също
могат да бъдат средства за автоматично регулиране на температурата,
влажността, налягането, състава и
подвижността на въздуха.
За разлика от комфортните модели, прецизните климатици поддържат
ограничен набор от функции, тъй като
са предназначени за изпълнение на
конкретни задачи, определени с техническото задание. Топлинното натоварване в обслужваните помещения и
графикът на изменението му обикновено са предварително известни, поради което не се налага често изменение на вече въведените настройки.
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Дебитът на подавания в помещението въздух и схемата на неговото
разпределение по правило също не се
променят често. Те се определят още
на проектния етап при избора на оборудването. Необходимостта от овлажняване или изсушаване на подавания въздух, изискванията към автоматиката и конструктивните специфики на прецизния климатик също се
вземат предвид индивидуално, при
съставяне на техническото задание.
Прецизните климатици поддържат
постоянна температура, а понякога и
влажност, и чистота на въздуха, денонощно и целогодишно. Сигнализират
за възникване на неизправности или
отклонения на температурата извън
допустимия диапазон. Точността, с
която поддържат зададената температура, е 1 °С. Могат да работят при
температура на външния въздух средно до -35 °С. Позволяват всякакъв тип
управление и стабилно поддържат
влажността и чистотата на въздуха.
За да се осигури необходимата
надеждност на работа на системата с цел поддържане на зададените
параметри на микроклимата, обикновено тя се резервира. Възможните
варианти са осигуряване на 100%
резерв или резерв N+1, когато един
от използваните климатици е в
състояние на резерв, а останалите
работят. Също така конструкцията
на прецизния климатик позволява да
се провеждат ремонтни работи, без
да се изключва оборудването.
Хладилният контур при прецизните климатици е конструиран с оглед
осигуряване на надеждната им работа при температура на външния
въздух до около -35 °С. Някои производители посочват и много по-ниски
стойности в техническата документация на изделията. Обикновено в
конструкцията на климатиците са
включени пароовлажнител - за овлажняване на подавания въздух, и въздухонагревател, който се използва в
режим на изсушаване на въздуха.
Подаването на въздух от прецизния климатик може да се осъществява по различни начини, например през
предния панел на климатика. При дейта центровете, поради високата
плътност на поместеното оборудване и голямото топлоотдаване, се
предпочита схемата на подаване на
въздух през пода.

Когато дейта центърът е с местоположение в район с плътно застрояване - в непосредствена близост
до жилищни сгради, се препоръчва да
се поставят външни блокове с понижено ниво на шум. Към недостатъците на тези блокове могат да се
отнесат по-големите им размери в
сравнение със стандартните.
При определяне на необходимата
мощност на системата е необходимо да се вземат предвид следните
изходни данни: препоръчителен температурно-влажностен режим за
електронните системи, компютърното и телекомуникационното оборудване, системите за непрекъснато
електрозахранване (важно е да се
отчетат и предвидените съвместно с тях акумулаторни батерии, изискващи температура на въздуха +22 ±2
°С и влажност 50 ±10%, в някои модели ±20%); сумарното топлоотдаване
от цялата електронна апаратура,
разположена в охлажданото помещение (често сумарното топлоотдаване на електронната апаратура е в
диапазона от 10 до 90% от тяхната
употребявана мощност). Също така
всяко помещение се характеризира с
геометричните си размери, включително площ, обем, височина на тавана, наличие на прозорци и други характеристики, които е необходимо да се
вземат под внимание.
Съвременните решения за прецизна климатизация използват възмож-

ностите на автоматизирани системи за диспечеризация и управление.
Съществуват системи, специално
предназначени за централизирано управление и мониторинг на климатичните системи в дейта центровете.
Това не толкова гарантира създаване на оптимални климатични условия
в помещенията и надеждно функциониране на всички инженерни системи,
включително системата за безопасност, но обезпечава съществено
намаляване на енергопотреблението.
Чрез системите за управление се
осигурява автоматичен анализ на
десетки параметри (от промени в
налягането и запрашеността на филтърните системи до параметрите на
електрическата мрежа и температурата на корпуса на автоматите за
защита на захранващите трансформаторни подстанции). Освен че контролира, системата предупреждава
операторите и специалистите по
поддръжката за достигане или приближаване до критичен режим на
работа. При отсъствие на реакция от
страна на обслужващия персонал
системата може сама да предприеме мерки в съответствие с предварително програмиран алгоритъм за
действие. Работата на климатичната система обикновено се контролира от подсистема за мониторинг,
която се грижи за управление и контрол на инженерното оборудване в
центъра.
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Помпи за плувни басейни

Плувните басейни са сред основните атракции в развлекателни комплекси, хотели, спа центрове, спортни комплекси и други. В зависимост от предназначението те могат
да бъдат с различна дълбочина, размери, с обособени зони
и т.н. Безпроблемното функциониране на басейна, поддържането на необходимото качество на водата, необходимото ниво и т.н. е свързано с използването на специално оборудване, важен елемент от което е водната помпа.
Осигуряват непрекъсната
циркулация на водата
в басейна
Помпите за басейна изпълняват
редица функции. Сред основните е
осигуряване на непрекъсната циркулация на водата в басейна. Това гарантира поддържането на необходимото
качество и чистота на водата в съответствие със санитарно-хигиенните

ÑÒÐ.

42

1*2014

изисквания. Благодарение на създаваната от помпата непрекъсната циркулация се предотвратява образуването на застойни зони, които могат
да се превърнат в подходящи места
за развитието на болестотворни
бактерии. В същото време водата
непрекъснато преминава през филтрираща система за отстраняване на
попаднали замърсяващи вещества.

Разнообразие от конструктивни
решения
Като вариант на изпълнение, за
плувните басейни могат да се използват центробежни, осови и други
видове помпи, вертикално и хоризонтално изпълнение. В зависимост от
големината на басейна се използват
помпи, различаващи се по мощност,
производителност, максимално допустимо налягане в корпуса, допустима температура, въздух, циркулираща вода. Могат да се използват и
различни типове двигатели.
Най-често помпите, използвани за
плувни басейни, се подразделят основно на самозасмукващи и нормално
засмукващи. Също така те могат да
бъдат с предфилтър или без.
Характерно за самозасмукващите
помпи е, че в зависимост от условията е възможно те да бъдат монтирани над или под нивото на водата.

> ÂèÊ îáîðóäâàíå
Съответно се предлагат и потопяеми самозасмукващи помпи. Също така
при тях не е необходимо предвиждането на обратен клапан, тъй като те
могат да осигурят напор до 3 метра.
Все пак е добре да се има предвид, че
някои специалисти препоръчват монтирането на помпата да е под нивото на водата.
Обикновено самозасмукващите
помпи се предлагат с предфилтър за
предварително очистване на водата
от механични замърсители с оглед
предотвратяване повреждане на
елементи от помпата, като помпата и предфилтъра са обединени в
един агрегат. Подобни агрегати
стандартно се използват като част
от филтриращите системи. Добре
е да се има предвид, че мощността
на помпата е необходимо да се съобрази с възможностите на филтъра.
При по-висока скорост на преминаващата през филтъра вода от препоръчителната, качеството на пречистената вода намалява. Подобна
ситуация може да доведе и до повре-

да на помпата или филтъра.
При използване на нормално засмукващи помпи е добре де се има
предвид необходимостта от запълването им с вода преди първото
пускане. В повечето случаи се препоръчва помпите да се монтират под
нивото на водата. При монтиране
по-високо от нивото на водата е
необходимо допълнително предвиждане на обратен клапан на смукателния тръбопровод. Важно условие за
безпроблемната работа на помпата
е да не се допуска да работи на сух
ход.
Нормалнозасмукващите помпи могат да бъдат без предфилтър и намират широко приложение при изграждане на водопади, водни пързалки, хидромасажни вани и други.
Приложение намират и бустер
помпите. Те обикновено се използват
заедно със самозасмукващи помпи при
необходимост от повишаване на налягането или дебита, а също така и
с някои системи за автоматично
почистване на басейна.

Критерии
за избор
Общи изисквания към всички поми,
използвани за басейни, са: те да са
безопасни за околната среда, компактни, надеждни, с ниски нива на шум
и вибрации. Необходимо условие е те
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необходим за почистването на филтъра.

Нагнетателно оборудване
за хидромасажни вани

да могат да работят безпроблемно
с вода, съдържаща сол, химически добавки и други.
Работата с химични реагенти
при високи температури поставя
допълнителни изисквания към качеството на отделните елементи от
конструкцията на помпите. За тяхното производство обикновено се
използват материали като полипропилен, подсилен със стъклени влакна, чугун, бронз, композитни материали, алуминий, неръждаема стомана и други.
При избора на помпа се препоръчва да се избере помпа с мощност,
която да може да осигури необходимата кратност на водния обмен
като се отчете обема на басейна и
количеството вода за напълването
му. Мощността на предлаганите
помпи варира в широк диапазон започващ от около 40 m3/h и достигащ обикновено до около 100 m3/h.
Както вече бе споменато, необходимо е да не се допуска образуването на застойни зони. Целият обем
вода е необходимо интензивно да се
смесва и качествено да се пречиства.
За да се гарантира поддържане на
честотата на водата в басейна в
съответствие със стандартите е
необходимо цялото количество вода
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да преминава през филтърната система средно за около 4-6 часа. За
едно денонощие е необходимо изпълнението на няколко такива цикъла. Обикновено продължителността
на подобен цикъл на филтриране се
определя в зависимост от разположението на басейна, дали е открит
или закрит, неговата натовареност
и други. Препоръчително е при повисока натовареност на басейна
цикълът на пречистване да е пократък.
Също така е добре да се има предвид, че количество подавана вода и
скоростта на пълнене е необходимо
да бъде пропорционално на капацитета на басейна. По тази причина се
препоръчва да се инсталира оборудване с известен резерв от мощност.
Обикновено като допълнителна защита срещу риск от токов удар служи
изолацията на вала на помпа, а срещу отлагания на замърсявания върху
отделните елементи от конструкцията на помпата и срещу запушване
се предвиждат филтри, които е необходимо да бъдат подменяни на определен период от време, посочен от
производителя.
Принципно, при определяне мощността на помпата се взима предвид
необходимостта от филтриране на
водата, а така също и обемът вода,

За хидромасаж във вода с различна температура се използват предимно водни и въздушни помпи за хидромасажни вани. За процедурите се
използва вода циркулираща под налягане, подавана посредством дюзи,
като паралелно са създава силен
въздушен поток, което увеличава
силата на въздействие на масажа.
Здравината на помпата е осигурен с
помощта на високотехнологични
материали, които не са чувствителни към ефектите на абразивни частици и химикали.
Върху тихото и гладко функциониране на нагнетателното оборудване
влияние оказва правилното монтиране на ваната. Системата за хидромасаж, с изключение на помпите за
хидромасажни вани, включва водни
дюзи по стените на ваната, свързващи тръби, усвояването на въздуха. По
затворения контур през цялото време циркулира вода, подавана от помпите. Следва да се отбележи, че в
работен режим водният агрегат е на
практика безшумен, а шумът се
създава от въздуха.
Необходимо е помпите, използвани за хидромасажни вани, да са оборудвани с топлинна защита на двигателя, вграден филтър за улавяне на
едри замърсители, няколко режима за
хидромасаж и висока надеждност при
продължителна работа. Ръчно управляваните или с микропроцесор помпи за хидромасажни вани поддържат
зададената температура и осигуряват санитарна обработка на
повърхността след приключване на
водните процедури. За помпеното
оборудване е необходимо да се предвиди отделен източник за електрозахранване и се предвижда възможност за автоматично изключване на
помпата при възникване на аварийна ситуация. Спазването на всички
правила за инсталиране и експлоатация на помпите осигурява високо качество на водните процедури
както в хиромасажните вани, така
и в басейните.
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one2clean гарантира надеждно и ефективно
пречистване на битовите води
През последните няколко години пречиствателните станции
са постигнали впечатляващо технологично развитие. Днес те са
високотехнологични продукти, оборудвани със сложни управления
и различни помпи, сензори и клапани, но това често е в ущърб на
надеждността на продукта. С one2clean Вие ще бъдете в състояние да поемете отговорността за навременното пречистване
на битовите води, като едновременно с това се грижите за бюджета си и за околната среда. При one2clean са премахнати ненужните екстри, което я прави надеждно решение:
- няма механични елементи в отпадъчните води;
- нужен е само един резервоар с една камера;
- по-малко консумация на енергия и по-малко износване;
- няма помпи в отпадъчните води;
- няма електрически компоненти в отпадъчните води;
- невероятно малко утайки от отпадъчните води.

one2clean е умна и опростена система
one2clean представлява усъвършенствана и доразвита доказаната SBR технология за отпадъчни води, със значителни предимства по отношение на разходите, експлоатацията и поддръжката. Чрез закупуване на система за пречистване на отпадъчни
води one2clean Вие избирате качеството на GRAF и се възползвате от опита на повече от 250 000 доволни клиенти. С one2clean
изхвърлянето на отпадни води е безопасно и достъпно.

one2clean е изчистеното решение
one2clean има нужда само от 3 стъпки, за да пречисти водата. Пречистването на отпадъчните води се извършва в една камера само в един резервоар. Това елиминира ненужните помпени
процеси и връщането на утайките.

Принцип на работа
1. Пречистване на отпадъчната вода - отпадъчната вода постъпва директно в биологичната зона без да са необходими помпени процеси. Аерацията на цялата камера води до незабавна активация на отпадъчните води. Микроорганизмите започват биологичен процес на пречистване, без забавяне.
2. Фаза на утаяване - аерацията е прекъсната чрез контролното устройство и активната утайка се утаява на дъното. Зоната за пречистена вода е в горната част на контейнера.
3. Изпомпване на пречистената вода - чистата вода се отвежда от системата и процесът на пречистване може да започне отново.

Предимства на one2Clean
one2clean е без мирис
Цялата отпадъчна вода се активира незабавно с кислород, използвайки уникалната one2clean технология. Процесът при
one2clean пречиства водата без отделящи се миризми, след което тя е годна за отвеждане в природата.

one2clean вече отговаря на нуждите на утрешния ден
Пречиствателната станция one2clean може да постигне постоянни параметри на пречистване с коефициент на ефективност
до 99%! Това осигурява висока сигурност на инвестицията, дори
ако законовите изисквания станат по-строги.

- изцяло аеробна технология - аерира се целия резервоар
- опростена технология с висока степен на пречистване - до 99%
- 2/3 по-малко утайки - по-малки разходи за почистване
- двойно по-голям буфер за пренатоварване
- изключително ниска консумация на енергия
- няма механични и електрически компоненти във водата
- вградена шахта за проби
- компактно управление Klaro
- бърз монтаж и елементарна поддръжка
- СЕ сертификат на съда и технологията
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Винтоверти и гайковерти

Винтовертите и гайковертите са сред най-широко използваните инструменти в съвременното строителство. Използват се
както при извършването на основни ремонти и довършителни
работи, така и в бита при монтаж на мебели, смяна на брави и
други. Използването на електрически инструменти за извършването на еднообразни операции, каквито са завиване и развиване
на винтове например, значително намалява умората у монтажника, а също така води и до повишаване на производителността.
Винтовертите обикновено са с
мощност до около 600 W и теглото
им е съобразено с факта, че с тях
предимно се работи с една ръка.
Обикновено разполагат с ограничител за ограничаване на дълбочината
на завиване на винта. Използват се
както специално разработени за целта ограничители, така и регулатори
на въртящ момент, които показват
силата му.
Сред изискванията към винтовертите е те да могат да работят с
минимална скорост без това да води
до намаляване на въртящият момент.
Това се постига със специална предавателна кутия, позволяваща работата на понижени обороти в един или
няколко режима (0 - 400 об./мин. и 0 1100 об./мин.). Постигането на подобен режим на работа е възможно и ако
е налице плавна зависимост между
скоростта на въртене от степента
на натискане на захранващия бутон.
Тъй като инструментите се конструирани с оглед на удобството при
работа с една ръка, корпусът и ръкохватката са ергономични, бутоните
за управление са разположени така,
че да осигуряват удобство при рабо-
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та. Обикновено винтовертите предлагат възможност за завиване и отвиване на винтове с различни глави.
Конструкцията на някои винтоверти
позволява и автоматично подаване на
винтовете.

Акумулаторни винтоверти
Стандартно конвенционалните
електроинструменти работят с
мрежово захранване, за което е необходим кабел за свързване към електрическата мрежа. Това е един от основните им недостатъци, тъй като
кабелът често пречи при работа. Използването на акумулаторни инструменти отстранява този недостатък
особено в случаи, при които монтажните работи се извършват на места
с голяма височина, където е трудно
да се осигури достъп до електричество.
Акумулаторните винтоверти се
характеризират с някои особености
в сравнение със захранваните от
електрическата мрежа. На първо
място може да се посочи работата
им с постояннотоков електродвигател. Тъй като наличието на акумулатор обикновено води до увеличаване

на теглото и размерите на инструмента, обикновено се предприемат
мерки за тяхното намаляване. Сред
тях са използването на електродвигатели с малък диаметър (40-45 mm)
и планетният механизъм (типичен
диаметър около 45 mm) в редуктора.

Ударни акумулаторни
винтоверти и гайковерти
Поставянето на винтове в твърди
материали и най-вече осигуряване на
доброто им затягане изисква голям
въртящ момент. В още по-голяма
степен това се отнася за отвиване
на силно затегнати винтове. За целта се използват ударните винтоверти, в които вместо постоянен
въртящ момент, както е при обикновените, в рамките на един оборот
допълнително се осигуряват 1-2 удара (краткотрайно рязко увеличаване
на въртящия момент). Въртящият
момент при удар надхвърля 200 Nm в
някои модели, като същевременно
скоростта на въртене достига 2000
об./мин. и позволява бързо завиване и
отвиване.
Само за отвиване и завиване на
болтове, винтове и гайки са предназначени т. нар. гайковерти. Принципът
им на действие е както на винтовертите, а основната разлика е в накрайниците, които тук трябва да обхващат гайки и шестостенни глави на
болтове. Голяма част от моделите са
ударни.

Видове акумулатори
Използват се три вида акумулатори - никел-кадмиеви (NiCd), NiMH акумулатори и литиево-йонни (LiIon).
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Никел-кадмиевите (NiCd) акумулатори съдържат последователно свързани клетки, всяка с номинално напрежение 1,2 V. Напрежението на всяка
клетка непосредствено след сваляне
на акумулатора от зарядното устройство е около 1,5 V, а на изтощената
– около 1 V. Добре е да се има предвид, че използването на акумулатора при по-малки напрежения на клетките може да го повреди.
Със същото напрежение на клетка са и NiMH акумулаторите. Те осигуряват около 20% по-дълго време на
работа, но не са така издръжливи към
претоварване.
При използването на тези два типа
акумулатори е добре да се имат предвид някои особености. Новите акумулатори могат да осигурят даденото
в проспекта им време на работа след
около 5 цикъла заряд-разряд. Зареждането е добре да се случва само когато те са напълно разредени. В противен случай сравнително бързо намалява времето за работа с едно зареждане. Саморазреждането им е
значително и затова неизползваните
в продължение на 6 или повече месеца са практически напълно разредени.
Литиево-йонните (LiIon) акумулатори, наричани още и литиеви акумулатори, са с номинално напрежение на една клетка 3,6 V. Непосредствено след зареждане, напрежението им е 4,1 V, а това на напълно разредена клетка е 2,7 V. Те са значително по-леки от предните два вида,
което заедно с по-голямото напрежение на клетка позволява създаването на високоволтови акумулатори с приемливи размери и тегло.
Съществено предимство на литиевите акумулатори е възможността
за дозареждане по всяко време без
опасност от влошаване на характеристиките. Друго тяхно предимство
е, че когато не се използват, те
запазват заряда си практически
непроменен поне година. Засега основният недостатък е по-високата
цена в сравнение с предните два
вида.
Добре е да се има предвид, че зареждането на акумулаторите е добре да се прави при температури в
съответствие с указаните в документацията на инструмента. Обик-
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новено подходящата температура е
между +10 и +40 °С или от 0 до 45 °С.
Зареждане при температура над
максималната намалява експлоатационния срок, поради което акумулаторът не трябва да е изложен на
преки слънчеви лъчи.
При съхраняване на акумулаторите е добре да се внимава изводите
им да не свържат накъсо чрез допир
до метален предмет, а температурата в мястото на съхранение да не
е извън допустимите граници (обикновено между -10 °С и +50 °С).
Зарядните устройства обикновено влизат в комплекта на инструмента, но могат да се закупят и отделно. Важна тяхна характеристика е
времето на зареждане, което зависи
и от вида на акумулатора. Обикновено то варира между 30 минути и 6
часа.
Неудобството акумулаторът да се
изтощи по време на работа и да
трябва да се изчака зареждането му
е избегнато в някои професионални инструменти, продавани в комплект с
два акумулатора.
За допълнително осветяване на
мястото на завинтване има модели
с вграден светлинен източник (найчесто бял светодиод). Съществуват
и модели със завъртаща се на 90
градуса спрямо тялото вградена лампа, което позволява насочване на
светлината в желаната посока.

Най-малките винтоверти
Теглото им обикновено варира
между 400 и 700 g. Често се наричат
акумулаторни отвертки. Характеризират се с ниска максимална скорост

на въртене, която обикновено е до 300
- 500 об./мин., патронник за шестостенни накрайници и могат да завиват
винтове с диаметър до 6-7 mm. Някои от тях външно приличат на дебела отвертка, а други имат дръжка
от пистолетен тип, в която е разположен акумулаторът. При някои модели дръжката е сгъваема, с 2-3 фиксирани положения. Професионалните
акумулаторни отвертки са снабдени
с механичен регулатор на въртящия
момент, който има и позиция за пробиване на отвори.
Използването на винтоверти в
тесни места създава затруднения, а
често се оказва и невъзможно. Съществуват два подхода за решаване на
този проблем. Единият е използването на допълнително приспособление
за работа под ъгъл от 90 градуса
спрямо оста на инструмента. Значително по-разпространени са ъгловите винтоверти, чиято работна част
заедно със специален къс накрайник
има дължина 9-11 cm, а дължината без
накрайник на някои модели е само 3,5
cm. За улесняване на завиването в
дърво се препоръчва предварително
пробиване (с много късо свредло) на
отвор с около 40% по-малък диаметър
от този на винта, което обикновено
изисква замяна на патронника. Максималният диаметър на пробиваните
отвори не е голям – десетина mm в
метал и до 12 mm в дърво.
Полезна особеност на част от
съвременните винтоверти е наличието на електрическа спирачка – при
изключване на двигателя патронникът не продължава да се върти по
инерция, а веднага спира.
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