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BMG представи решения на Autodesk за инфраструктурно и сградно проектиране

сградно проектиране“ се проведе на 18 юни т. г. в Бест Уестърн Плюс

Сити Хотел със съдействието на КАД Пойнт ЕООД. Беше предста-

вена новата стратегия на Autodesk за развитие на решенията за ар-

хитектурно, конструктивно и строително проектиране, както и

новият Revit 2015. Бяха демонстрирани успешно реализирани BIM про-

екти с Autodesk – Plaza West Mall и други архитектурни проекти на

Планинг ЕООД, новите инструменти за анализ на строителни кон-

струкции в Building Design Suite 2015, решенията за проектиране на

сградни инсталации с Revit MEP и за управление на строителството

с новия Navisworks 2015.

На 19 юни в Бест Уестърн Плюс Сити Хотел със съдействието

на Каниско ЕООД се проведе семинарът „Новите 2015 версии на

Autodesk за инфраструктурно проектиране“. Участниците се запоз-

наха с възможностите за решаване на инфраструктурни задачи с

новия Autodesk Map 3D 2015, за инфраструктурно концептуално

моделиране с Infraworks 2015, за проекти за рехабилитация с ReCap

2015, както и за проектиране на пътна, ж. п. и водна инфраструкту-

ра с новия Civil 3D 2015. Сред останалите демонстрирани решения

бяха Autodesk Vehicle Tracking и новият Navisworks 2015.

В рамките на двата семинара организаторите припомниха за про-

моционалната кампания за всички версии продукти на Autodesk за

съществуващи клиенти, валидна до 25 юли т.г.

Новите решения на Autodesk за инфраструктурно и сградно про-

ектиране 2015 бяха представени от BMG в рамките на два специа-

лизирани семинара по време на Дните на Autodesk в София.

Семинарът „Новите решения 2015 от Autodesk за иновативно

Денима 2001 представи нови аварийни евакуационни осветителни тела

Отдел Професионално осветление към

Денима 2001 представи нови аварийни ева-

куационни осветителни тела, съобщиха за

сп. ТД Инсталации от компанията. Сериите

Hertha, Vartha, ALM, ALRT, ALBV, ALR, AL, ALB,

както и осветителни тела с надпис „Венти-

лацията работи“, са подходящи за монтаж

на стена, таван, окачвачи или за вграждане

в окачен таван. Аварийните светодиодни ос-

ветители имат продължителност на свете-

не в авариен режим до 8 часа и възстановя-

ват пълния си заряд за не повече от 24 часа.

Bosch отчете сериозен ръст в продажбите във всички бизнес сектори

ефект от променената счетоводна политика и придобиванията от

миналата година. Като се изключат извънредните разходи за фото-

волтаичния бизнес, печалбата преди лихви и данъци (EBIT) на Бош е 6%

или 2,8 млрд. евро. За текущата финансова година дружеството очаква

между 3% и 5% ръст на продажбите. През първото тримесечие на 2014

г. продажбите на Bosch са нараснали със 7%. Бизнес направлението „Ав-

томобилни технологии“ продължава възхода си, започнал през измина-

лата година. През 2013 г. то е увеличило продажбите си с 6,7% до 30,6

млрд. евро. Бизнес направлението „Енергийна и сградна техника“ е

повишило продажбите си с 3,9% до 4,6 млрд. евро.

Азия продължава да бъде най-бързо разрастващият се регион за

компанията. В периода 2010–2014 г. инвестициите там възлизат на

3,3 млрд. евро, а целта на компанията е до 2020 г. да удвои оборота

си в региона. Към края на десетилетието и продажбите в Северна и

Южна Америка също се очаква да нараснат двойно.

Продажбите на Bosch в Европа са нараснали въпреки затруднената

икономическа ситуация. Оборотът на компанията в региона се е уве-

личил с 2,2% до 25,5 млрд. евро. През 2013 г. Bosch инвестира в Европа

1,6 млрд. евро. През 2013 г. персоналът на групата се е увеличил с 8500

души, достигайки 281 000. Bosch Group има намерение да увеличава броя

на служителите си и през 2014 г.

Bosch Group отбелязва значителен ръст на оборота във всички

бизнес сектори през последната година, информираха от компанията.

През финансовата 2013 г. компанията е увеличила продажбите си с

3,1% до 46,1 млрд. евро. В това число са отразени преустановяване-

то на бизнеса с кристалинната фотоволтаика, консолидационният
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Daikin представи нова гама климатици
за жилищни приложения

Daikin представи новата гама базови инверторни климатици за

жилищни приложения Siesta ATXV-ABA, съобщиха от компанията. Спо-

ред производителя вътрешните тела ATXV-ABA и външните тела

ARXV-AB предлагат високи нива на енергийна ефективност и комфорт

на достъпна цена.

„Вътрешните стенни тела имат изчистен модерен дизайн, с бели

панели, които ще се съчетаят с всеки интериор. Те имат автоматично

завъртане на вертикалните жалузи, за да се осигури равномерно раз-

пределение на въздушния поток и температурата в помещението, ав-

томатична скорост на вентилатора, филтър за прах и функция изсу-

шаване. Всичко това се управлява от едно ново, лесно за употреба

дистанционно управление. Топлообменниците на външните тела имат

антикорозионно покритие, за да се гарантира по-голяма устойчивост

на най-тежките метеорологични условия“, обясняват от Daikin.

Новата инверторно-контролирана гама Siesta ATXV-ABA/ ARXV-AB

включва 2,5 kW, 3,5 kW, 5 kW и 6 kW тела, със SEER до A+ и SCOP на

A. Климатиците имат работен диапазон от 18 °C до 43 °C за охлаж-

дане и от -10 °C до 24 °C за отопление.

Siemens представи нови PIR и MW
СОТ детектори

Направление Сградни тех-

нологии на Siemens представи

новите комбинирани СОТ де-

тектори PDM-IXx12/T и PDM-

IXx18/T от серията Magic. Те

комбинират пасивна инфра-

червена (PIR) и микровълнова

(MW) технология с цел точна

преценка за движение в зона-

та им на детекция. Алго-

ритъмът анализира относи-

телната сила на IR и MW сиг-

налите, получени от обекта,

за да извърши разпознаване на

движение.

„Детекторите са подходя-

щи както за жилищни, така и за обществени сгради, като работят

надеждно дори и при тежки условия - например в стаи с бързи и екст-

ремни температурни амплитуди, които могат да предизвикат фал-

шиви аларми. Благодарение на предварително конфигурираните EOL

резистори детекторите могат да се използват със СОТ панелите на

Siemens SPC и Sintony. Бързото и ефективно конфигуриране на EOL

резисторите позволява лесно свързване на детекторите към СОТ

панели на други производители без допускане на грешки“, обясняват

производителите.
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Екотерм проект предлага пелетни горелки с
модулиращо микропроцесорно управление

Фирма Екотерм проект предлага на

българския пазар горелките от серия GP,

предназначени за изгаряне на дървесни пе-

лети (∅ 6-8 mm), съобщиха за сп. ТД Ин-

сталации от компанията. "Те могат да

бъдат монтирани на различни водогрейни

котли. Високата ефективност на изгаря-

не се осъществява благодарение на прециз-

но регулирания горивен процес. Съществуват възможности да се влияе

на параметрите им по удобен за потребителя начин", разказват от Еко-

терм проект. "Пелетните горелки GP от четвърта генерация са с мо-

дулиращо микропроцесорно управление и 10 години гаранция на горивна-

та глава. Те притежават редица предимства, сред които: модерно мно-

гофункционално микропроцесорно управление, произведено в Швеция, оси-

гуряващо прецизна работа на елементите на горивния процес с настройка

на параметри; автоматичен тест на функциите на системата; пет

фиксирани нива на мощност с бърз достъп, които могат да бъдат про-

меняни от потребителя; автоматична модулация - настройка на коли-

чеството въздух съобразно избраната от потребителя мощност и др.

При горелките GP има възможност за съхраняване на текущи настрой-

ки и възстановяване на заводските настройки, разполагат с пароли за

ограничаване на нива за достъп до параметри за потребителя и сервиз-

ния персонал, дават възможност за работа с температурен сензор, ко-

телен и стаен термостат. Налице са и специални мерки за повишаване

на надеждността и безопасността на изделието", допълват те.

Фламтех ЕООД инсталира пожарогасителна
система с NAF S 125® в НМК и НГЧИ

Фирма Фламтех

проектира, достави

и монтира автома-

тична газова пожа-

рогасителна систе-

ма в Националния му-

зеен комплекс (НМК)

и Националната гале-

рия за чуждестранно

изкуство (НГЧИ), съ-

общиха за сп. ТД Ин-

сталации от компа-

нията. "Завършената част на музейния комплекс, известен като

българския Лувър, бе открита в средата на месец юни от д-р Петър

Стоянович, министър на културата, и неговия съветник г-н Дана-

илов, които обърнаха специално внимание на внедрената система за

пожарогасене. Гасителният агент NAF S 125® е одобрен от амери-

канската агенция за защита на околната среда (EPA) за приложение

в нормално обитавани площи. Производството му е обект на UL кон-

трол и отговаря на качествените изисквания, посочени в стандарт

БДС EN 15004. Предимствата на тези системи са максимална бе-

зопасност за хората и околната среда, максимална скорост на га-

сене, минимални щети, минимално тегло на системата, минимално

заето пространство, минимални разходи за поддръжка, най-добро

съотношение цена/ползи“, заявиха от Фламтех.
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СОЛАР ЛЕД ПАУЪР представи най-

новите продукти в портфолиото си

светодиодни осветителни решения

на XV национална конференция по

осветление с международно участие

BulLight 2014, която се проведе от 10

до 13 юни т.г. в Созопол.

Акцент в представянето на фир-

мата бяха три нови серии светоди-

одни осветители: серия осветител-

ни тела за промишлено осветление

тип камбана за директна замяна на

250 W МХЛ и 400 W ЖЛ конвенционал-

ни камбани, серия линейни осветите-

ли за търговски обекти и серия офис

осветители за окачен таван 60х60 см.

„В рамките на BulLight 2014

всъщност се състоя премиерата на

трите най-нови серии осветители на

СОЛАР ЛЕД ПАУЪР. Те са оптимално

проектирани и използват най-съвре-

менните решения в областта на LED

технологията, като предлагат мно-

го висока ефективност и енергоспе-

СОЛАР ЛЕД ПАУЪР представи новости в
светодиодното осветление на BulLight 2014

стяване“, коментира управителят на

фирмата Даниел Бароков.

Най-голям интерес сред участни-

ците на BulLight 2014 предизвикаха

двата фирмени модела офис освети-

тели за окачен таван от серията LP-

PVC60X60 – във варианти от 28 W и

39 W. „Тази нова серия е изцяло про-

ектирана съобразно изискванията на

светодиодното осветление. Модели-

те предлагат ефективност от над

130 lm/W и позволяват изключително

кратък срок на откупуване на инвес-

тицията, дори и при подмяна на вече

съществуващо осветление“, допълни

г-н Бароков, като определи новата

серия като „стъпка напред в LED

офисното осветление“.

„Останахме с много добри впечат-

ления от BulLight 2014. Организация-

та на конференцията беше на отлич-

но ниво, а програмата засегна широк

кръг от проблеми и въпроси, свърза-

ни с осветлението. Пролича необхо-

димостта всички ангажирани по един

или друг начин в тази област – науч-

ни работници, инвеститори, проек-

танти, търговци и производители, да

се срещат помежду си, да обменят

идеи, да научават за най-новите до-

стижения в областта. Надяваме се в

бъдеще да се организират по-често

подобни форуми“, добави той.

СОЛАР ЛЕД ПАУЪР представи новости в
светодиодното осветление на BulLight 2014

На 8 май т.г. в Съюза на архитек-

тите се проведе Национален форум

"Проблеми на външното осветление

на населените места". Модератор на

събитието бе д-р инж. Люлин Радулов,

председател на Черноморски регио-

нален енергиен център (ЧРЕЦ).

В първата част на форума инж.

Димчо Михайлов и доц. д-р инж. Мони

Монев от Български институт по

стандартизация,  представиха норма-

тивните изисквания за ефективност

в уличното осветление, застъпени в

БДС EN 13201 "Улично осветление".

Проф. д-р арх. Тодор Булев, проф. д-р

инж. Николай Василев и д-р инж Пла-

мен Цанков презентираха Мастер

плана за осветлението в София, одоб-

рен от специализиран експертен

съвет на Столична община, който

според лекторите е важна предпос-

тавка за планово, целенасочено и

ефективно развитие на външното

градско осветление. Във връзка с

Национален форум "Проблеми на външното
осветление на населените места"

осветлението в София бе представе-

на и концепция за развитие и модер-

низиране на уличното осветление на

територията на Столична община,

която включва редица краткосрочни,

средносрочни и дългосрочни меропри-

ятия. Инж. Владимир Шаламанов под-

черта, че концепцията би могла да се

приложи и в други градове на стра-

ната, тъй като проблемите навсякъ-

де имат сходен характер.

Интерес предизвика и лекцията

"Технико-икономическо и енергийно

изследване на съвременни осветите-

ли за улично осветление" на проф. д-р

инж. Николай Василев, инж. Борис То-

шев и физ. Николина Янева. Целта на

изследването е определяне на количе-

ството ефективност на уличните

осветителни тела с натриеви лампи

с високо налягане и със светодиоди.

Участниците се запознаха и с евро-

пейски проект за интелигентно външно

осветление с адаптивно управление

ESOLi (международни стандарти, реа-

лизирани системи за адаптивно освет-

ление в страната). Инж. Димитър Пав-

лов и проф. д-р инж. Ангел Пачаманов

представиха възможностите за нама-

ляване на разходите за външно освет-

ление в малки населени места (проек-

тиране по мезопична яркост, оценка на

проекти за концесиониране на експло-

атацията на осветлението, сервиз на

системи за управление).

Форумът завърши с дискусия, на

която бе обсъдено предложение към

Столична община за цялостен подход

при решаване на проблемите на

външното осветление и формиране на

експертен съвет със специалисти от

Министерство на икономиката и

енергетиката, Министерство на

регионалното развитие, Столична

община, Национално сдружение на

общините, САБ, НКО, ФНТС, КИИП,

специализирани звена от университе-

тите и др.

Национален форум "Проблеми на външното
осветление на населените места"
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На 18 юни т.г. АББ официално

откри новата си производствена

база в град Раковски. Модерното

съоръжение се простира на площ от

около 15 000 кв. м и ще произвежда

продукти ниско и средно напрежение.

Предстои заводът да бъде цялостно

оборудван и да заработи с пълен ка-

пацитет в рамките на следващите

две години. Освен като производ-

ствено съоръжение, новият обект ще

функционира като складова база и

обучителен център за клиенти.

Специален гост на официалната

церемония по откриването бе прези-

дентът на страната Росен Плевнели-

ев, който изрази радостта си от

факта, че глобални компании като АББ

инвестират в България и осигуряват

голяма част от брутния вътрешен

продукт на страната. В поздравител-

ното си слово кметът на община

Раковски Иван Антонов подчерта, че

АББ има огромен принос за превръща-

нето на индустриалната зона на гра-

да в една от най-успешните в стра-

ната. Той определи компанията, коя-

то в рамките само на 5 години изгра-

ди и пусна в експлоатация два високо-

технологични завода в Раковски, като

един от най-големите и важни инвес-

титори и работодатели в района.

„Новата производствена база има

огромно значение за растежа на биз-

неса ни в България и ще даде серио-

АББ откри втория си завод в
индустриална зона Раковски

зен принос за поръчките и приходите

на компанията в бъдеще. Когато за-

работи на пълен капацитет, в заво-

да ще работят около 600 служители.

Имаме чудесни впечатления от рабо-

тата си с местни доставчици на

материали и ще работим с тях кол-

кото е възможно по-активно“, комен-

тира специално за списанието Еке-

хард Нойрайтер, регионален ме-

ниджър на АББ в България.

В новото съоръжение ще бъдат

преместени част от производстве-

ните мощности на компанията от

Швеция, Франция, Германия и Чехия,

обясниха от фирмата. Основна цел на

АББ е да събере голяма част от раз-

личните си производствени дейнос-

ти "под един покрив". Бизнес средата

у нас, ниският финансов риск в усло-

вията на валутен борд и квалифици-

раните кадри са сред водещите фак-

тори зад решението на АББ активно

да разширява бизнеса си в страната,

уточни Нойрайтер.

Новият завод на компанията в

Раковски е част от инвестиция на

стойност 23 млн. щатски долара,

предназначена за разширяване на про-

изводствения капацитет с цел об-

служване на нарастващото търсене

в Европа и Азия. Това е втората ин-

вестиция на зелено на компанията в

района на Пловдив. АББ фокусира про-

изводствени мощности в индустри-

алната зона поради стратегическа-

та й локация в близост до летище

Пловдив и магистрала Тракия, обяс-

ниха от ръководството.

Първата фабрика на АББ за продук-

ти ниско напрежение край Пловдив бе

открита през 2009 г. и днес в нея

работят над 1000 души. Компанията

разполага с още няколко високотехно-

логични бази в страната: в Петрич –

за производство на продукти ниско

напрежение, в Севлиево – за производ-

ство на продукти високо напрежение

и трансформатори, и във Варна - сер-

визен център за турбокомпресори.

„Понастоящем обновяваме завода

в Севлиево. Целим да разширим про-

изводството на GIS продукти, както

и дейностите за сглобяване на ком-

плектни кондензаторни уредби и ра-

зединители за високо напрежение.

Уверени сме, че през следващите

няколко години ще успеем да постиг-

нем в пъти по-голям обем на поръчки-

те“, добави Нойрайтер.

„България играе ролята на важен

производствен център за АББ в гло-

бален мащаб. Страната е отлично

място за инвестиции и разширяване

на бизнеса ни в региона, тъй като е в

близост до основните ни пазари“, ко-

ментира Мортен Виерод, ръководител

бизнес направление Продукти за кон-

трол на АББ, който пристигна от

централата на компанията в Цюрих за

откриването на новата производ-

ствена база.

Специално за списанието той

допълни: „Всички заводи на АББ са на

едно и също високо ниво по отноше-

ние на стандартите за качество, бе-

зопасността на труд и производ-

ствените технологии. Стремим се

да разширяваме пазарното си при-

съствие, като разчитаме на силни

регионални маркетингови страте-

гии. Голяма част от усилията ни са

насочени към развиващи се пазари

като тези в Източна Европа. Нови-

те производствени капацитети в

България ще ни помогнат да обслуж-

ваме нарастващото търсене на

тези пазари“.

АББ откри втория си завод в
индустриална зона Раковски
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Новият завод на ABB печели награда

"Сграда на годината 2013" в България, "Ин-

веститор на годината 2013 и бе удостое-

на с "Награда на германската икономика в

България 2013" за непрекъснато развитие на

производствени дейности в страната.

Производственото хале на ABB се нами-

ра в индустриалната зона на Раковски, в ра-

йона на Пловдив и произвежда компоненти

за ниско и средно напрежение, а в него ра-

ботят повече от 800 служители.

Оптимална ефективност, перфектен

вътрешен климат, ниски експлоатационни

разходи - всичко това е реалност в произ-

водствената сграда на АВВ в Индустриал-

на зона Раковски. За постигането им Hoval

заложи на системно решение за отопление,

вентилация и климатизация.

Системно решение на Hoval:
Децентрализирана система за климати-

зация с различни типове покривни апарати,

комбинирани така, че да бъде осигурен мак-

симален комфорт на всяка работна зона, ви-

сокоефективни кондензни газови котли за

отопление и проточен бойлер с висок капа-

цитет.

Описание на заложените съоръжения:
• Покривни апарати RoofVent LKW9 - 3

броя за подаване на пресен въздух, с

рекуперация, работещи в режим отоп-

ление и климатизация.

• Подпокривни апарати TopVent DKV9 -

39 броя, работещи на рециркулация в

режими отопление и климатизация.

• Въздушни завеси на входа за товарни

автомобили 20 броя TopVent CUR5.

• Сдвоен кондензен котел на газ UltraGas

1440D (1440 kW) - 1 брой, осигурява

отоплението и топлоподаването до

покривните климатични апарати.

• Кондензен газов котел на газ UltraGas

350 (350 kW) за отопление и подаване

на топлоносител към вентилационни

апарати в офис сградата, както и по-

даване на топлоносител към високос-

коростен водоподгревател модел

ModulPlus.

• Високоефективен и компактен водо-

подгревател ModulPlus F41 с капаци-

тет до 4850 l/h, осигуряващ необходи-

мото количество топла вода за нуж-

дите на над 400 служителя.

 При избора на оборудването Hoval взе

под внимание изискванията на всяка от-

делна зона в производственото хале. Пок-

ривните климатични апарати са подре-

дени така, че да поддържат специфични-

те параметри за всяка зона, като в съ-

щото време управлението е от една об-

ща контролна система.

Интелигентната система DIGINET 5

контролира климатичната инсталация,

като следи комфорта във всяка една зо-

на. Контролната система е свързана с

външен компютър чрез системата

Digicom, като по този начин може от раз-

стояние да се регулира и контролира

отоплението и климатизацията в произ-

водственото хале. Контролът на топлин-

ните завеси се осъществява отделно

чрез управлението EasyTronic, а управле-

нието на котлите - от системата

TempTronic.

Апаратите Hoval бяха монтирани бър-

зо и лесно благодарение на компактния си

дизайн, ниското си тегло, както и отсъс-

твието на необходимост от въздухово-

ди. Доставят се готови за свързване, из-

цяло сглобени и предварително окабеле-

ни, което редуцира разходите и необхо-

димото време за инсталация.

Резултат:
В сградата е осигурен максимален ком-

форт: равномерно затоплена и вентилирана

работна зона с подсигурен пресен въздух и

рециркулация. Стратификацията на темпе-

ратурата в халето е ограничена до 1 оС, тъй

като климатичните покривни апарати не поз-

воляват на топлия въздух да се задържа ви-

соко горе в топлинни джобове. Те успешно

свалят топлия въздух обратно в работната

зона, след като го филтрират, затоплят и

смесят с пресен. Специално разработеният

за климатичните апарати Air-Injector разпре-

деля и завихря въздуха така, че може да сва-

ли ефективно топлия въздух от 4 до 25 m и

то при скорост до 0,2 m/s, без да се образу-

ва течение. С иновативната си функция за

подаване на въздуха, дифузорът регулира ъгъ-

ла на въздушния поток.

Оценка:
Оценката за добре свършената работа

от търговския и техническия екип на Hoval

България е доверието на ABB към Hoval като

партньор и за следващия си проект - произ-

водствено хале за продукти с високо напре-

жение в Севлиево, където се очаква да бъ-

дат монтирани водогрейни триходови кот-

ли и децентрализирани апарати за отопле-

ние и охлаждане, както и бойлер - 1000 l.

Във всеки от проектите и действията си

Hoval се ръководи от мотото: "Отговорност

за енергията и околната среда", което е ви-

соко ценено от международни и екологично

отговорни компании като ABB.

тел.: +359 884 809 003

www.hoval.bg

Hoval изгради децентрализирана
система за климатизация
в новия завод на ABB в Раковски
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Бихте ли представили накратко себе си
и дейността на управляваната от Вас
компания Шанс-96 на читателите на
сп. ТД Инсталации? Какви възможнос-
ти предлагате на своите клиенти?

Управител съм на агенция за недвижи-

ми имоти - Шанс-96, както и собстве-

ник на сайтовете: www.skladpod-

naem.bg и www.bgsklad.bg. Основна цел

на дейността ни в момента е да се

фокусираме върху консултантска дей-

ност в областта на наемането и ку-

пуването на промишлени и складови

площи. Имаме 19-годишен опит в об-

ластта на индустриалните и бизнес

имоти, като сред големите ни сделки

е окрупняването на земите за изграж-

дането на Бизнес парк София, както и

на новия индустриален бизнес парк на

Ню Сенчъри Холдинг срещу кв. Люлин.

Откакто се специализирахме в скла-

довите площи, по-големи сделки има-

ме с гръцката логистична компания

Орбит, австрийската Евродрес, КМ

(логистичният оператор на Лореал),

както и с българската Медикс. Изгра-

дили сме партньорства, чрез които

работим в цялата страна.

За мен е важно нашите потенциални

клиенти да знаят, че услугата, коя-

то предлагаме, е строго специализи-

рана и фокусирана, което понякога я

определя като скъпа. Те обаче все по-

добре разбират това и когато имат

нужда, предпочитат специализирана,

На пазара има търсене на
модерни индустриални площи

професионална услуга. Това е трайна

промяна в мисленето, която се наблю-

дава, тъй като хората осъзнават и

оценяват високото ниво на експерт-

ност, което получават, и най-важно-

то - не губят ценно време.

Какви според Вас са водещите специфи-
ки при индустриалните имоти, сравне-
ни с останалите – жилищни, ваканцион-
ни и други?

Това е много обширен въпрос. Що се

отнася до индустриалните площи, на

първо място ще спомена, че в после-

дно време се търсят практични имо-

ти – да бъдат максимално удобни за

работещите в тях, защото е необ-

ходимо гарантирането на много по-

добри условия. Това, което прави

впечатление напоследък е, че се

държи много на социализирането на

даден обект, той да бъде с добро

разположение, да има социален живот

около него, да има условия за спорт

и почивка, както и допълнителни ус-

луги за работещите, без да излизат

от комплекса. Такъв пример в София

е Търговски център Европа.

Какви са основните критерии, на които
трябва да отговаря един индустриален
имот, за да е конкурентен на пазара в
момента? Какви сградни инсталации е
задължително да притежава той?

За да бъде конкурентен един имот, той

трябва да бъде нов, модерен или поне

реновиран, с добра локация и добро

обслужване, със социален живот

вътре. Друго важно условие е високо-

то ниво на системите за охрана.

Неотменим критерий са и системите

за пожароизвестяване и пожарогасе-

не, тъй като новите инсталации пре-

доставят по-добри технологични

възможности. За определен тип про-

дукти (хранителни, взривоопасни), ко-

ито се съхраняват в дадено помеще-

ние, от голямо значение е и система-

та за климатизация, вентилация. Важ-

но за клиентите е в рамките на обек-

та да има и канцеларии с интернет

връзка, от които да се осъществява

контрол на място на работата.

В България има имоти, които отго-

варят на всички тези критерии, но

техният брой е твърде малък. Па-

зарът има нужда от нови обекти с

високо качество, а към момента

търсенето е по-голямо от предлага-

нето. Тази тенденция беше потвърде-

на и от нашия скорошен опит –

търсихме модерна складова площ

около 2000-3000 кв. м, но се оказа, че

в района на София такъв имот е по-

чти невъзможно да бъде намерен,

имаше само две предложения и тряб-

ваше да се правят компромиси и при

двете. Проблемът е в това, че инве-

ститорите се страхуват да поемат

риска по изграждането на големи

площи, ако те не са били предварител-

но заявени (гарантирани). От друга

страна, наемателите искат да се

уверят с очите си в качествата на

дадена площ, за да я закупят или на-

емат. Получава се омагьосан кръг, от

който би могло да се излезе само

стъпково – да се изграждат по-мал-

ки площи, които да служат за мост-

ра, да убеждават клиентите в каче-

ството на изпълнението и впослед-

ствие да се изграждат по-големи

квадратури вече по задание.

Какви са актуалните тенденции на па-
зара на индустриални площи и складове
у нас и каква е личната Ви прогноза за
развитието му в краткосрочен план?

В последните месеци на пазара се

наблюдава спад, който се основава на

политическите събития в страната,

които няма как да не влияят сериозно

на бизнеса. Очаквам, че в близките ме-

сеци нещата ще се стабилизират.

Друга важна тенденция е, че на паза-

ра се наблюдава повишено търсене на

малки площи – 35-50 кв. м. Това е

новост за България, но в чужбина има

специални паркове, в които са изгра-

дени малки клетки. Това е ниша, коя-

то има своя потенциал за развитие.

И не на последно място, реализиране-

то на стъпковото излизане от омагь-

осания кръг между инвеститори и

наематели, който вече споменах.

На пазара има търсене на
модерни индустриални площи

Симеон Митев, управител на Шанс-96,
пред сп. ТД Инсталации
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Уважаема г-жо Машонова, кои са после-
дните новости в продуктовото портфо-
лио на Системеър? Кои от тях се радват
на най-голям интерес в България?

Тази пролет представихме нова за

българския пазар продуктова гама от

Systemair - климатизатори и VRF сис-

теми. Продуктите са от най-висок

клас на качество и енергийна ефектив-

ност, в средния ценови сегмент. Ще

поддържаме наличности основно на

битови климатизатори в няколко ре-

гионални склада в България. По такъв

начин подсигуряваме бързи доставки

за всяка точка на страната. Пълната

продуктова гама климатизатори, VRF

системи, както и резервни части, са

налични в логистичния ни център в

Германия, откъдето доставките се

извършват за броени дни.

Засилен интерес се наблюдава при

приложенията за пасивни къщи, не

само в България. Всяка година в раз-

лични градове в Германия се провеж-

да изложение за пасивни къщи. Тази

година през април в Аахен Systemair

представи продуктите SAVE VSR

150/K, SAVE VTC 200, GENIUS, Flex+,

ISO+. Щандът ни беше посетен от

делегация от Европейската програ-

ма за интелигентна енергия IEE. Д-р

Кауфман от Passive House Institute

коментира Genius като перфектно

решение за нискоенергийни сгради,

приложимо при пасивни къщи в цял

свят, благодарение на способността

да осигурява по оптимален начин

отопление, охлаждане, вентилация,

топла вода за бита за различни кли-

матични зони. Група учени от Авст-

рия проведоха интервю на нашия щанд

и изготвиха видеоматериал с цел

обучение на бъдещи инженери в обла-

стта на нискоенергийните сгради.

Подобни презентации провеждаме и в

Стремим се да бъдем пръв
и логичен избор за доставчик
на ОВК оборудване

инж. Кристина Машонова,
изпълнителен директор на Системеър

България, пред сп. ТД Инсталации

България. Последно планираните са в

края на месец юли във Варна и София.

Системеър предлага продукти в об-

ластта на вентилацията, които са

собствено производство.

Какви пазарни предимства ви дава
това?

Собственото производство е компе-

тентност, гарантиран произход, най-

добра цена за предлаганото качество.

Всички тези предимства генерират

най-важното за успешен бизнес в

дългосрочен план – доверието на кли-

ента.

Каква политика следва глобална компа-
ния като Системеър на българския па-
зар?

Стратегията на Systemair за всеки

един пазар е да бъде пръв и логичен

избор за надежден доставчик на ОВК

оборудване. Нашите продукти за вен-

тилационни и климатични системи

намират широко приложение за ком-

форт и безопасност – от жилища,

обществени, административни и

здравни сгради, до тунели. Лесни са за

избор, монтаж и поддръжка. Селектив-

ният софтуер е наличен на страница-

та ни в Интернет. Подпомагаме с

консултации, включително и при про-

ектиране. В производствените ни

предприятия (20 към днешна дата)

оперират центрове за продуктово

знание, там се намират и едни от най-

модерните лаборатории в Европа.

Последното гарантира и истинност-

та на данните в нашите технически

каталози, което е много съществен

и актуален въпрос.

Компанията работи по редица знакови
проекти. Разкажете за най-интересни-
те от тях.

Работим успешно в областта на

тунелното строителство. Systemair

извърши редица доставки на оборуд-

ване за софийското метро - за стан-

ции, за тунелна вентилация, за вен-

тилация по време на строителство-

то. Наскоро бяхме избран доставчик

и за новите проекти за метро в Дания

и в Индия. Проектът в центъра на

Копенхаген е за два успоредни туне-

ла, всеки по 17 км, а в Делхи - за 103

км с 69 нови станции. Ще се радваме

да продължим да подпомагаме с опи-

та си и други нови проекти за тунел-

но строителство в България.

Интересен ресор е и корабостроене-

то. Новопридобитата от нас компа-

ния Holland Heating подсили позиции-

те ни в тази област. Наскоро

Norvegian Lines се довери на Systemair

за производството на 85 климатич-

ни камери, предназначени за два нови

кораба, за 4100 пасажери всеки.

Особено горди сме с поръчката за 115

климатични камери за новата универ-

ситетска болница Karolinska в Шве-

ция. Systemair беше избрана измежду

73 доставчици. В тази болница ще се

провеждат високоспециализирано

лечение, изследователска дейност и

образование на най-високо ниво. Про-

ектът ще е изцяло завършен през

2017 г., с амбицията да бъде серти-

фициран под LEED GOLD. Предизвика-

телството в случая беше да се пред-

ложи разумна цена за климатични

камери с най-висока енергийна ефек-

тивност. Фокусът на Karolinska беше

насочен към оперативните разходи за

период от 20 години. Нашите продук-

ти бяха избрани като най-добри как-

то по енергийни, така и по инвести-

ционни критерии.

Стремим се да бъдем пръв
и логичен избор за доставчик
на ОВК оборудване
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Стандарти при изграждане на
озвучителни системи за спортни
обекти - Про Аудио ЕООД

Фирма Про Аудио ЕООД е с дългого-

дишна специализирана практика в кон-

султиране, доставка, изпълнение и мон-

таж на озвучителни системи за спор-

тни и обществени обекти с различен

мащаб. Сред част от обектите, над ко-

ито работи в момента, са Спортна за-

ла "Колодрум" в Пловдив, стадион в Со-

зопол и множество спортни зали в ця-

лата страна. Изискванията към съвре-

менните спортни обекти е да се про-

ектират като мултифункционални съ-

оръжения, в които освен спортни мероп-

риятия се реализират концерти и дру-

ги големи обществени прояви. Това

изисква на проектно ниво да се предви-

ди и добър проект за озвучителна сис-

тема и архитектурна акустика. Правил-

нитe акустични материали, които оси-

гуряват оптимално време на ревербе-

рация (RT60) и прецизно проектирана

система за озвучаване със специализи-

рани за спортни обекти озвучителни

тела, осигуряват ясна разбираемост и

ограничават негативните ревербера-

ционни ефекти, като се допринася за ця-

лостната положителна атмосфера на

събитията.

Проектиране на озвучителна
 система
Проектирането на озвучителната

система се извършва чрез  разработки

със специализиран софтуер. Те показ-

ват теоретичната звукоразбираемост

и звуковото налягане във всяка една

точка от зрителските места, които би-

ха били постигнати със съответните

марка и модели озвучителни тела. Подо-

бен е подходът на Про Аудио ЕООД и

при избора на озвучителна система за

Многофункционалната спортна зала

"Арена Армеец" в София. Пускът на сис-

темата за звук е съпроводен от 72-

часови проби в присъствието на тех-

нически експерт от компанията про-

изводител - Community (САЩ), и извър-

шване на съответните замервания,

които доказват реализацията на пред-

варително заложените параметри.

Нормативна рамка
Технологичните решения, които се

разработват от водещите компании, са

в търсене на мощен, ясен, качествен

звук и висока устойчивост на телата

към външни атмосферни условия. Но ос-

вен тях, има и важни нормативни рам-

ки, които  се отнасят до сигурността

и надеждното оповестяване за евакуа-

ция в случай на необходимост. Според

действащата нормативна база в об-

ществени сгради с над 100 обитатели

трябва да съществува оповестителна

система за евакуация, отговаряща на

зададени от страндарт EN60849 /Зву-

кови системи за аварийни ситуации/ па-

раметри, като всички продукти следва

да са сертифицирани по EN54 (части 4,

16 и 24). Това означава системата за

гласово оповестяване да бъде така из-

числена, че да позволи в случай на необ-

ходимост да бъдат ясно чути съобще-

нията за евакуация на специализирани-

те органи. Залогът е човешкият живот.

Озвучаване и оповестяване в
 едно?
Теоретично е възможно изграждане-

то на една обща система, която да из-

пълнява функциите за озвучаване и опо-

вестяване. Но такава система би пред-

ложила минимални параметри или би

струвала повече от две автономни сис-

теми с възможност за комуникация

между тях.

Сред тенденциите за развитие в сек-

тора е утвърждаването на разбиране-

то, че звукът е в основата на преживя-

ването по спортните терени, а ясно-

то съобщение спасява живот. В българ-

ската практика и двата фактора тряб-

ва да бъдат доказвани като тежест, но

вече има реализирани и в разработка

проекти с осмислено значение на озву-

чителната и оповестителна системи

и съответните добри резултати.

Изисквания към системите за
 озвучаване и оповестяване
За да бъде изграден проект, постигащ

оптималните параметри на системите

за озвучаване и оповестяване, е необхо-

дим внимателен и детайлен подход, за-

познаване със спецификата на обекта,

заданието и максимално взаимодействие

между звуковия дизайнер, архитектурния

план и акустичния проект. Озвучителна-

та система трябва да осигурява макси-

мално добра динамична картина в разши-

рен честотен обхват. Тя е в непрекъс-

нат контакт с публиката и заема голя-

ма част от възприятията й, което е

предпоставка за цялостната удовлет-

вореност от конкретното събитие, но

и гарантира сигурността на всеки по-

сетител и участник в събитията. Пора-

ди все по-високите изисквания от стра-

на на потребителите и нормативната

база в страните от Европейския съюз,

сме изправени пред предизвикателство-

то да намираме най-добрите решения, ед-

новременно удовлетворяващи заинтере-

сованите страни и на оптимална за ин-

веститорите цена.

Про Аудио ЕООД

Стандарти при изграждане на
озвучителни системи за спортни
обекти - Про Аудио ЕООД
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Предвид спецификата на практи-

куваните в тях дейности, обществе-

ното им предназначение и масовата

им посещаемост, спортните сгради

и съоръжения трябва да отговарят на

редица условия. Спортните обекти у

нас се проектират според изисквани-

ята, зададени в ръководството Нор-

ми за проектиране на спортни сгра-

ди и съоръжения, според действащи-

те наредби в конкретните области

и в съответствие с официалните

спортно-технически изисквания.

Конструктивни специфики на
спортните сгради и съоръжения
Конструктивните и инсталацион-

ни изисквания обхващат всички отдел-

ни конструктивни елементи на сгра-

дите и съоръженията, включително

спортни полета, игрища, зали; поме-

щенията за спортисти, съдии, трень-

ори, административни, технически и

други помещения; складове, помещения,

предназначени за спомагателни и об-

служващи дейности; за зрителите на

спортните състезания и др. Важен

елемент от проектирането е осигу-

ряването на безпроблемна евакуация

в случай на извънредно събитие. Не-

обходимо е и обособяване на отделни

зони за спортистите и зрителите.

Различните типове инсталации за

спортни обекти се изпълняват в съот-

ветствие с нормативните изисквания,

Инсталации за спортни
сгради и съоръжения

заданието на възложителя, специфич-

ните цели и функции на съоръжения-

та и особеностите на експлоатаци-

ята им. Значение за изпълнението им

има това дали обектите са открити

или закрити, какъв е капацитетът им

(брой места), за какви основни и спо-

магателни дейности са предвидени. Не

е за подценяване и естетическото из-

пълнение на спортните сгради и съоръ-

жения.

При изграждането и обзавеждане-

то на съвременните спортни зали и

комплекси все по-често се търсят

решения за постигане на максимална

енергийна ефективност. Те се из-

пълняват в съответствие с Наред-

ба № 7 от 2004 г. за енергийна ефек-

тивност, топлосъхранение и иконо-

мия на енергия в сгради.

ОВК инсталации за спортни
сгради и съоръжения
При избора на решение за отопле-

ние за спортни обекти проектанти-

те често се спират на система,

включваща конвективни отоплител-

ни тела и топловъздушно отопление.

Генераторът на топлина може да

котел, термопомпа или централно от

ТЕЦ. Видът на вътрешните отопли-

телни тела се съобразява с големи-

ната на спортната зала, с наличие-

то на мокри съоръжения и отделяне-

то на влага. При по-малки спортни

зали се залага на конвективни тела

- радиатори, а при зали с по-голяма

височина радиаторите се комбини-

рат с топловъздушно отопление.

Масово използвано решение за ото-

пление на големи помещения са и

инфрачервените излъчватели, рабо-

тещи с газ.

В спортните обекти често е не-

обходимо да се осигури производство

на битова гореща вода (БГВ). Съвре-

менно и енергийно ефективно реше-

ние е внедряването на соларна инста-

лация, която да се използва за затоп-

ляне на водата. През летните месе-

ци за допълнително затопляне на

водата в басейните е възможно ин-

сталирането на слънчеви колектори.

При проектирането на вентилаци-

онни системи за спортни зали и

съоръжения въздухообменът се орга-

низира така, че подаването на пре-

сен въздух да е в чистите зони, а

изсмукването - от замърсените. При

спортове, в които въздухът в поме-

щението се запрашава, за смукател-

ните решетки в работната зона

следва да се предвидят филтри. Вен-

тилационните решетки, монтирани в

горната зона, се съобразяват със

скоростта в работната зона. Важен

елемент е и управлението на венти-

лационната система. Препоръчва се

използването на автоматична систе-

ма за следене на температурата на

Спортните сгради и съоръжения са обекти, предназначени за прак-

тикуването на различни видове спорт, в т.ч. и олимпийски

спортове. Стадионите, спортните зали, игралните площадки,

фитнес центровете и зали, плувните басейни и др. са обекти с

обществено предназначение. Най-общо можем да ги поделим на

открити и закрити. Много съвременни спортни обекти у нас се

реализират като мултифункционални съоръжения (зали и комп-

лекси), подходящи за комбинирано ползване и провеждане на

масови спортни, културни и развлекателни мероприятия.

Инсталации за спортни
сгради и съоръжения
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подавания в помещението въздух.

Необходимостта от поддържане

на температурата, относителната

влажност и подвижността на възду-

ха в нормативните граници налага

използването и на климатична инста-

лация. Функционални изисквания към

системите са и пречистване на

въздуха от прах, различни механични

примеси и други. Друго използвано

решение за климатизация на спорт-

ни зали са многозоновите системи,

системите с чилър, покривните кли-

матици и централизираните клима-

тични системи. Важни за ефективно-

стта на системата са въздухоразп-

ределителните устройства. Въздухо-

водите следва да са топло- и студо-

изолирани. Енергийната ефективност

при ОВК инсталациите за спортни

сгради и съоръжения е свързана с

използването на утилизация на отра-

ботения въздух с помощта на реку-

перативни топлообменници.

Електрозахранване и
електрически инсталации
Електрообзавеждането на спорт-

ни зали и съоръжения се изпълнява в

съответствие с Наредба 3 за устрой-

ството на електрическите уредби и

електропроводните линии, нормите

за проектиране на електрически ин-

сталации в сгради и противопожар-

ните норми. Основно изискване е

осигуряването на стабилно и непрекъ-

сваемо токозахранване. Според нор-

мативните изисквания за непрекъсна-

тост на електрозахранването по-

требителите на енергия в спортни

обекти се поделят на три категории.

Към I категория спадат аварийното

и евакуационното осветление, токо-

захранването на информационните

уредби и схемите за контрол, регули-

ране и управление на санитарно-тех-

ническите уредби, противопожарни-

те помпи, аварийната и обездимител-

ната вентилация, циркулационните

помпи на котлите с твърдо гориво.

От II категория са работното освет-

ление на обектите, в които пребива-

ват над 50 души, или се провеждат

състезания или тренировки по водни

спортове, стрелба или фехтовка,

асансьорните уредби, кухненските

уредби, електромедицинската апара-

тура, санитарно-техническите уред-

би. Към III категория спадат всички

останали потребители на енергия. С

цел подсигуряване на надеждно зах-

ранване в съвременните спортни

съоръжения се инсталират системи

за резервно/аварийно захранване за

консуматорите в случай на отпада-

не на външната мрежа.

При проектирането и изграждане-

то на електрически уредби в спортни

сгради и съоръжения се отчитат

външните въздействия, на които мо-

гат да бъдат подложени както цяла-

та уредба, така и нейни части, вклю-

чително температура, влажност, кли-

матични условия, наличие на вода и др.

Осветление
При проектирането на осветител-

ни уредби за спортни сгради и съоръ-

жения важна задача е осигуряването

на оптимални зрителни условия. Най-

важните критерии при планиране са

интензитетът и равномерността на

светлината, както и индексът на

цветопредаване. Осветлението на

спортни съоръжения на закрито и на

открито се изпълнява в съответ-

ствие със стандарта БДС EN

12193:2009. Той осигурява стойности

на осветление за проектиране и кон-

трол на спортни съоръжения по от-

ношение на осветеност, равномер-

ност, ограничение на заслепяването

от настилките и цветовите свой-

ства на източниците на светлина.

Многообразието на спортовете

поставя допълнителни изисквания към

проектирането на осветлението.

Закритите съоръжения напоследък се

строят за комбинирано ползване. В

такива случаи нормите за осветеност

на обекта се определят от най-слож-

ния вид спорт. По-специфични са изис-

кванията за осветеност на спортни-

те съоръжения, от които ще се из-

лъчват телевизионни репортажи.

Необходимите нива на освете-

ност, равномерност на осветление-

то и ниски отблясъци от настилка-

та могат да бъдат постигнати чрез

правилен подбор и разполагане на

осветителните тела. Разположени-

ето на осветителите зависи от кон-

структивните особености на поме-

щенията, основно на таваните. Ма-

сово използвани осветителни реше-

ния са металхалогенните прожекто-

ри и луминесцентните лампи. С оглед
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осигуряване на оптимална енергийна

ефективност, все повече се налагат

LED осветителните решения. Пре-

поръчва се инсталирането на сензо-

ри за дневна светлина, сензори за

присъствие, които да изключват

осветлението в незаетите помеще-

ния, както и димируеми тела.

Аварийното и евакуационно освет-

ление са предназначени да осигуряват

безопасността на спортуващите,

зрителите и посетителите в спорт-

ните обекти в случай на отпадане на

основното захранване или в бедстве-

ни ситуации.

Водоснабдяване и канализация
Според нормите за проектиране на

ВиК инсталации в спортни сгради и

съоръжения, водоснабдяването на

спортните обекти се извършва от

водопроводната мрежа на населено-

то място с общ водопровод за питей-

но-битови, домакински и противопо-

жарни нужди. Водата за питейно-

битови и технологични нужди на

спортните сгради и съоръжения

трябва да отговаря на съответните

изисквания, зададени в действащите

норми и стандарти. За поливане на

откритите спортни съоръжения и

прилежащата към тях територия се

допуска използването на местни во-

доизточници с непитейни качества

на водата посредством специални

оросителни устройства.

Проектирането на вътрешната

водопроводна инсталация е съгласно

изискванията на Нормите за проек-

тиране на водопроводни и канализа-

ционни инсталации в сгради и Наред-

ба № 2 за противопожарните стро-

ително-технически норми. Водоснаб-

дяване с топла вода се предвижда за

задоволяване на битовите и техно-

логични нужди. Водоснабдяването на

плувните басейни се извършва по

оборотна система с многократно

използване на водата след пречиства-

не, затопляне и дезинфекция. Техно-

логичното водоснабдяване на басей-

ните в оборотен цикъл включва зах-

ранващ тръбопровод за подаване на

свежа вода, циркулационен тръбопро-

вод за отвеждане на замърсената и

за подаване на пречистваната вода,

изпразнителен и преливен тръбопро-

вод за отвеждане на отпадъчната и

аварийно прелялата вода, както и

циркулационни помпи, а при система

с горно отвеждане на водата - и

междинен изравнителен резервоар за

хидравлично осигуряване на инстала-

цията.

Пожароизвестителни и
пожарогасителни инсталации
Проектирането на системите за

пожароизвестяване и пожарогасене

за спортни сгради и съоръжения се

извършва в съответствие с Наред-

ба No 2 за противопожарните стро-

ително-технически норми. Основното

предназначение на пожароизвести-

телните инсталации за спортни

сгради и съоръжения е да открият

евентуално запалване в първоначал-

ния стадий и да сигнализират за това

присъстващите в сградата (спорту-

ващи, зрители, персонал), за да се оси-

гурят своевременна евакуация на

сградата и навременни гасителни

действия. Основните елементи на по-

жароизвестителните инсталации са:

пожароизвестителна централа; по-

жароизвестители (датчици) за от-

криване на параметрите, съпровож-

дащи възникването на пожара (дим,

топлина, светлина и др.); сигнални ус-

тройства (сирени, светлинни сигна-

лизатори и др.); изпълнителни устрой-

ства (релета или други устройства,

предназначени за отключване на вра-

ти, включване или изключване на вен-

тилация, отваряне на димни люкове,

спиране на инсталации) и много дру-

ги. Използва се принципът на зонира-

не на сградите по етажи и помеще-

ния, за да се улесни откриването на

проблемната зона в случай на задей-

стване на пожароизвестителен дат-

чик.

Масово използвано решение за

пожарогасене в спортни обекти са

спринклерните инсталации. Те изпол-

зват система от тръби, пълни с вода

под налягане. Дренчерните водни

пожарогасителни системи са подоб-

ни и действат като спринклерните

системи, но са снабдени с отворени

пожарогасителни дюзи (дренчери) и

могат да разпръснат в случай на

пожар огромни количества вода над

цялата защитавана зона.

Системи за видеонаблюдение
Основна задача на системите за

видеонаблюдение в спортни обекти,

и по специално в спортни зали, игри-

ща и стадиони, в които се провеждат

масови събития, е осигуряването на

непрекъснато наблюдение на всички

критични точки, в които биха могли

да възникнат безредици. С приоритет

е сигурността и безопасността на

пребиваващите в помещенията (зри-

тели, спортисти или обслужващ пер-

сонал), като се следи и за неприкос-

новеността на личните им вещи,

цените материални активи, осигуря-

ва се контрол, наблюдение и защита

в случай на кражба или друг престъпен

акт. При масово използваната CCTV

технология (closed-circuit television) ви-

деокамери се инсталират на всички

входно-изходни точки на залите и

помещенията, които подлежат на

наблюдение, в коридорите, спомага-

телните стаи, фоайетата. Покриват

се трибуните и спортните полета,

както и периметърът около сграда-

та / съоръжението. Предвиждат се

монитори за директно наблюдение в

реално време, локализирани в обосо-

бени контролни зали. Част от систе-

мата са и записващи устройства,

които позволяват преглеждане на за-

писи от отминали моменти. Съвре-

менните технологии предлагат бо-

гат избор от решения за видеонаблю-

дение.

Системи за озвучаване и
оповестяване
Системите за озвучаване и опове-

стяване в спортни зали следва да

бъдат изградени така, че да покри-

ват акустично целия обем на поме-

щенията. В общия случай тези сис-

теми могат да излъчват сигнали от

различни източници, включително реч

и записани съобщения от компютър,

разнообразни звукови носители, ра-

дио, коментатори, съдии, водещи и пр.

Нивото на звука и режимът на рабо-

та на системата се контролират от

пулт (най-често дигитална конфигу-



ÑÒÐ. 173*2014

> Ïðîåêòè, ðåàëèçàöèè

рация, базирана на софтуер и персо-

нален компютър), разположен в кон-

тролна кабина.

Според нормите за проектиране на

акустични системи в спортни сгради

и съоръжения покритите спортни

обекти за тренировъчна и спортна

дейност с продължителност на зани-

манията над 45 мин. подлежат на аку-

стична обработка. Акустичната об-

работка на таваните и на повърхно-

стите от стени - източници на вред-

ни звукови отражения, се проектира

със звукопоглъщащи материали или

конструкции, отговарящи на изисква-

нията на противопожарните строи-

телно-технически норми. Най-общо

озвучителните системи за спортни

обекти се състоят от преобразува-

тели, миксери, усилватели и високо-

говорители. Най-често използваните

преобразуватели с микрофоните. Мик-

серите са устройствата, които про-

менят характеристиките на сигнала,

изпратен от преобразувателите (ек-

валайзери, компресори и т.н.) С тяхна

помощ могат да се смесват звуци и

да се добавят ефекти. Усилвателят

е задължителен елемент от всички оз-

вучителни системи за стадиони, ба-

сейни, спортни зали, игрални площад-

ки и др., тъй като той прави възмож-

но приемането на сигнала от високо-

говорителите. Работата на високо-

говорителите е да преобразуват по-

дадения им електрически сигнал в

звуков и да го възпроизведат. Най-

често използвани са тонколоните.

Изборът на подходящи компоненти на

озвучителната система зависи от

площта и типа на събитието, което

ще се озвучава. В случай на аварийна

ситуация цялата система излъчва

предварително записано гласово ева-

куационно съобщение. То продължава

да се излъчва до ръчна команда от опе-

ратор за отмяна на аварийната ситу-

ация.

Актуални проекти на спортни
съоръжения в България
След пускането в експлоатация на

мултифункционалната Арена Арме-

ец през лятото на 2011 г., тече ре-

ализацията на редица подобни проек-

ти в цялата страна.

До края на т. г. се очаква да започ-

не изграждането на нов футболен

стадион в района на 4-ти километър

в столицата. Планира се високотех-

нологичното съоръжение да заработи

до 2019 г. Паралелно в ход е проект

за строеж на още един модерен

стадион с капацитет 33 хил. зри-

тели в квартал Овча купел в София,

на мястото на сегашния стадион

„Славия“. В съоръжението на обща

стойност 32 млн. евро ще бъдат вне-

дрени най-съвременни технологии, а

по план то трябва да заработи през

2016 г.

От март т. г. в експлоатация е

модерната мултифункционална

спортна зала Арена Ботевград.

Съоръжението с капацитет 4000

седящи места за спортни състезания

се отличава с високоефективни ин-

сталации и оборудване. Междувремен-

но стартира процедурата по проек-

тиране и изграждане на нова спорт-

на зала и в Бургас. Мултифункцио-

налната Арена Бургас ще бъде по-

строена в жк "Изгрев", като се пред-

вижда залата да е с капацитет 6500

места и в нея да се провеждат раз-

лични местни, национални и междуна-

родни състезания. Планираните за

внедряване инсталации и оборудване

ще бъдат с висока енергийна ефек-

тивност. Предвидено е и използване

на алтернативни източници на енер-

гия с цел постигане на минимални раз-

ходи за експлоатация и обслужване на

сградата.

В Бургас се планира да бъде изгра-

ден и  най-големият спортно-въз-

становителен комплекс на Балкани-

те. Възложител на проекта е Българ-

ската федерация по борба. Предвиде-

но е съоръжението да включва закрит

плувен басейн, открит басейн с олим-

пийски размери и кула за скокове във

вода, 2 многофункционални зали за

игри с топка, зала за борба, трени-

ровъчна зала, център за обща физи-

ческа подготовка и фитнес, спорт-

номедицински и възстановителен

център.

От месец май в експлоатация е

модерният  спортен комплекс "Бъде-

ще" в морския град. Спортното съоръ-

жение включва два големи терена за

футбол. На територията на комплек-

са предстои изграждане на фитнес на

открито, детски кът, както и още

едно игрище за игра на плажен волей-

бол, бадминтон и джитбол. През май

официално бе открита и нова мулти-

функционална спортна зала в Свилен-

град, която предлага условия за прак-

тикуването на различни видове

спорт. Капацитетът на съоръжени-

ето е малко над 1000 места.

Мащабната кампания по обновява-

не на спортната инфраструктура в

страната включва и реконструкция-

та и модернизацията на  Зимния дво-

рец на спорта в София. Основна за-

дача е ремонтирането на ледената

пързалка и инсталациите в съоръже-

нието. Предвижда се реконструкци-

ята да започне до края на 2014 г.

Модерни мултифункционални спорт-

ни съоръжения се планират да бъдат

изградени в следващите години в още

редица български градове, включител-

но: нов спортен комплекс във Видин;

мултифункционален комплекс в Благо-

евград; нова спортна зала в Плевен и

други.
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отопление и климатизация
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Високоефективни решения за
отопление и климатизация
от Fujitsu General

Фирма Булклима е официален пред-

ставител на японската компания Fujitsu

General за България. Наскоро азиатски-

ят производител представи на пазара

най-новия модел термопомпа тип мо-

ноблок с марката Waterstage, осигуря-

ващ оптимален комфорт и икономия на

енергия. Иновативното решение с мощ-

ност от 5 kW от серия Компакт се от-

личава с изключително компактен ди-

зайн и включва в себе си всички необ-

ходими хидравлични компоненти. В до-

пълнение, не са необходими тръби за

хладилния кръг, което улеснява инста-

лацията и поддръжката.

Предимства на моноблок
системата Waterstage
Високоефективната технология

включва DC-инвертор, пластинчат

топлообменник, DC-двигател на венти-

латора и DC-двуроторен компресор.

Моноблокът на Fujitsu General се отли-

чава с виcок коефициент на трансфор-

мация (СОР), който се постига чрез DC-

двуроторен компресор, съвременна ин-

верторна технология и високоефекти-

вен топлообменник. Системата запаз-

ва високата температура на подава-

щата вода при до -20 °C външна тем-

пература, без да се използват елект-

рически нагреватели.

Гъвкавост и разширени
възможности
Сред множеството предимства

на новата термопомпа от Fujitsu

General е широкият работен диапа-

зон. Системата е с подобрен рабо-

тен обхват до -20 оC външна темпе-

ратура. Тя разполага с функция за ав-

томатичен температурен контрол

посредством кривата на отопление,

който зависи от температурните

настройки и външната температу-

ра. Новият модел от серията Ком-

пакт е със значително разширени

възможности, като позволява и ре-

жим "охлаждане", както и присъеди-

няване на котел или електрически

нагревател като резервна мощност.

Висока степен на надеждност и
защита
Системата Waterstage е снабдена с

функцията Anti-Legionella за защита на

водата от бактерията Легионела, ко-

ято е чест причинител на пневмония.

Моделът се отличава и с висока сте-

пен на защита от замръзване, като за

тази цел циркулацията на водата в сис-

темата е синхронизирана с работата

на компресора. Допълнителни удобст-

ва са елиминираната нужда от инста-

лация на хладилния кръг и лесният дос-

тъп за поддръжка.

Единични сплит системи LT и LU -
иновативен дизайн и
енергоспестяване
През 2013 година Fujitsu General Япо-

ния спечели наградата REDDOT за ди-

зайн на серията единични сплит систе-

ми LT и LU. Напълно плоският лицев па-

нел на климатика подхожда на всякакъв

вид интериорни решения. Освен с но-

ваторски дизайн, сериите LU и LT са и

изключително енергоспестяващи, бла-

годарение на иновативния сензор за от-

читане на движението.

Ако бъде забравен включен климати-

кът при напускане на помещението, на

двадесетата минута инсталацията

автоматично ще премине към режим за

спестяване на електричеството в до-

ма или офиса. В икономичен режим на

отопление климатикът понижава тем-

пературата с 2 °C, а при охлаждане я

увеличава с 4 °C. След отчитане на дви-

жение в помещението, климатикът

връща предварително зададения режим

на работа. Това предотвратява излиш-

ното изразходване на енергия.

Оптимизирана работа при ниски
температури
Възможността за отопление при

максимално ниски външни температу-

ри е оптимизирана посредством новия

топлообменник на климатика и мощния

хиперинверторен компресор. Номинал-

ната отоплителна мощност при пове-

чето климатици е дадена при -7 °C. При

новите модели на Fujitsu General е на-

лице възможност за ефективна рабо-

та при -20 °C на околната среда.

Вътрешното тяло е с топлообмен-

ник с висока плътност, уголемена

търбина и голям отвор на горната

страна, чрез който ефективността

се повишава. Външното тяло има по-

голям топлообменник и DC двурота-

ционен компресор за по-ефективно из-

ползване на мощността. Благодаре-

ние на намалените скорост и оборо-

ти на компресора, външното тяло ра-

боти много тихо.

Повече комфорт и удобство при
употреба
Мощният режим осигурява бързо

достигане на желаната температура,

като увеличава силата на въздушния

поток и мощността на климатика. Ед-

на от най-удобните функции на LU и LT

сериите е режим "отопление 10 °C", кой-

то не позволява температурата в по-

мещението да пада под 10 градуса и

осигурява поддържане на минимална

температура на стените, когато по-

мещението е необитаемо.

www.bulclima.com
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Инверторната Bi-flow конзола на

Toshiba е създадена, за да удовлетвори

високите изисквания на Европейския па-

зар към битовите сплит системи, из-

ползвани в нашите климатични условия.

Целта на инженерния екип е била да се

направи вътрешно тяло, което да оси-

гурява най-висок комфорт при работа

в отоплителен режим, съчетан с ико-

номии на електроенергия чрез съвремен-

на инверторна технология. Високата се-

зонна ефективност, достигаща до клас

А++ гарантира ниски разходи на дома-

кинствата без компромис в комфорта.

Както е известно, европейския пот-

ребител има високи изисквания за все-

ки продукт, който ще присъства в не-

говия дом, в това число и за външния му

вид. Това бе и основната причина Toshiba

да проведе детайлно проучване в стра-

ните от ЕС за дизайна на Bi-flow конзо-

лата, преди да пристъпи към нейното

производство. Може да се каже, че пот-

ребителите имат голям принос за мо-

дерния и стилен вид на вътрешното тя-

ло на системата. Toshiba е вложила са-

мо материали от най-високо качество

при производството на този иновати-

вен продукт.

Едно от най-големите предимства на

инверторната Bi-flow конзола Toshiba е

уникалния режим за подаване на цялото

количество топъл въздух успоредно на

пода в отоплителен режим. Тази функ-

ция позволява през зимата премахване-

то на студения въздушен слой "залепен"

за пода на стаята, като в същото вре-

ме може да се изключи горещата струя

от горния отвор на конзолата насоче-

Максимален комфорт
и стилен дизайн

на към главите на обитателите. Toshiba

гарантира спокойствие на родителите,

че децата играещи на пода ще са на

топло, а настинките заради изстинали

крака ще останат в миналото. С тази

функция във вашия дом ще имате при-

ятното усещане от запалена камина.

За климата на България, където

отоплението е приоритетен режим на

работа за една сплит система в бита,

много по-ефективно и комфортно е вът-

решното тяло да е монтирано ниско до-

лу за да обработва максимално студе-

ния въздух намиращ се в долната част

на стаята. Масовите сплит системи с

вътрешни тела за висок стенен монтаж

са по-подходящи за използване в режим

на охлаждане, защото топлия въздух се

качва високо, но в режим на отопление

подът остава студен. С избора на Bi-

flow конзолата на Toshiba освен, че топ-

лите по-най добрия начин вашата стая,

вие не правите компромис и с охлажда-

нето, защото с помощта на горния от-

вор студения въздух се насочва към та-

вана на помещението.

Bi-flow конзолата се вписва идеално

във всякакъв вътрешен интериор, като

дискретно може да го поставите на мяс-

тото на вашия стар чугунен или пане-

лен радиатор без да се налага да купу-

вате нови мебели. Лесно достъпния ос-

ветен LCD дисплей върху тялото позво-

лява бърз достъп до основните функции

на системата, като в същото време мо-

же да се заключва с функцията за защи-

та от деца. В нощен режим яркостта на

цветния дисплей може да се намали за

да не смущава спящите обитатели. С по-

мощта на дистанционното управление

потребителите имат пълен достъп до

всички функции на инверторната систе-

ма от всяка точка на стаята.

Не на последно място е важно да се

спомене и предлаганата стандартно към

всяка Bi-flow конзола нова система за пре-

чистване на въздуха в помещението

"new IAQ". Разработена в лаборатории-

те на Toshiba специално за подобряване

качеството на въздуха в жилищните по-

мещения. Комбинирани са филтри за аб-

сорбиране и разграждане на дим и мириз-

ми от храни с анти-бактериални и анти-

гъбични филтри, както и анти-вирусен

филтър тестван успешно за ефектив-

ност против H5N1. С помощта на тази

филтрираща система, въздуха става по-

чист, по-свеж и по-здравословен осигу-

рявайки оптимален комфорт за цялото

семейство. В комбинация с функцията за

изсушаване на топлообменника от оста-

тъчната влага през лятото, за да не се

позволява развитие на плесени, Toshiba

гарантира цялостно решение за вашето

здраве.

Bi-flow конзолата на Toshiba се ком-

бинира и с мултисплит външни тела, ка-

то по този начин пестите място на ва-

шата фасада. Може да отоплявате до

пет стаи едновременно с тези конзо-

ли, които да използват само едно вън-

шно тяло при същата или по-висока

ефективност сравнено с единичните

сплит решения.

Като цяло може да се твърди, че те-

зи инверторни системи Toshiba с кон-

золни вътрешни тела са идеален избор

във всяко едно отношение, когато ед-

но семейство реши да отоплява или ох-

лажда своя дом.

Максимален комфорт
и стилен дизайн
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Правилното разпределение на

площта на стъклените ограждащи

елементи към плътните,  както и ори-

ентацията на сградата, са от осо-

Климатизация на офис
сгради

бена важност за икономия на енерги-

ята,  разходвана за отопление, венти-

лация и климатизация. При офис сгра-

ди с денонощна охрана и контролиран

достъп е възможно да се приложи

естествена вентилация.  Този подход

има потенциал да намали климатич-

ните разходи от 30 до 50%.

Видове системи
за климатизация
За офис сгради все по-често се

предпочитат системите на директ-

но изпарение, които могат да бъдат

няколко вида:

Децентрализирана климатиза-

ция - сплит системи или мултисплит

на директно изпарение - използват

се основно в единични офиси и малки

офис сгради с РЗП до 1000 кв. м.

Външните тела се монтират на фа-

Климатизация на офис
сгради

Съвременните офис сгради се стремят да предложат оп-

тимален комфорт и минимални разходи за енергия. По този

начин сградата би могла да притежава клас А на енергопот-

ребление или дори да се приближава към сграда с нулево по-

требление. От своя страна, съвременните норми за проек-

тиране също изискват интегрираната енергийна характе-

ристика на офис сгради с разгъната застроена площ над 1000

кв. м да отговаря на енергопотребление клас А.
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садата на сградата или на покрива.

Вътрешните тела са за висок сте-

нен монтаж, касети за скрит тава-

нен монтаж, за открит таванен/по-

дов монтаж. Възможна е комбинация

на вътрешните тела от различните

типове. Този тип система е непод-

ходяща за по-големи офис сгради, тъй

като в нея не е застъпена по никакъв

начин вентилацията. Тази система

е може би най-евтин вариант като

строителна стойност, но не и най-

икономичен откъм експлоатационни

разходи.

Централна климатизация с VRV

или VRF система на директно из-

парение.   Това е система, при която

към едно външно тяло са подвързани

"n" на брой вътрешни тела. Система-

та е особено подходяща за офис сгра-

VRF системите са най-предпочитаните
решения за офис климатизация

Най-предпочитаните системи за климатизация на офис сгради са VRF системи-

те благодарение на високата ефективност, икономичната и тиха работа, както и

високата надеждност на технологията. През последните години технологията не

се е променяла драстично, но някои производители като Hitachi правят впечатле-

ние с рационалните решения. Изборът на тип инсталация, било то по въздух или по

вода, остава в крайна сметка в ръцете на инвеститора, проектанта и консултан-

та. За нас винаги водещо в подбора на машини и инсталация е комфортът на пол-

звателите, ниските инвестиционни и експлоатационни разходи. Осигуряването на

този баланс винаги води след себе си удовлетворени клиенти и нови съвместни

проекти.

Най-предпочитани сред VRF системите са моделите с оползотворяване на от-

падната топлина (heat recovery) поради възможността потребителят да използва

системата едновременно в режим отопление и охлаждане, според нуждите на пол-

звателите. На пазара по-голямата част от производителите предлагат различни

модели за стандартни VRF системи (ползва се само в отопление или само в охлаж-

дане) и други heat recovery модели. Практиката показва, че разликата в цената на

едните и другите достига до 40%. Може би това е причината, от Hitachi да напра-

вят система с универсално външно тяло, която е значително по-конкурентна це-

ново спрямо всички останали водещи производители. Друго уникално решение е си-

стемата IVX Centrifugal, която позволява VRF външно тяло (специално конструира-

но), да бъде монтирано в закрити пространства, дори в окачен таван. Такъв тип

системи намират приложение в сградите с висока културна стойност, където

фасадата не позволява монтаж на външните тела произволно.

За съжаление, ценовият фактор все по-често заема водеща позиция при избора

на система, но извън него, факторът на преобразуване на енергията (EER/COP) е

един от водещите параметри при избора на инсталация. Направихме сравнение на

водещите по продажби производители на VRF системи с последното поколение стан-

дартен VRF от Hitachi и попаднахме на интересни факти: моделите на Hitachi

превъзхождат конкурентите по отдавана отоплителна мощност при ниски външни

температури (от 0 до -10 оС); загубата на отоплителна мощност спрямо конку-

рентните продукти е с до 9% по-малко при ниски външни температури (от 0 до -

10 оС); факторът на преобразуване COP е със сходни нива (в зависимост от модела)

спрямо конкурентните модели

Друга тенденция са микро VRF системите. В миналото сякаш VRF системите

бяха запазена марка на големите търговски и бизнес сгради. Днес производители-

те се опитват да отговорят на нуждите на пазара и освен традиционните VRF и

Mini VRF системи, се появяват в продуктовата гама и Микро VRF, при които основ-

но ограничение е броят вътрешни тела, които се свързват към 1 външен модул.

Микро VRF системите на Hitachi са ограничени до 8 вътрешни тела към външно тяло

8,10,12 к.с, а основното предимство са по-високите СОР, както и по-ниската с 35%

цена, спрямо стандартните VRF системи.

Емил Георгиев, управител на Актон електроникс

ди, като при по-големи площи е пре-

поръчителна поетажна климатична

инсталация. Всички вътрешни тела

се подвързват към една обща тръбна

мрежа, изградена от медни тръби.

VRV системите могат да бъдат дву-

тръбни или тритръбни. При този тип

климатизация може да се интегрира

и сградната вентилация, като пресен

въздух се подава през вътрешните

тела тип касети, разположени в оби-

таваните помещения, а изсмукване-

то на пресен въздух става през об-

щите части – коридори и помощни

помещения. Предимството на тази

система е, че при избор на тритръ-

бни VRV системи на директно изпа-

рение има възможност за независи-

ма работа на вътрешните тела, т.е.

ако едно тяло в дадено помещение

работи в режим на отопление, то в

съседното помещение може да е ак-

тивен режим на охлаждане с друго

вътрешно тяло.

Централна климатизация с при-

нудителна воднопомпена конвек-

тивна система за отопление и ох-

лаждане. При тази система вътреш-

ните тела са вентилаторни конвек-

тори (стенни, таванни, подови и др.)

Тръбната мрежа е от полиетилено-

ви и/или полипропиленови тръби.

Студо-/ топлоносителят е вода. Ге-

нераторът на студ/топлина е тип

термопомпен агрегат, който може

да се прилага за зимен и летен ре-

жим, но не се изключва и възможно-

стта за ползване на ТЕЦ или котел

в зимен режим. Вентилацията отно-

во е възможно да се интегрира към

вътрешните тела, ако има такава

възможност, или да се изгради само-

стоятелна общообменна вентила-

ция.

Централна климатизация с кли-

матични камери  - при този тип сис-

тема и отоплението, и охлаждането

са въздушни, т.е. с въздуховоди. Из-

ползват се енергоспестяващи клима-

тични камери с утилизиране на от-

работения въздух в рекуператори, ре-

генератори, което позволява от 50 до

70% спестяване на енергията за за-

топляне/охлаждане на подавания в по-

мещенията въздух. При невъзможност

от покриване на топлинните загуби

и охладителния товар само с въздух,

се използват вентилаторни конвек-

тори и термопомпени системи. Пре-

поръчително е използването на кли-
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матични камери с двустепенна тер-

модинамична рекуперация с помощта

на економайзер, което оползотворя-

ва до 100% отпадната топлина. Това

са вентилационни камери с интегри-

рани в тях въздушни термопомпи на

директно изпарение.

Централна климатизация с вод-

но подово отопление, което се из-

ползва за отопление и охлаждане на

сградата. Тръбната мрежа може да

бъде заложена в стоманобетоновата

конструкция или положена в подова-

та настилка. Генераторът на топли-

на/студ е термопомпен агрегат. Об-

щообменната вентилация е с енер-

госпестяващи климатични камери.

Изброените варианти са приложи-

ми за всяка офис сграда, като в зави-

симост от икономическата обоснов-

ка на вложените в строителството

средства и експлоатационните раз-

ходи инвеститорът избира най-под-

ходящата система за климатизация.

Важен елемент от постигането на

по-голяма икономия на експлоатаци-

онните разходи е автоматизацията

на системите. Препоръчително е

използването на BMS система, с

помощта на която се спестяват от

30 до 50% енергийни разходи. Част от

нея е и системата за детекция на

въглероден двуокис в гаражите, като

инсталирането на CO2 детектори е

преимущество за управление на вен-

тилационните системи. Използване-

то на нощна вентилация (free cooling)

пък спестява до 50% от енергията за

охлаждане на сградата. Допълнител-

ното интегриране на всички елект-

ромери и топло-студомери предлага

пълен мониторинг за консумираната

енергия.
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Иновативни отоплителни решения
с възобновяема енергия от Тинотех
Иновативни отоплителни решения
с възобновяема енергия от Тинотех

ТИНОТЕХ ЕООД е създадена през 2007

г. Произвежда термопомпи слънце/въздух-

вода за битови и индустриални приложе-

ния. Продуктите на фирмата се ползват

за целогодишно отопление и битова горе-

ща вода (БГВ) на жилища, хотели, басейни,

ресторанти, кафенета, офиси, винарни,

хлебопекарни, болници, производствени по-

мещения и др. В портфолиото на фирмата

са термопомпи вода-вода, въздух-вода и бо-

гата гама пелетни и електро котли, водо-

съдържатели и буферни съдове, решения за

климатизация и вентилация.

По-висока ефективност на по-
ниска цена
В началото ТИНОТЕХ започва разработ-

ка на високотехнологични термопомпени

системи на база интеграцията на класичес-

ки слънчеви панели и термопомпа. Допълни-

телно развива технологията с използване

на директно изпарение на фреон в термо-

динамични слънчеви панели и създава по-фун-

кционално решение на по-ниска цена.

Особено ефективни са решенията за

БГВ за хотели, ресторанти и обекти с го-

ляма консумация на БГВ. Намаляването на

цената за загряване на БГВ около 4 пъти

прави изключително бързо откупуването

на инвестицията и през оставащия над 20-

годишен период на експлоатация се реа-

лизират печалби.

Термодинамични системи за
 отопление и БГВ
Моделите HЕЕТEX ЕСО са предназначе-

ни  за затопляне на БГВ и/или отопление

на помещения с нискотемпературни вът-

решни отоплителни тела (водно подово,

конвекторно отопление или нискотемпера-

турни радиатори).

Гамата термодинамични системи за

отопление и БГВ HЕЕТEX ЕСО 1-6 предла-

га високоефективно решение за малки и

средно големи обекти. Моделите ЕСО 8-40

са предназначени за отопление на по-голе-

ми обекти, като топлинната мощност мо-

же да достигне до 52 kW.

Моделите ЕСО 1 и ЕСО 2 могат да се

използват за всеки бойлер със серпентина.

Предназначени  са основно за затопляне на

БГВ до 55 °C, подпомагане на отоплителна

система, или за самостоятелна работа с

топлинна мощност съответно 1800-2900 W

(при консумация от 420-840 W) и 2800-5400

W (при консумация от 620-1140 W).

Системите ЕСО 4-6 се изграждат от

комбинация на две или три термопомпи

ЕСО 2. Това позволява етапно изграждане

във времето, както и използването им в

зависимост от нуждите. Решението е осо-

бено подходящо при ползване на система-

та за БГВ, за отопление на помещения, ба-

сейни или технологични обекти.

Предлага се и пълна гама HEETEX  ЕСО-

CAR. Тя е на база стандартни термопом-

пи въздух -вода и термодинамични панели

с възможности за отопление, охлаждане и/

или БГВ. Те притежават значително подоб-

рени показатели в сравнение с базовите

модели или аналогичните маркови термо-

помпи от съответния клас в диапазона от

10 до 100 kW.

Хибридни системи
Чрез обединяване на термопомпите HЕ-

ЕТEX с налични (или нови) кондензни газо-

ви или електрически котли (класически или

електролизни) всяко домакинство може да

намали разходите за енергия през отопли-

телния сезон и да използва БГВ постоянно.

Така без оразмеряване по максимална мощ-

ност и утежняване на инвестицията, тер-

мопомпите HЕЕТEX позволяват изгражда-

не на хибридни системи, както и надграж-

дане на наличните отоплителни системи

в хибридни.

> ôèðìåíà ñòàòèÿ
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Пожарогасителни инсталации на

база вода са т. нар. спринклерни или

дренчерни инсталации. Спринклерни-

те използват система от тръби,

пълни с вода под налягане. Когато

един или повече от автоматичните

спринклери е изложен на топлинно

въздействие, той се активира, позво-

лявайки на водата да изтече през

спринклера. Водното течение се

сблъсква с дефлектор, който раз-

пръсква водата в определени по раз-

мер и гасителни свойства посоки.

Това е една от често използваните

системи с големи възможности за

приложение при защитата на складо-

ве, офиси, промишлени и търговски

обекти. За разлика от стандартни-

те спринклерни системи, при които

в случай на пожар се задейства сприн-

клерната глава само в областта на

пожара, то при дренчерните пожаро-

гасителни системи водата се осво-

бождава върху цялата защитавана

област. Гасенето се стартира ръчно,

автоматично или чрез температурен

предпазител, или чрез електрическа-

та противопожарна сигнализация.

Добиващи все по-голяма популяр-

ност са пожарогасителните системи

с водна мъгла. При тях чрез специални

дюзи се образуват микроскопични кап-

чици, които бързо абсорбират голямо

количество енергия от горенето и

рязко понижават нивото на топлинно

Промишлени
противопожарни системи
Промишлени
противопожарни системи

излъчване. Парата измества кислоро-

да и по този начин създава допълни-

телен гасителен ефект. Благодарение

на намаленото количество на използ-

ваната вода, щетите след гасенето

са значително по-малко.

Газовите пожарогасителни инста-

лации са подходящи за употреба в

зони, където използването на вода

като гасителен елемент може да

причини материални щети или да е

нежелателно поради други причини.

Обикновено, гасителните инстала-

ции с инертни газове се използват за

потушаване на пожари, породени от

запалими течности, газове и елект-

рооборудване.

В следващите редове ви предста-

вяме подредени по азбучен ред комен-

тари на специалисти от водещи

фирми в областта на пожарната

безопасност, които описват накрат-

ко новостите в портфолиото си и

очертават тенденциите в развити-

ето на пожарогасителните системи

и гасителни агенти.

Индустриалните обекти
използват комбинация от
различни пожарогасителни
инсталации

За възникване на пожар са необхо-

дими 3 основни компонента – висока

температура, кислород и горими ве-

щества. Системите за пожарогасе-

не най-често въздействат на един от

тези компоненти с цел спиране на

огъня. Например спринклерните ин-

сталации понижават температура-

та чрез обливане с вода, докато ин-

сталациите с инертни газове или

СО2 изместват кислорода и прекра-

тяват горенето.

Според действащата нормативна

уредба е задължително всички скла-

дове, обществени и производствени

сгради над определена площ да имат

пожарогасителна инсталация. От

икономическа гледна точка спринк-

лерните инсталации са най-подходя-

щи за този вид големи площи. В Анди

залагаме на висококачествените

продукти от Tyco, които притежават

пълен набор от международни серти-

фикати. Компанията е лидер в произ-

водството на спринклерни инстала-

ции с над 30 милиона произведени и

инсталирани спринклера годишно.

Голяма роля в изграждането на каче-

ствена спринклерна инсталация,

отговаряща на всички норми и изис-

квания по даден проект играят не

само качествените продукти, но и

добрите проектанти и инсталатори.

Без високо квалифицирания екип, ра-

ботещ в АНДИ, нямаше да имаме

толкова много проектирани и реали-

зирани референтни обекти.

Повечето големи индустриални

обекти използват комбинация от

различни пожарогасителни инстала-

ции с цел максимално ефикасно да

бъде загасен всеки пожар. Пожарога-

сителните инсталации трябва да

отговарят на адаптирания европей-

ски стандарт БДС-EN 12845, но ня-

кои инвеститори и застрахователи

изискват инсталациите да отгова-

рят едновременно и на други между-

народни стандарти като FM Global,

NFPA или VdS.

Според действащата у нас нормативна уредба за пожарна бе-

зопасност всички обществени и производствени сгради над

определена площ са задължени да инсталират и поддържат в

изправно състояние пожарогасителни инсталации. В зависи-

мост от типа на обектите, тяхното предназначеие и оценка-

та на пожарния им риск се прилагат различни пожарогасител-

ни решения или комбинация от тях. Най-разпространени са си-

стемите за пожарогасене с вода, газ, прах, пяна и водна мъгла.
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Другите най-продавани от нас

продукти са аерозолните пожарога-

сителни системи на FirePro, които

използват напълно безвреден за чове-

ка и околната среда агент. Аерозол-

ните системи действат, като

прекъсват по химичен път верижна-

та реакция в пламъка, без да отне-

мат кислорода от помещението. Те

гасят успешно пожари от клас A, B,

C и F. При гасене аерозолният агент

изпълва за секунди предвидения обем,

без да предизвиква термичен шок на

апаратурата и без опасност от ко-

розия. Поради тези причини, главно-

то приложение на аерозолните сис-

теми за гасене е в сървърни помеще-

ния, архиви, електрически помещения

и табла. Аерозолните генератори на

FirePro са значително по-конкурент-

ни на пазара със своя дълъг живот от

15 години и над 75 сертификата,

включително UL. Агентът, използван

от FirePro, е продукт на дългогодиш-

ни разработки и е един от най-ефи-

касните и безопасни в света.

Тенденция е пожарогасенето да
се интегрира в общата система
за сигурност
Една от новите тенденции в стро-

ителството са интегрираните сис-

теми. Те включват в себе си систе-

мите за видеонаблюдение, контрол на

достъп, пожароизвестяване, пожаро-

гасене, оповестяване и други сград-

ни системи. С цел по-лесен и ефика-

сен контрол над множеството систе-

ми, операторът получава цялата

информация от тях на един екран. При

възникване на алармено събитие опе-

раторът лесно локализира мястото

на задействане от екранните схеми,

като едновременно с това получава

картина от видеокамерите в помеще-

нието. Навременното известяване и

автоматичните инструкции, които

оператора получава позволяват него-

вата бърза и адекватна реакция във

всяка ситуация. Тези системи от ново

поколение спомагат за по-бързото

локализиране на пожара, по-ефектив-

ното и адекватно гасене и евакуация.

Интегрираните системи са най-доб-

рата инвестиция в сигурността на

всяка сграда и затова в последните

няколко години имаме ръст в реали-

зирането на проекти с такъв тип

системи.

инж. Николай Хасковлиев,

управител на АНДИ БГ

Добрата пожарозащита е
съчетание от технология,
правилна оценка и опит

Най-доброто решение за защита

от пожар изисква съчетание от тех-

нология, правилна оценка и опит.

Sinorix™ е решение за пожарогасене,

позоваващо се на комплексна гама

технологични решения: химически

агенти (Sinorix 1230 на базата на

гасителен агент 3M™ Novec™ 1230

(FK5-1-12); Sinorix 227, базирано на

глобално познатия HFC 227ea/FM 200);

натурални агенти: въглероден дву-

окис, азот, аргон; газ/вода комбини-

рано решение; водна мъгла; специали-

зирани решения: Sinorix CDT (Constant

Discharge Technology), Sinorix aldeco

STD (локално автоматично гасене за

производствено оборудване), цялост-

ни системи за петролни бази.

Висококачественото решение

Sinorix™ от Siemens може да бъде

адаптирано спрямо индивидуалните

изисквания и риска от пожар в съот-

ветствие с европейските норми и

стандарти (VdS, CNPP и др.).

Най-новото портфолио от решения

за пожарна безопасност е система-

та за водната мъгла Sinorix H2О Jet.

Тя е разработена, за да защити от-

делни обекти (например турбини и

генератори, производствени мощно-

сти, линии за боядисване и др.) и всич-

ко в тяхна близост.

Пожарогасителният принцип е

прост: водна мъгла поглъща топлина-

та от огъня. Изискваният охлаждащ

ефект се постига посредством вод-

ни капчици с размер само 150-200 мm,

който се изчислява индивидуално за

конкретния обект.  Малкият размер на

капката осигурява относително

нисък разход на вода и в същото вре-

ме максимален гасителен ефект.

Sinorix H2O Jet работи с ниско наля-

гане - по-малко от 16 bar. Същевре-

менно успява да постигне същата

ефективност като система с висо-

ко налягане поради комбинацията от

азот и вода. С дюзите, чиято рабо-

та се основава на принципа на Лавал

и които са специално разработени и

патентовани, Sinorix H2O Jet може да

гаси пожари в обекти на разстояние

до 8 метра. Иновативната техноло-

гия с двуфазен поток с комбинация от

вода като пожарогасителен агент и

азот като средство за изтласкване

предлага допълнителни предимства:

и двете вещества са безвредни как-

то за хората, така и за околната

среда. Ето защо Sinorix H2O Jet може

да се използва без проблеми в облас-

ти, където хората работят, дори и

без допълнителни лични предпазни

мерки. Водата и азотът са икономи-

чески ефективни и достъпни по вся-

ко време, могат да се транспорти-

рат, съхраняват и презареждат лес-

но и безопасно. Водата е химически

неутрална и не оставя никакви ос-

татъчни вещества или продукти на

разлагане. Освен това системата за

ниско налягане, заедно с иновативна-

та технология на двуфазния поток

изисква само тръбопроводна мрежа

от поцинковани стоманени тръби,

която е проектирана за ниско наля-

гане. Разходите за това са сравни-

телно ниски.

В бъдеще ще се допускат само
химически агенти, базирани
на 3M Novec 1230
Непрекъснато се повишават изис-

кванията към пожарогасителните

системи в посока намаляване влияни-

ето им върху околната среда при

евентуално изпускане на гасителен

агент. Поради това считам, че в

близко бъдеще ще бъдат забранени

всички химически гасителни агенти,

освен тези, реализирани на базата на

гасителен агент 3M Novec 1230.
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Същевременно ще се търсят все по-

добри и ефективни методи, базирани

на вода, газове, съществуващи в

природата, или комбинация между тях.

Георги Дамянов, Протех

Аспирационните пожароиз-
вестителни детектори
осигуряват ранно открива-
не на пожара

Аспирационните пожароизвести-

телни детектори FDA221 и FDA241 са

подходящи за големи по площ и обем

помещения и работят надеждно дори

в среди с тежки условия. Стандарт-

ните димооптични детектори не се

справят с разграничаването на прах

и дим и поради това са податливи на

фалшиви сработвания. Решението на

Siemens е базирано на лазернооптич-

на технология, използваща лъчи с

различна дължина на вълната. Аспи-

рационните детектори постоянно

засмукват въздух от средата и ана-

лизират пробата за наличие на дим-

ни частици. Използвайки различните

дължини на светлинните вълни, де-

текторите могат да определят раз-

мера и концентрацията на частици-

те, и по този начин да различат дима

от прах.

И двата детектора са особено

подходящи за използване в обекти с

преобладаващо тежки условия на

работа - складове и промишлени зони,

в трудно достъпни места като кабел-

ни тунели и тунели на метрото. В

същото време детекторите могат

да се използват за приложения, къде-

то е необходима изключително висо-

ка чувствителност, например цент-

рове за данни и лаборатории.

Наскоро компанията представи на

пазара и адресируеми EX детектори

(взривозащитени), специално разра-

ботени за индустриални приложения

с опасност от взрив: нефтени рафи-

нерии, химическа и фармацевтична

индустрия или производство на бои.

Новите детектори са адресируеми и

комуникират посредством C-NET-Ex

stub line. Те гарантират ранно откри-

ване на всеки вид пожар благодаре-

ние на два оптични сензора. Разпола-

гат и с два допълнителни топлинни

сензори срещу измамни явления като

пара и дим. EX детекторите могат

да бъдат използвани като топлинни

или оптични сензори за дим. Вграде-

ната ASA технология гарантира, че

в случай на пожар детекторът ще

сигнализира за неговото наличие, а

при поява на заблуждаващи фактори

няма да предизвика излишно активи-

ране на системата.

Тенденции при производството
на пожарогасителни системи
и гасителни агенти
При системите за газово пожаро-

гасене тенденциите се определят

най-вече от изискването за опазва-

не на околната среда. В този аспект

все повече се налагат системите,
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използващи натурални газове – например азот, аргон или

въглероден двуокис, както и комбинации от тези газове.

При тези системи няма негативно влияние върху озоно-

вия слой и глобалното затопляне, тъй като гасителните

агенти са част от нашата атмосфера. При другата раз-

новидност на системите за газово гасене, използващи

химически агенти, тенденцията е за пълна забрана на

халогенирани хидрофлорокарбонни газове (HFC). В такъв

случай като решения за газово гасене с химически аген-

ти ще останат единствено системите, използващи FK-

5-1-12 (NOVEC 1230). Този химичен агент няма негативно

влияние върху озоновия слой и глобалното затопляне, като

същевременно концентрацията, необходима за гасене, не

оказва негативно влияние върху човешкото здраве. Тези

негови качества го правят приложим в помещения, къде-

то има постоянно присъствие на хора.

Siemens България, направление Сградни технологии

Изборът на пожарогасителна система
зависи от типа на обекта и неговото
предназначение

Пожароизвестителните и пожарогасителните систе-

ми са сред най-важните съществени изисквания към всяка

сграда. Изборът на пожарогасителна система зависи от

типа на обекта и неговото предназначение. Има различни

системи за пожарогасене - спринклерни, газови - с чи-

сти гасителни агенти, прахови, системи с пяна и др. Ние

разполагаме и предлагаме на нашите клиенти най-доб-

рото и ефективно решение за конкретното приложение.

Пожароизвестителната и пожарогасителната систе-

ми, работейки заедно, отчитат признаците за пожар,

сигнализират на хората, намиращи се в сградата, и глав-

ната цел е да потушат пожара преди разрастването

му, за да не бъдат нанесени сериозни щети.

За обекти, които представляват сгради и помеще-

ния с висок риск от пожар, както и такива, които са

оборудвани със скъпо оборудване, за архиви, музеи,

дейта центрове, сървъри и др., най-ефективно е пожа-

рогасенето с газ. Нашите системи с NAF S 125® и NAF

S 227® притежават сертификати от най-авторитет-

ните институции, в т.ч. независим сертификат за га-

сителната концентрация на агента и дюзата, незави-

сим сертификат за елементите на системата. Гаси-

телните агенти NAF S 125® и NAF S 227® не оказват

влияние върху озоновия слой и осигуряват пълно спаз-

ване на противопожарните изисквания и екологичните

параметри, съгласно ЕРА. Системите с NAF S 125® и

NAF S 227® са приложими в нормално обитавани площи.

След изтичане не се изисква почистване на защитава-

ното помещение и е много важно да се каже - не увреж-

да оборудването.

Никой не трябва да спестява от защитни мерки за

предотвратяване на риска от пожар, защото и най-

сръчният и бърз крадец не може да отнеме това, което

огънят причинява. Водата и огънят са жизнено необходи-

ми, но могат да бъдат и много опасни. Тези дни станахме

свидетели на отнети човешки животи и големи разруше-

ния, подценявайки тяхната сила.

Приоритетно ще се използват безвредни за хората
и околната среда агенти
Приоритетно за развитието на пожарогасителните

системи ще бъде използването на чисти, безвредни за

хората и околна среда агенти, системи, които заемат

малко място, лесно се обслужват и,  не на последно място

- могат да се презареждат с гасителен агент, тук в Бълга-

рия. Не трябва да се забравя, че колкото модерна и висо-

котехнологична да е една система, ако не се поддържа,

тя може да се окаже неефективна. Обслужването задъ-

лжително трябва да бъде от квалифицирани, а не от псев-

до специалисти.

Златка Иванова, управител на Фламтех
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Уважаеми доц. Велинов, наскоро се про-

веде XV-та национална конференция по
осветление BulLight 2014. Представете

участниците и тематиката на съби-

тието.
XV-та национална конференция по

осветление BulLight 2014 се проведе

от 10 до 13 юни т.г. в гр. Созопол. В

нея участваха около 170 специалис-

ти в областта на осветителната

техника от България, Русия, Румъния,

Турция и Германия. Тази конференция

се провежда веднъж на три години и

е място за обмен на най-новите идеи

и постижения в областта на освет-

В България има добри
условия за развитие на
светодиодното осветление

В България има добри
условия за развитие на
светодиодното осветление

доц. д-р. инж. Красимир Велинов, председател на
Българския национален комитет по осветление,
пред сп. ТД Инсталации

лението. Характерно за 15-тото

издание бе, че на него се отбеляза 50-

тата годишнина от основаването на

Българския национален комитет по

осветление.

Какви паралелни мероприятия се прове-

доха в рамките на форума?

По време на конференцията се прове-

де паралелна изложба на осветител-

ни тела и се организираха две кръгли

маси „Светодиодно улично осветле-

ние. Състояние, проблеми и перспек-

тиви“ и „Светодиодно осветление в

бита и офиси“. В изложбата свои

изделия представиха фирмите Солар

ЛЕД Пауър, САМЕЛ 90, ИКИС СЛ,

S.C.Electromagnetica, Rommtech 3S,

Kovas, Neosvet, Призма, New Energy

Projects и др.

Кои бяха основните акценти в програ-
мата на конференцията?

Главен акцент на конференцията бяха

новостите и развитието на свето-

диодното осветление. В момента в

тази област се осъществява револю-

ция в областта на светлинните из-

точници. Новите светлинни източни-

ци - светодиодите, на всеки няколко

месеца подобряват техническите си

параметри, като в момента те са

най-ефективният светлинен източ-

ник. Обаче, за да се създаде ефекти-

вен осветител са необходими съвме-

стните усилия както на инженери

светлотехници, така и инженери с

богат опит в областта на електрон-

ната техника. В България имаме ус-

ловия за такова добро сътрудниче-

ство и на изложбата видяхме осве-

тители с ефективност от порядъка

на 140 lm/W, което е значително над

това, демонстрирано от "водещи"

фирми за производство на осветите-

ли. Неслучайно някои от фирмите,

спонсорирали конференцията,  успеш-

но изнасят своя продукция във Фран-

ция, Германия и Англия. Освен със

своите по-добри технически пара-

метри, те имат и по-конкурентни

цени. Остава само да пожелаем на

нашите политици, които определят

условията за обществените поръчки,

да не карат българските фирми да се

чувстват като гости в собствена-

та си страна.

И накрая, искам да поздравя всички

колеги с 50-тата годишнина от ос-

новаването на НКО и да ги призова

да правят достояние до всички най-

новите постижения в областта на ос-

ветителната техника.
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Уважаеми г-н Ганчев, представете на-
кратко дейността на СОЛАР ЛЕД ПАУЪР

пред читателите на сп. ТД Инсталации.

Към какво са насочени усилията ви в
сферата на производството на освети-

телни тела?
СОЛАР ЛЕД ПАУЪР е създадена пре-

ди четири години с основна дейност

проектиране и производство на све-

тодиодни осветители. Успяхме да

създадем добра гама от осветители

за външно и вътрешно осветление,

изцяло проектирани и произвеждани

в България. Фирмата ни се стреми да

е постоянно в крак с последните

тенденции в областта на LED тех-

нологията и непрекъснато надграж-

даме и обновяваме нашите продукти.

През май т.г. СОЛАР ЛЕД ПАУЪР бе

успешно ресертифицирана по ISO

9001 и сертифицирана по ISO 14001 и

OHSAS 18001.

Светодиодните осветители безспор-

но са светлоизточниците с най-голям

потенциал за развитие. Това е и при-

чината тази област да се развива

толкова бързо. България е европейс-

ка държава и целта ни е качеството

на европейските пазари. Никога не

сме допускали компромиси с тази цел

в нашата работа.

Какви са новостите в светодиодните
технологии, които ги правят по-атрак-

тивни за крайния потребител?
Светодиодните източници претърпя-

ха сериозно развитие през последни-

те пет години. Първо, експанзивно се

вдигна светлинният добив. После

имаше етап на значително подобря-

ване качеството на светлината.

Впоследствие основно се наблегна на

смъкването на себестойността на

LED светлоизточниците. Така те

станаха достъпни за масовия потре-

бител. От тази година се наблюдава

Целим качеството на
европейските пазари на LED
осветление

Ганчо Ганчев, R&D мениджър
на СОЛАР ЛЕД ПАУЪР, пред сп. ТД Инсталации

нов скок в светлинния добив. По този

начин падат необходимите инстали-

рани мощности, което пък води до по-

висока енергийна ефективност и,

съответно, по-кратки срокове на

откупуване на подобни инвестиции.

Замяната на съществуващото кон-

венционално осветление със свето-

диодно придобива ясно изразен иконо-

мически смисъл.

Какви характеристики трябва да при-
тежават осветителните системи за

търговски обекти?

Всеки тип търговски обект има спе-

цифични изисквания по отношение на

дизайна, качеството на светлината,

светлоразпределението, габаритна-

та яркост, защитния ъгъл и т.н. На

първо място, разбира се, поставяме

енергийната ефективност. Разходи-

те за електроенергия за осветление

в търговските вериги са много голя-

мо перо.

Има десетки хиляди търговски обек-

ти, в които се влагат нискокачестве-

ни осветители. Собствениците им

доста лековерно подминават въпро-

са дали по-високата инвестиция няма

да се откупи в по-кратък срок. Има

параметри, с които не може да се

прави компромис. Работа на проек-

тантите е да отсеят неподходящи-

те осветители. Едва след това ид-

ват качеството, надеждността и

цената в смисъла на период за отку-

пуване.

На кои осветителни тела акцентирате
в реализацията на продуктовата си

гама на българския пазар?
Доста години акцентирахме основно

на външни осветители, прожектори,

парково, улично и фасадно осветле-

ние. Това са пера, които ще продъл-

жим да развиваме и занапред.

В момента насочваме вниманието си

върху определена гама интериорни

продукти, които са изключително

масови и целта ни е да предложим

надеждни решения с много добри тех-

нически и икономически параметри.

Акцентът ни е серия офисни освети-

тели за директна замяна на освети-

тели 60х60, серия промишлени осве-

тители тип „камбана“ за директна

замяна на 250 W МХЛ и 400 W ЖЛ и

серия осветители за търговски обек-

ти тип "непрекъснати светещи ли-

нии", заменящи осветителите, реали-

зирани с Т5 и Т8 ЛЛ.

Всички тези серии са изцяло нови

разработки и в тях влагаме най-но-

вите постижения на LED технологи-

ята за максимална ефективност и

кратък срок на откупуване.

Представете някои от последните про-
екти, изпълнени с ваше участие.

Изпълнихме доста проекти в после-

дните години. С партньорите ни от

Македония реализирахме проекти за

подмяна на уличното осветление в 2

общини там и една в Косово. В Бълга-

рия в момента реализираме проект с

Технополис за цялостна подмяна на

районното осветление на всички

магазини от веригата и цялостна

подмяна на осветлението в централ-

ния склад на фирмата. Други наши

проекти са реализирани съвместно с

Билла България, Загорка, ОББ и мно-

го други.

Целим качеството на
европейските пазари на LED
осветление
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Дизайнът на търговското освет-

ление се превръща във все по-важен

фактор за ефективна рекламна стра-

тегия. Той се използва като средство

за привличане на клиентите към

търговските обекти и увеличаване на

престоя им вътре. Селективно под-

браните цветове, акценти и динамич-

ни елементи в осветителните сис-

теми грабват вниманието и допри-

насят за приятното пазаруване. Кон-

трастът и разпределението на свет-

лината се използват за насочване на

интереса към обикновени стоки и

превръщането им в специални пред-

ложения.

Естествено, целенасочено
и гъвкаво осветление
Естествеността е все по-търсе-

но от потребителите качество в

съвременните продукти. Клиентите

намират осветлението с висок ин-

декс на цветопредаване, наподобява-

що естествена дневна светлина, за

най-убедително. Естествените ма-

териали също са все по-често изпол-

звани в дизайна на търговските обек-

ти. Подходящите цветови темпера-

тури подчертават текстурите и

повърхностите на такива материа-

ли за максимален ефект. Естестве-

ността в осветлението обаче не се

ограничава само с качеството на

светлината, тя намира място и във

формата и конструкцията на освети-

телни тела.

Избор на подходяща цветна
температура
Има няколко подхода в тази посо-

ка, които увеличават визуалния

ефект от осветлението. Изборът на

цветова температура, която отго-

варя на даден материал, кара

повърхността му да изглежда макси-

мално естествена. Регулирането на

цветната температура, за да напом-

ня на естествената светлина през

дадено време от деня или сезон, влияе

на човешкия организъм от емоционал-

на и биологична гледна точка.

Регулиращите се бели осветител-

ни тела излъчват динамична бяла

светлина. С цветна температура,

обхващаща почти целия диапазон

(2700-6500 K) и отлично цветопреда-

ване, тези LED осветителни тела

всъщност са способни да се синхро-

низират с човешките биоритми или да

се адаптират към конкретни ситуа-

ции, приложения и обекти. Сезонните

продукти и променящите се търгов-

ски концепции за промотирането им

са част от всекидневието в търго-

вията. Прецизните цветови настрой-

ки дават възможност да се възпроиз-

веждат изключително фини нюанси,

без да се налага да се сменят самите

лампи или осветителни тела. Контра-

стите също са отличителна черта на

естественото осветление. Умелото

използване на взаимодействието меж-

ду светлина и сянка извежда дадени

продукти на преден план и привлича

вниманието на клиентите.

LED осветлението няма IR и UV
радиация
Ултравиолетовото и инфрачерве-

ното лъчение са сред негативните

аспекти на конвенционалното освет-

ление, що се отнася до приложение-

то му в търговски обекти. Освети-

телните тела и прожекторите се

оборудват с предпазни филтри и за-

щитни устройства, за да се блокира

радиацията. Така се постига защита,

но за сметка на ефективността. При

светодиодите нещата са съвсем

различни от самото начало. LED ос-

ветлението на практика не излъчва

инфрачервена и ултравиолетова ра-

диация. Светодиодите осигуряват

нежно и щадящо осветление без допъ-

лнителни филтри и защитни мерки.

Дори когато LED лампите се позици-

онират много близо до даден продукт,

светлината не оказва такова вред-

но влияние като конвенционалното

осветление. Характеристиките на

LED светлината са особено ценени в

магазините за козметика и хранител-

ни стоки и стават все по-важни в

модните магазини, където качестве-

ните платове трябва да бъдат защи-

тени от избледняване.

Устойчивост
Устойчивото развитие се

превърна в нещо повече от обикнове-

на тенденция. Все повече потребите-

ли приемат начина, по който компа-

ниите се отнасят към устойчивост-

та, като критерий за качеството.

Компаниите поставят устойчивото

развитие като акцент в обществе-

ния си образ и начина, по който се

позиционират. Магазините и супер-

маркетите все повече залагат на

нови дизайни и материали, а проце-

сите се тестват за устойчивост.

Що се отнася до осветителните

тела, именно по време на експлоата-

ционния цикъл има най-големи възмож-

ности за спестяване на енергия. Ус-

тойчивостта на осветлението започ-

ва с ефективността на осветител-

ните тела и светлинните източници.

Най-големи икономии могат да бъдат

направени чрез внедряване на интели-

гентни системи за управление на ос-

ветлението. Оптимизираните осве-

тителни концепции, които прецизно

насочват осветяването и редуцират

разпръснатата светлина в помещени-

ето, имат важен принос в това отно-

шение. Устойчивостта се превръща

в двигател на все повече обновител-

ни проекти, които се фокусират върху

пестене на енергия и повишаване на

качеството. Енергийната ефектив-

ност е от решаващо значение за

съвременното търговско осветление

и извежда на преден план професионал-

ните осветителни решения.

Подобрена ефективност
Линейните светодиодни модули са

ефективна алтернатива на флуорес-

центните лампи в монтираното на

търговските рафтове осветление.

Видът на светлинния източник, спо-

собностите му за разпределение на

светлината и неговата ефективност

са трите ключа към повишаване на

Осветителни системи за
търговски обекти
Осветителни системи за
търговски обекти - част II
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производителността на осветление-

то. Когато продуктите са изложени

върху вертикални рафтове, разположе-

ни отляво и отдясно на централна

пътека, функцията на монтираното в

етажерките осветление е да насоч-

ва клиентите прецизно и последова-

телно, от най-ниската до най-висока-

та точка на рафтовете. Необходимо

е още акцентиране, независимо дали

осветителната система е инстали-

рана на тавана или е вградена в раф-

товете. Ефективен подход е позици-

онирането на непрекъснат ред от LED

модули в центъра на пътеката, успо-

редно на редовете от шкафове. Висо-

коефективни рефлектори и оптимизи-

рани оптични лещи могат да насочат

светлината и вниманието към жела-

ните стоки, използвайки възможно

най-малко енергия. Една осветителна

система може да стане още по-ефек-

тивна, ако в дизайна й са отразени

всички технологични възможности,

броят на осветителните тела и тях-

ното подреждане за конкретното

приложение, без да се пренебрегват

монтажът, поддръжката и експлоата-

ционният период. Интелигентните не-

прекъснати линейни осветителни си-

стеми позволяват управление на ос-

ветлението, интегриране на аудио

системи и аварийно осветление.

По-ниска консумация на енергия
Интелигентните системи за конт-

рол оказват най-положително въздей-

ствие върху потреблението на енер-

гия. Спестяванията могат да достиг-

нат до 70% в зависимост от конкрет-

ните условия. Стратегиите варират

според областта на приложение и ар-

хитектурата на търговския обект - от

базиран на дневната светлина конт-

рол, през ръчно димируеми осветител-

ни решения, до директна интеграция на

сензори за присъствие или превключва-

тели с таймер. Функциите за управле-

ние на осветлението и подобрената

ефективност на LED технологията

предоставят възможности за по-на-

татъшни потенциални икономии на

енергия.

Димиране
Осветителните тела, позволява-

щи димиране, постепенно завладяват

търговските обекти и шоурумите

поради иновативните си възможнос-

ти и необходимостта от намалява-

не на потреблението на енергия.

Всички достъпни на пазара LED реше-

ния имат функция за димиране, което

е и една от основните причини за

масовото им налагане. Те позволяват

регулиране на осветлението за опти-

мален визуален и икономически ефект

спрямо конкретните обстоятелства.

Аварийно осветление
Аварийното осветление обикнове-

но е почти незабележимо, но незаме-

нимо при спешни ситуации. В търгов-

ските обекти наличието на такъв

тип осветление е задължително.

Осветителните системи, предназна-

чени за търговски площи, изложбени

пространства и обществени места,

трябва да отговарят на широк набор

от спецификации и стандарти. Те

трябва да гарантират безопасност-

та на хората и да им помагат бързо

да се ориентират в случай на спеш-

на ситуация. Осветителните реше-

ния, които позволяват презентацион-

ното и аварийно осветление да рабо-

тят в синхрон, осигуряват безпроб-

лемно функциониране, икономически

ползи и редица предимства по отно-

шение на дизайна.
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По време на нормална работа (от-

съствие на пренапрежения) катодни-

ят отводител не трябва да оказва

влияние върху системата, към която

е инсталиран. Той поддържа изолаци-

ята между фаза и земя. Когато възник-

не пренапрежение, катодният отво-

дител намалява импеданса си за ня-

колко наносекунди и отвежда импул-

са. Пренапрежението е ограничено до

допустима стойност за последващо-

то електрическо оборудване. След

отвеждането на импулса, катодният

отводител възстановява своя висок

импеданс.

Видове катодни отводители
Съществува разнообразие от ви-

дове катодни отводители. Широко се

използват устройствата, съдържащи

искрова междина или газоразрядна

тръба. Представляват защитни ус-

тройства, които превключват напре-

жението. Характерно за тях е, че

имат висок импеданс при липса на

пренапрежение. При поява на пренап-

режение, импедансът им рязко се

понижава за по-малко от секунда.  Тези

устройства се характеризират с

прекъсната напрежено-токова харак-

теристика. Искровата междинна или

газоразрядната тръба се изпълняват

с два електрода, като първият е

свързан към едната фаза, а вторият

- към земя. Искровата междина

прекъсва остатъчния ток в дъгога-

сителната камера. След като пренап-

режението е разредено през катод-

ния отводител, електрическото зах-

ранване продължава да генерира ток,

който поддържа електрическата дъга

(остатъчен ток). Дъгогасителната

камера изгасява дъгата. Ако дъгата

не се загаси, то токът достига

стойност на късо съединение и горе-

стоящият предпазител се стопява.

Катодни отводителиКатодни отводители

Катодните отводители намират приложение при защита на елек-

трическите системи и консуматори от преходни пренапрежения и

импулсни токове, породени от мълнии или комутации в мрежата.

Главна характеристика на искровата

междина е капацитетът й да издържа

на висока енергия от пряко попадение.

Съществуват и катодни отводи-

тели, базирани на варистори, които

ограничават напрежението. Харак-

терно за тях е, че имат висок импе-

данс при липса на пренапрежение

(през тях протича ток на утечка).

Техният импеданс намалява за

продължителен период от време, при

поява на пренапрежение. При прило-

жено пренапрежение, нормалното

съпротивление на варистора (1 MW)

ще падне под 1 W за няколко наносе-

кунди. Характерно за варисторите е,

че не притежават остатъчен ток,

докато катодните отводители, изра-

ботени на базата на искрови межди-

ни, включват елементи, които

прекъсват остатъчния ток (т. е.

дъгогасителните камери).

Предлагат се и трети тип катод-

ни отводители - т. нар. комбиниран

тип. Те представляват защитни ус-

тройства, които съчетават пре-

включващи и ограничаващи напреже-

нието компоненти. Като технология

комбинираният тип катодни отводи-

тели са базирани на искрови межди-

ни и варистори. Характеризират се

с голяма енергия от мълния и в също-

то време предлагат добро (ниско)

ниво на защита. Сред спецификите им

е способността да издържат вълни

10/350 (пряко попадение на мълния) и

вълни 8/20 (непряко попадение, кому-

тационно пренапрежение).

Последният вид са защитните

диоди (ценерови диоди). Те представ-

ляват полупроводникови елементи с

необходимите характеристики за

работа като ограничители на пренап-

режение. За разлика от останалите

елементи, които се задействат не-

зависимо от полярността на прило-

женото им напрежение, една от раз-

новидностите на защитните диоди

може да ограничава само напрежения

с определена полярност. Сред основ-

ните предимства е малкото напреже-

ние (обикновено от 1 до десетина V),

благодарение на което те могат да

предпазват устройства на информа-

ционната техника и такива на бито-

вата електроника (телевизионни

приемници),  както и краткото време

за реакция. Токът на утечка е незна-

чителен, въпреки че ценеровият диод

има недостатъка да разсейва много

малка енергия. Катодните отводите-

ли с двупосочен ценеров диод се из-

ползват като крайни защитни уст-

ройства в инсталацията и никога за

цялостна защита заради тяхната

маломощна отводителна способност.

Избор на катоден отводител
Техническите характеристики, на

основата на които се прави изборът

на катоден отводител, са ниво на

защита по напрежение (Up); максима-

лен разряден капацитет Iimp и Imax

(10/350 или 8/20 импулсна вълна); си-

стема на заземяване; работно напре-

жение (Uc, Ut); допълнителни възмож-

ности (изваждаем индикатор за из-

черпване, безопасен резерв, дистан-

ционна сигнализация). Двата пара-

метъра на напрежението Uc и Ut на

катодния отводител се избират с ог-

лед изпълнение на следното условие:

катодният отводител, в комбинация

със защитаващия го предпазител, да

издържи безпроблемно временно пре-

напрежение, без да промени свойства-

та или функционалността си. Из-

борът на Iimp и Imax на катодния от-

водител за защита от директно по-

падение от мълния се базира на раз-

рядния капацитет на катодния отво-

дител. Той се определя от неговите

електрически характеристики и

трябва да се избира според нивото

на риск.

Изборът на катоден отводител

зависи от типа на сградата, нейно-
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то място и защитаваната апарату-

ра. Важен показател е наличието или

не на гръмоотвод, като за всеки слу-

чай се предлага специфична инстала-

ция на катодни отводители. Ако сгра-

дата е определена като високориско-

ва (вероятно ще бъде снабдена с

гръмоотвод), се използват катодни

отводители Тип 1/ Тип 1+2. Те са

предназначени да отвеждат енергия,

породена от пренапрежение, сравни-

мо по мощност с това от пряко по-

падение от мълния. Защитните уст-

ройства от Тип 1 се тестват стан-

дартно с вълна 10/350. За предпочи-

тане е инсталирането на катоден

отводител в главното разпредели-

телно табло.

При приложения с общ риск се пре-

поръчват катодни отводители Тип 2

(самостоятелно или като допълнение

на катоден отводител Тип 1). Инста-

лирането на катодния отводител

става в главното разпределително

табло или разпределителни табла.

За прецизна защита се използват

отводители тип 3 като допълнение

на Тип 1 +2 или Тип 2. Добре е те да

се  поставят в близост до консума-

тора, който трябва да бъде защитен.

Разединителят за катоден отводи-

тел се избира в обхвата, предписан от

производителя на катодния отводи-

тел, за да се гарантира неговата

електрическа координация с извест-

на или предполагаема защита нагоре

по веригата. Така ще бъде избегнато

основно изключване при мълнии.

Специфики на инсталацията
При инсталирането на катодните

отводители трябва да се имат пред-

вид няколко основни неща като кас-

кадирането помежду им, разполагане-

то на защитните им прекъсвачи, как-

то и мястото им спрямо дефектно-

токовите защити и системата на за-

земяване.

След избора на характеристики на

входящия катоден отводител, защи-

тата трябва да се комплектова с

още един или повече допълнителни

катодни отводители, тъй като вхо-

дящият не би могъл да осигури ефек-

тивна защита за цялата инсталация.

Необходимо е да се обърне внимание

на факта, че ако дължината на кабе-

ла след входящия катоден отводител

надвишава 10 м, е възможно остатъ-

чното напрежение да се удвои. Зато-

ва се налага, в случай на комбинира-

но използване, катодните отводите-

ли да се координират. Прието е коор-

динация да се изисква, когато входя-

щият катоден отводител не би могъл

да осигури нужното ниво на защита

по напрежение Up, както и когато

входящият катоден отводител е на

повече от 10 м спрямо защитавано-

то оборудване.

Главният катоден отводител се

инсталира веднага след главното

изключващо устройство (прекъсвач

или разединител) на инсталацията.

Необходимо е катодният отводител

да бъде съвместим с допустимото

напрежение на оборудването, което

ще бъде защитавано; да се намира в

близост до това оборудване и да бъде

координиран с другите катодни от-

водители. Катодните отводители

трябва да бъдат защитени от горе-

стояща защита от късо съединение

и дефектнотокова защита за защи-

та от индиректен допир.

С цел ограничаване на пренапреже-

нията е необходимо да се избягват

затворени контури, разположени на

големи площи, както и съвпадащи

трасета за слаботокови и силното-

кови проводници. Добре би било да се

избягва и кръстосване на снопове

проводници, както и да се предвиж-

дат достатъчно големи разстояния

между тях. Необходимо е също така

да се отчита присъствието на уре-

ди или инсталации, които генерират

пренапрежения. Важно е и да се ана-

лизира местоположението им по

отношение на чувствителното обо-

рудване, както и да се осигури дос-

татъчно разстояние и/или да се ин-

сталира катоден отводител.

Препоръчително е използването на

екранирани кабели и оборудване. За да

се избере правилно защитата от

пренапрежение, е необходимо да се

вземат предвид системите на зазе-

мяване на сградата. Не по-малко важ-

но е да се изберат правилно защит-

ните устройства на катодните от-

водители. За предпочитане са дефек-

тнотокови защити селективен тип

за защита от индиректен допир, с цел

избягване на лъжливи изключвания.

Катодният отводител трябва да

бъде сменен, когато индикаторът на

предния панел показва, че устрой-

ството е остаряло и когато автома-

тичният прекъсвач се изключва (това

показва, че катодният отводител е

накъсо съединен).
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Обикновено под маркировка на ка-

бели се има предвид нанасянето на

различни обозначения, поставянето

на етикети и символи, които позво-

ляват да се определят параметрите

на кабела или проводника. Сред посоч-

ваната информация е техническа

информация относно дебелина на

сечението, използван материал за

изолацията и други. Обозначава се и

предназначението дали кабелът или

проводникът е за пренос на електри-

ческа енергия или на информационен

сигнал, както и конкретното му пред-

назначение - например кабел за освет-

ление. Използва се и маркировка за

оказване на местоположението на

кабели, положени под земята.

Маркировка на завода
производител
При производството на кабели

обикновено самите производители

ползват общоизвестни маркировки.

Широко разпространено е използване-

то на различни цветове. Например при

многожилни кабели изолацията на

отделните жила е с различен цвят,

което позволява бързо да се определи

предназначението на всяко жило. По-

вечето държави имат собствен стан-

дарт относно цветовата маркировка

на кабелите, с който се съобразяват

местните производители. Друга за-

водска маркировка е тази, включваща

комбинация от букви и цифри. Обикно-

вено подобна маркировка се нанася от

производителите на външната изола-

ция на кабела. Тази маркировка носи

информация за: броя на жилата; тях-

ното напречно сечение; вида на изо-

лацията на жилата; вида на външна-

та изолация, както и за други свойства

на кабела като например негоримост

на изолацията и т.н.

Елементи за собствена
маркировка
При прокарването на проводници-

те и кабелите допълнително всяка

фирма може да постави собствена

маркировка. Собствената система за

обозначаване обикновено е предназ-

начена за улесняване на последващо

разпознаване на предназначението на

различните кабели или на начина на

тяхното прокарване. Подобна систе-

ма може да включва прост надпис с

перманентен маркер директно върху

изолацията на проводника. Това е най-

лесният и прост метод, но той обик-

новено се прилага сравнително ряд-

ко. Друг метод е използването на

самозалепваща лента с текст. Този

метод позволява да се маркират ка-

бели с произволни етикети, които

могат да се произведат на място

посредством специални машини за

студено щамповане или чрез прено-

сими термопринтери. Широко изпол-

звана в практиката е и маркировка-

та посредством пластмасови

пръстени, които се поставят дирек-

тно върху кабелната изолация.

Пръстените могат да бъдат с раз-

личен цвят и с отпечатани върху

външната им страна различни симво-

ли. Последователното използване на

няколко пръстена с цифри и букви дава

възможност за създаване на собстве-

на система за маркировка на всеки

кабел. Сред използваните маркиров-

ки са и кръглите етикети с хартие-

на вложка. Представляват пластма-

сов цилиндър, съдържащ хартиена

вложка, върху която може да бъде

написан произволен текст. Използват

се и самозалепващи се етикети и

ламиниращо фолио. На етикетите,

съответно, може да се нанесе про-

изволен текст. В случая с ламинира-

щото фолио лепящата лента има две

области – матова, на която се нана-

ся текстът, и прозрачна, която се

нанася като втори слой върху кабела

с цел надеждна защита на маркиров-

ката от външни влияния. Предлагат

се и метални или пластмасови ети-

кети с релефен или написан текст,

които се прикрепят към изолацията

посредством пластмасови скоби.

Електронни маркери
Използват се за бързо намиране на

кабели, зазидани в стени или положе-

Маркировка на кабелиМаркировка на кабели

Асортиментът от предлагани видове кабели и проводници,

различаващи се по предназначение, параметри, конструктив-

но изпълнение и т.н., е доста голям. Лесното им разпознава-

не е благодарение на обозначаването на всеки кабел със спе-

циална маркировка. Тя носи полезна информация за отличи-

телните характеристики на всеки отделен кабел или провод-

ник. Повишава се безопасността и значително намаляват слу-

чаите на необходимост от отстраняване на неизправнос-

ти, породени от неправилно свързване. Улесняват се ремон-

тните дейности и намалява стойността на обслужването.
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ни под земята. Обикновено представ-

ляват пасивни антени, настроени на

строго определена чистота. По фор-

ма най-често са пластмасови тръби

или топки. Тези маркери се поставят

в непосредствена близост до кабе-

ла по време на неговото полагане.

Последващото откриване на кабела

обикновено е посредством електрон-

ни локатори за маркери.

Тези локатори обикновено са про-

ектирани за откриване на няколко

стандартни типа маркери. Тъй като

на едно място могат да бъдат по-

ставени кабели с различно предназ-

начение, електронните маркери за

различните типове кабели са с раз-

личен цвят и резонансна честота,

което позволява те да бъдат лесно

открити.

Стандартни цифрово-буквени
означения
Сред най-широко използваните у

нас комбинации от букви и цифри при

маркирането на кабели са тези, при-

ети от БДС през 80-те години на

миналия век. От друга страна, пора-

ди засиления внос на кабели от раз-

лични страни, в практиката се сре-

щат и кабели с маркировка и по дру-

ги стандарти като немския стан-

дарт DIN или по стандартизационни

документи на различни международ-

ни организации.

Обикновено различните буквени

означения носят информация относ-

но вида (кабел, проводник); предназ-

начението; степента на гъвкавост;

за материала, използван за направа-

та на жилата (мед, алуминий и т.н.);

за материала, използван на бронята;

изолацията на жилата; формата на

проводника и други.

Кабелите и проводниците могат

да се използват при различни клима-

тични условия. За да се различават

различните варианти на изпълнение,

също често се използват комбинации

от буквени или цифрени означения.

Често чрез цифри се обозначава и при

какви условия на околната среда е

подходящо използването на даден

кабел или проводник например на

открито, на закрито, при повишена

влажност и т.н. Обозначава се и

класът на издръжливост на високи

температури.

При маркировката на кабелите

след буквеното означение обикнове-

но се нанася и поредица от цифри,

указващи броя на жилата, площта на

тяхното напречно сечение, работно-

то напрежение и т.н.

Например съгласно БДС сред бук-

вите, които се срещат в маркиров-

ките на съобщителни кабели, са:  А

за означаване на кабели с алуминие-

ва обвивка или екран; Б за бронирани

кабели с лентова броня; В се използ-

ва за кабел с поливинилхлоридна изо-

лация на проводниците или обвивка-

та; Г за кабел без броня, само с олов-

на херметизираща обвивка; Д за дво-

ен (симетричен) кабел; Е за екрани-

ране на кабел; З за кабел с групи чет-

ворки (звездни групи); К за брониран

кабел с броня от кръгла тел; КМ за

коаксиални магистрални кабели; М за

означаване на магистрални и между-

народни съобщителни симетрични

кабели; С за кабел със стирофлексна

изолация; Т за телефонни (селищни)

симетрични кабели с групи двойки и

т.н

В маркировката на симетричните

кабели освен букви се поставят и

цифри, които показват броя и вида

на групите от кабелни проводници,

както и диаметъра на проводниците.

При магистралните коаксиални съоб-

щителни кабели също се поставят

и цифри, които са свързани или с ди-

аметрите на вътрешния и външния

диаметър на коаксиалните им двой-

ки, или с броя на еднотипните коак-

сиални двойки в кабела.

Оборудване за нанасяне
на маркировка
Маркировката може да бъде нане-

сена върху кабела чрез различни ме-

тоди или чрез използването на спе-

циално оборудване. Една от най-че-

сто срещаните маркировки е чрез

прилагането на цветен или релефен

печат, като обикновено релефните

маркировки са безцветни. Нанасяне-

то на подобна маркировка често е

посредством въртящи се маркиращи

дискове. Този метод са характери-

зира с простота и надеждност. За

нанасяне на маркировка се използват

също и мастилено-струйни и лазер-

ни принтери. Те са подходящи за на-

насяне на маркировка върху кабелна

изолация от различни материали, но

при някои изолации се срещат изве-

сти трудности. Предимство при из-

ползването на принтери е възмож-

ността за свободно програмиране на

текста, който ще бъде нанесен

върху кабела.

Предлагат се и ръчни инструмен-

ти за трайно маркиране на кабели, с

които могат да се отпечатват бук-

ви или цифри върху кабела.
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В голяма част от населените ме-

ста, особено в по-малките такива и

в отдалечените райони, все още лип-

сва централна канализационна систе-

ма. Това създава затруднения с от-

веждането на отпадните води. За

подобни случаи подходящо решение са

локалните пречиствателни станции.

Те са малки по размер и обикновено

се изграждат на модулен принцип,

подходящи са както за пречистване

на отпадните води от еднофамилни

къщи, така и за по-големи обекти

като хотели, обществени и офис

сгради, ваканционни селища и други.

С тях се постига висока степен на

пречистване на отпадните води,

които след преминаването си през

пречиствателната станция могат да

бъдат използвани за напояване, да

бъдат отведени в дъждовна канали-

зация или да бъдат заустени напра-

Локални пречиствателни
станции

во в естествените водоеми.

На пазара се предлагат локални

пречиствателни станции, използва-

щи различни методи на пречистване.

Видове локални пречиствателни
станции
Пречиствателната станция е

техническо съоръжение, чиято основ-

на функция е обработката и пречи-

стването на отпадните води от

вредни вещества и токсини. Принцип-

но, в зависимост от вида на замър-

сителите, локалните пречиствател-

ни станции могат да се разделят на

две групи: биологични и химични пре-

чиствателни станции.

Химичните пречиствателни стан-

ции се прилагат предимно при силно

замърсени води, за които пречиства-

нето чрез биологични методи не е

достатъчно за постигане на необхо-

димата степен на чистота. Това най-

често са отпадни води от индустри-

ални производствени процеси. Само-

то химично пречистване включва

използването на различни реагенти,

които привеждат разтворените във

водата примеси до състояние на

трудно разтваряне. Следва етап на

утаяването им.

За отпадните води от жилищни

сгради биологичното пречистване се

счита за напълно достатъчно. То се

основава на способността на микро-

организмите да използват много от

съдържащите се в отпадните води

органични и някои неорганични съеди-

нения, в това число и токсични, в

качеството на хранителни веще-

ства. С помощта на биологичното

пречистване е възможно да се по-

стигне висока степен на пречиства-

не на отпадните води. Посочват се

Локални пречиствателни
станции
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стойности за степен на пречиства-

не, достигащи до около 99 %. При

постигането на подобна степен на

пречистване не се налага допълни-

телно доочистване и използване на

филтрационни полета например. Са-

мото пречистване може да протича

в аеробна или анаеробна среда, пора-

ди което често пречиствателните

станции се подразделят още и на

аеробни и анаеробни.

Локалните пречиствателни стан-

ции често се класифицират и по ре-

дица други признаци като например

пречиствателни станции с активна

утайка и с фиксирана биомаса, с гра-

витачно оттичане и с принудително

изпомпване и други.

Етапи в процеса на пречистване
При локалните пречиствателни

станции с биологично пречистване

обикновено процесът протича по

следната схема. Замърсената вода

постъпва в пречиствателната стан-

ция, където преминава през няколко

етапа на пречистване. В първия, кой-

то се явява механично пречистване,

се отстраняват всички едри и нераз-

творими вещества. Следва етап на

отстраняване на бактериалните

замърсители, а при последния етап

водата се оставя в покой, за да се

отделят всички твърди частици и

утайки. Получената пречистена вода

се отвежда от пречиствателното

съоръжение. Съответно, за протича-

нето на отделните етапи пречиства-

телното съоръжение е разделено на

отделни сектори, обединени в един

общ корпус. Стандартно, пречиства-

телните станции се състоят от три

камери, всяка от които има свое

предназначение и изпълнява определе-

на функция - биобасейн, място за

утаяване, дезинфекция. Пътят на

замърсената вода преминава през

всички камери. Сред предимствата на

тези пречиствателни станции, в

сравнение например с широко изпол-

званите за локално пречистване на

отпадни води септични ями, е, че те

се доставят готови за монтаж и не

зависят от вида на почвата и ниво-

то на подземните води. Важно пре-

димство на системите с биологично

пречистване е и фактът, че те не

предизвикват замърсяване на зоната

около тях. Често в тях се предвижда

възможност за съчетаване на биоло-

гичното пречистване с допълнител-

на аерация, което ускорява биологич-

ната преработка и повишава степен-

та на очистване.

Като цяло биологичното пречи-

стване се характеризира със сравни-

телно невисоки експлоатационни

разходи, но със значителна първона-

чална инвестиция. Също така е доб-

ре да се има предвид, че е необходи-

мо строго спазване на технологичния

режим, отчитане на токсичното

въздействие на редица органични и

неорганични съединения върху микро-

организмите, а така също и необхо-

димост от разреждане на отпадни-

те води в случай на високи концент-

рации на определени замърсители и

различни почистващи препарати.

В резултат на биологичното пре-

чистване се получават два крайни

продукта, подходящи за директна

употреба - техническа вода и орга-

нична тор.

Сред предимствата на тези стан-

ции е и липсата на лоши миризми, тъй

като в процеса на пречистване не се

отделят метан и серен диоксид. Към

основните им недостатъци е зависи-

мостта от електрическо захранване.

Използвани материали за
направата им
Важен фактор за качеството на

пречиствателното съоръжение е

материалът, от който то е направе-

но. Обикновено за изработването им

могат да се използват различни ма-

териали – метали, пластмаси, бетон.

Сред най-често използваните са

стомана (предимно въглеродна) и

различни пластмаси, като често при-

ложим е полипропиленът. Предимства

на пластмасовите материали е, че са

леки, не са податливи на корозия,

лесно се монтират. Добре е да се има

предвид обаче, че при монтаж е не-

обходимо да се вземат мерки за за-

щита на съоръжението от въздей-

ствието на подпочвените води.

Металните конструкции, от своя

страна, се характеризират с по-го-

лямо тегло от пластмасовите. Също

така при монтаж е необходимо те да

бъдат поставени върху бетонна ос-

нова, за да се предотврати възмож-

ността за евентуалното им изме-

стване вследствие на въздействие-

то на подпочвените води. Поради

податливостта на корозия тези

съоръжения обикновено са с нанесе-

ни антикорозионни покрития.

Като материал за изграждане на

локални пречиствателни съоръжения

може да се използва и бетон, най-че-

сто стоманобетон. На пръв поглед

стоманобетонните конструкции

имат редица предимства - не са по-

датливи на корозия, не е необходимо

предприемането на мерки срещу под-

почвените води. Те обаче имат го-

лямо тегло, което значително услож-

нява монтажа, а горната част на бе-

тонната конструкция може да се

разруши от влагата за около 7-8 го-

дини поради замръзване и размразя-

ване.

От естетическа гледна точка,

производителите на локални пречи-

ствателни станции предлагат съоръ-

жения в различни цветове. Често гор-

ните капаци на съоръженията, разпо-

ложени над нивото на земята, се

оформят като декоративни елемен-

ти.

Монтаж и поддръжка
Като цяло локалните пречиства-

телни станции се характеризират с

лесен монтаж. На практика те се

доставят като готови съоръжения,

а самият монтаж включва полагане-

то им в земята и правилно свързване

на водните и електрическите връзки.

Не се изисква извършването на зна-

чителни строителни работи и зае-

мат сравнително малко простран-

ство. Обслужването им е максимал-

но опростено. В процеса на работа

станцията не е източник на допълни-

телен шум или на неприятен мирис.

Локалните пречиствателни стан-

ции не се нуждаят от специализира-

на поддръжка. В повечето случаи те

са напълно автоматизирани и изиск-

ват единствено периодично наблюде-

ние.

При избора на конкретна локална

пречиствателна станция е добре да

се вземат предвид някои определящи

фактори като броят на хората, кои-

то ще обслужва станцията, количе-

ството отпадна вода и методът на

пречистване. Също така специалис-

тите препоръчват да се обърне вни-

мание на показателите за очистка на

водата, отчитането на неравномер-

ността на постъпване на отпадни-

те води, условията за обслужване на

системата и други.
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ТЕХНО-ПЛАСТ е фирма с богат

опит в проектирането и изграждане-

то на цялостни решения за водопре-

чистване. Фирмата предлага локални

и модулни пречиствателни съоръжения

за отпадни води, базирани на съвре-

менни технологии.

Локалните пречиствателни станции

на ТЕХНО-ПЛАСТ осигуряват висока

ефективност за еднофамилни къщи и

малки публични обекти при приемлива се-

бестойност и незначителни експлоата-

ционни разходи. Основното съоръжение

е септичен съд с вграден филтър и фил-

търно-дренажна система за окончател-

но пречистване.

Част от портфолиото пречиствател-

ни решения за отпадни води на фирмата

е и модулно пречиствателно съоръжение

тип SBR реактор. Станцията се състои

от пластмасови резервоари, снабдени с

нужните помпи, компресори и автомати-

ка за автоматично управление на проце-

сите на пречистване на отпадъчните во-

ди. Биологичният метод в SBR реактори-

те позволява достигане на висок и ста-

билен ефект на пречистване.

ТЕХНО-ПЛАСТ предлага още проекти-

ране и изграждане на модулни пречист-

вателни съоръжения тип Биофилтър 12-

30. Системите имат от четири до се-

дем резервоара (в зависимост от броя ек-

вивалентни жители), монтирани един до

друг, и работят като ниско натоварени

капещи биофилтри.

Продукцията на ТЕХНО-ПЛАСТ е иден-

тична с най-висококачествените изделия

в сферата на пластмасовата индустрия.

Високоефективни пречиствателни
съоръжения за отпадни води
от ТЕХНО-ПЛАСТ

Компанията произвежда широка гама ед-

рогабаритни полиетиленови съдове с обе-

ми до 10 000 L вместимост, приложими

за съхраняване и транспорт на вода и

течни, прахообразни или гранулирани хра-

нителни продукти, нефтопродукти, как-

то и на широка гама продукти на хими-

ческата промишленост. Фирмената га-

ма включва съдове, бидони, цистерни, кон-

тейнери и др., изработени от високока-

чествен полиетилен на фирмите DOW

CHEMICAL - САЩ; RESINEX - Белгия и др.

Производството се осъществява при ви-

сока степен на технологичен контрол,

осигуряващ на изделията редица предим-

ства, включително висока устойчивост

на външни въздействия и дълготраен ек-

сплоатационен живот, не по-малък от 30

години.

Високоефективни пречиствателни
съоръжения за отпадни води
от ТЕХНО-ПЛАСТ
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Приложната му област обхваща

контрол на осветлението, регулира-

не на ОВК системите, автоматично

отваряне и затваряне на врати и про-

зорци, управление на щори, контрол на

системата за сигурност, пожароизве-

стяване, дистанционно отчитане на

потреблението на електроенергия,

управление на комуникационни уреди и

други.

Подобно на основния KNX стандарт,

и безжичната версия е с отворен

протокол, а конфигурацията на KNX-

RF устройствата може да бъде из-

вършена без нужда от настолен ком-

пютър или лаптоп. KNX устройства-

та, които поддържат безжична кому-

никация, използват радио сигнали, за

да изпращат KNX съобщения, условно

наречени „телеграми“. Тези телегра-

ми се предават в честотна лента до

868 MHz (за устройства с малък чес-

тотен обсег), с 25 mW максимална

излъчвателна мощност и скорост на

предаване на данни от 16.384 kb/sec.

Радиочестотната KNX среда може да

бъде изградена с готови стандарти-

зирани компоненти и позволява едно-

посочни и двупосочни внедрявания. Тя

се характеризира с ниска консумация

на енергия и за малки и средни по раз-

мер инсталации изисква ретрансми-

тери само по изключение. Безжични-

ят стандарт разграничава еднопосоч-

ните устройства, които само изпра-

щат данни, от двупосочните, които

съдържат и приемник. За разлика от

последните, устройствата за еднопо-

сочна комуникация не са в постоянен

режим на приемане и се нуждаят от

много малко захранване, което позво-

лява интегрирането в тях на сензори

с батерии. Задвижващите механизми,

от друга страна, винаги работят

двупосочно и обикновено се захранват

от мрежата.

Аспекти на внедряването на
KNX-RF устройства
Разработването на радиочестот-

ни KNX устройства не изисква специ-

ални KNX компоненти. С цел намаля-

ване на времето и разходите за про-

ектиране и производство, се препоръ-

чва интегрирането на готови RF

модули,  особено за по-малки производ-

ствени серии. Една KNX-RF възлова

точка обикновено се състои от след-

ните елементи:

Предавателен чип. KNX-RF стан-

дартът не изисква конкретен модел

чип. На пазара са достъпни няколко

различни модела, подходящи за изграж-

дане на KNX-RF възел. За еднопосоч-

ните устройства се предлагат само

предавателни чипове (без функция

приемане), които са на по-ниска цена.

Радиочестотна схема. Предава-

телното устройство, заедно с някол-

ко пасивни компонента,  е в основата

на изграждането на RF схемата. Въз

основа на референтния дизайн на

производителите на чипове, схемата

може да бъде проектирана и оптими-

зирана за изискванията на KNX-RF

стандарта.

Микроконтролер. Ядрото на вся-

ко KNX устройство е микроконтро-

лер, който осъществява комуникаци-

ята и дейностите по приложенията.

При радиочестотната комуникация

най-важната особеност е ниската

консумация на енергия. Интерфейсна-

та логика за свързване на предавате-

ля е налична при много от съвремен-

ните контролери.

Комуникационен стек. KNX стан-

дартът дефинира сложен протокол,

който изисква сериозни усилия за

внедряване и сертифициране. Комуни-

кационният стек е системният со-

фтуер за KNX-RF устройствата. Той

контролира предавателя и управлява

цялостната комуникация, включител-

но процедурата по конфигуриране. В

допълнение, той осигурява API интер-

фейс за програмиране на приложения.

Мрежов слой. Мрежовият слой за

крайните устройства (сензори и из-

пълнителни механизми) е сравнител-

но прост. В посоката на приемане

мрежовият слой интерпретира само

режима на адресиране. В посоката на

изпращане той реализира запитване-

то на свързващия слой за всички ти-

пове фреймове (кадри), които се изпра-

щат.

Схема на адресиране. Схемата за

адресиране се основава на схемата за

усукана двойка кабели, която използ-

ва отделни адреси и група адреси (по

2 байта всеки). Индивидуалният адрес

се осъществява с единичен адресен

модул и се използва главно за конфи-

гуриране. Груповият адрес 0x0000 се

резервира за радио адресиране. Тъй

като радиочестотната среда е отво-

рена, подобно на Powerline технологи-

ята, се добавя домейн адрес (6-битов,

програмируем) към отделните съсед-

ни инсталации. Еднопосочните уст-

ройства не могат да бъдат програми-

рани и следователно не са в състоя-

ние да използват общ домейн адрес.

Ето защо груповите телеграми

съдържат серийния номер на изпраща-

щия модул. Серийният номер, заедно с

2-битовия групов адрес, се нарича

разширен групов адрес. Докато при

усукана двойка кабели или Powerline

технология както изпращащият, така

и приемащият модул трябва да бъдат

програмирани, за да се изгради връзка,

KNX-RF стандарт за безжична
сградна автоматизация
KNX-RF стандарт за безжична
сградна автоматизация

Стандартът KNX-RF (Konnex-RF, Konnex Radio Frequency) е безжичната

алтернатива на международния стандарт за автоматизация в търгов-

ски и жилищни сгради KNX. Konnex-RF е предпочитаният избор за без-

жичен пренос на данни в сгради, в които не е подходящо окабеляването

с усукана двойка кабели или PLC технология (Powerline communication).
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то при KNX-RF се конфигурира само

приемникът.

От 2011 г. KNX-RF е с
мултиканално разширение
Оригиналните KNX-RF специфика-

ции описват едноканално радиочес-

тотно решение в една честотна

лента. То използва честотен обхват

до 868 MHz и най-модерните преда-

вателни характеристики. Това позво-

лява изключително надеждна комуни-

кация за малки жилищни или търгов-

ски приложения. Двупосочните уст-

ройства, захранвани с батерия, се

поддържат посредством подсистема,

наречена Bibat.

Този тип едноканална RF комуника-

ция обаче може да бъде смутена от

системи, неработещи по стандарта

KNX RF, с различни механизми за

достъп до средата в съседни честот-

ни ленти. Мултиканалното решение

KNX-RF Multi се справя с тези смуще-

ния, като позволява на устройствата

да „прескачат“ от заетите канали

към съседни или несъседни радиочес-

тотни канали, например към 2 несъсед-

ни възможни бързи канала F2 и F3 или

два бавни канала S1 и S2. Бързите

канали се използват за приложения, уп-

равлявани от оператор, като освет-

ление, отваряне/затваряне на щори и

др. Бавните канали са предвидени за

устройства, които не са в постоян-

нен режим „приемане“, използвани за

ОВК контрол например (фиг. 1).

Бързите канали се характеризират

със скорост на данните 16,384 kbps,

докато при бавните скоростта е на-

половина. Работните цикли в F1 и F2

са ограничени до 1%, респективно

0,1% от времето при максимум от 25

mW излъчвателна мощност, но те

могат да бъдат увеличени до 100%

при максимум от 5 mW за каналите

F3 и S2 (между 5 и 25 mW съответно

отново ще бъдат

намалени до 1%).

Работният цикъл

в S2 канала е на-

строен на 10%

при максимум от

25 mW мощност.

Тъй като едно ус-

тройство може

да предава по вся-

ко време, то

може да бъде в

„спящ“ режим и

да работи с намалена консумация през

80% от времето в бързите канали и

дори до 99% от времето в бавните

канали, като само периодично излиза

от спящ режим, за да получи кадров

сигнал.

Мултиканалната функция увелича-

ва вероятността за качествено пре-

даване. В допълнение, тя спомага за

осъществяването на добро приема-

не, като поддържа бързо или незабав-

но разпознаване на до 64 индивидуал-

ни приемника. В случай че бързо/не-

забавно разпознаване не може да се

осъществи, телеграмите автома-

тично се препредават. KNX-RF рет-

ранслаторите (повторители) съби-

рат и предават тези разпознавания,

за да е възможно качествено приема-

не да се осигури и на по-големи раз-

стояния. KNX-RF системата проверя-

ва и дали друго радиочестотно KNX

предаване е налично, преди да започ-

не да предава, като по този начин зна-

чително намалява броя на вероятни-

те колизии (сблъсъци) на сигнали.

Стандартът KNX-RF, и по-специал-

но мултиканалната версия, поначало

поддържа по-дълги кадрови сигнали.

Това е необходимо, за да се поддържа

KNX слой за сигурност на приложени-

ята, който се използва от други KNX

комуникационни среди, да стане

възможно удостоверяване на комуни-

кацията и да се осигури нейната кон-

фиденциалност. По този начин кому-

никационният разклонител не пред-

ставлява слабо звено по отношение на

сигурността и KNX-RF мрежата може

да бъде използвана за приложения като

измерване, контрол на достъпа, охра-

на, противопожарна защита и др.

Предимства на безжичните
системи за автоматизация
Прилагането на безжични техноло-

гии в жилищната и сградна автома-

тизация предлага множество предим-

ства. На първо място, инсталациони-

те разходи са значително по-ниски,

тъй като не се изисква окабеляване.

Това е особено полезно, когато е

необходимо разширяване на мрежата

вследствие промяна на изискванията.

Жичните разширения се нуждаят от

кабелни съединения или скари, дока-

то безжичните възли могат лесно да

бъдат добавяни към мрежата, което

превръща инсталацията им в изгод-

на инвестиция.

Безжичната комуникация позволя-

ва и монтаж на сензори на места,

където окабеляването не е безопас-

но или не е препоръчително поради

естетически съображения, както и с

оглед съхраняването на сградната

конструкция. Примери за това са

исторически сгради или такива със

стъклени фасади/архитектурни еле-

менти, както и индустриални поме-

щения. При последните наличието на

силно електромагнитно поле би мог-

ло да повлияе негативно на възлови-

те точки. В допълнение, дългите

кабели имат склонност да натрупват

разлики в електрическия потенциал,

които (дори и да са безвредни за

мрежовите устройства и потреби-

телите) могат да генерират искри и

в този смисъл са недопустими в ек-

сплозивни среди с оглед осигуряване

на оптимална безопасност за опера-

торите и оборудването.

С безжичните мрежи, свързващи

мобилни устройства като PDA уст-

ройства и смартфони със система-

та за автоматизация, конкретната

физическа локация на отделните зве-

на вече не е от значение, стига ус-

тройствата да са в рамките на об-

хвата на мрежата. Възможно е също

краткотрайно свързване към мрежа-

та за изпълнение на дадена задача и

изключване веднага след това. Всич-

ки тези предимства и възможности

правят безжичната технология не

само атрактивен избор при ремонт

и обновяване на сгради, но и за нови

инсталации.

С KNX-RF разширението Асоциа-

цията Konnex направи важна стъпка

към бъдещия успех на KNX стандар-

та. Konnex-RF разшири обхвата на

достъпните среди и разкри редица

нови приложни области, включител-

но в жилищния сектор и ремонтни-

те дейности.

Фиг. 1.
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Полагането на материали за топ-

лоизолация на покриви е сравнително

лесно и не изисква толкова сериозни

финансови вложения в сравнение с

очакваните ползи. Периодът на

възвръщаемост на инвестициите е

кратък, особено в студените месе-

ци.

Функции и характеристики
на покривната изолация
25 до 30% от топлинните загуби

на една сграда могат да са вслед-

ствие на неефективна покривна изо-

лация. Освен свеждане на тези загу-

би до минимум, покривните покрития

имат и няколко други основни функ-

ции: хидрозащита на сградата, защи-

та срещу природни влияния, пожаро-

защита.

За да изпълнява функцията на ефек-

тивно покривно покритие, изолация-

та трябва да разполага с дадени

строително-физически качества.

Сред тях са добрата хидроизолация -

водонепропускливост, слабо водопог-

лъщане, мразоустойчивост, възмож-

ност за безпрепятствено оттичане

на водата и топлоизолация - защита

срещу студ и топлина, срещу прегря-

ване от слънчевите лъчи, отразява-

не на преките слънчеви лъчи, мерки

срещу кондензация на влага.

В допълнение, покривната изола-

ция трябва да осигурява добра вет-

роустойчивост (сигурност срещу

силни ветрове, защита от откъсва-

не, повдигане и отнасяне на части

от покривката), както и ефективна

звукоизолация (защита срещу

външен шум на обитаваните части

на покрива и срещу ударен шум от

Съвременни технологии за
покривни изолации

дъжд, градушка, силни ветрове).

Други качества на добрата покрив-

на изолация са здравина, сигурност

и дълъг експлоатационен цикъл, как-

то и лесна и удобна технология на

изпълнение. Покривните покрития

трябва да предполагат ниски разхо-

ди за изпълнение и поддръжка и да по-

зволяват естетическо изпълнение за

всякакви видове покриви.

Видове покриви
Съществуват два основни вида

покриви в зависимост от конструк-

цията: скатни (наклонени) и плоски

(с наклон, по-малък от 10-12%). Плос-

ките покриви позволяват различна

функционалност на покривните про-

странства - покрив-тераса, покрив-

паркинг, зелен покрив и др. Друго

разделение на покривите е в зависи-

мост от тяхната използваемост. Те

могат да се считат за използваеми,

когато има обитаеми помещения в

подпокривното пространство, а за

неизползваеми - когато простран-

ството под покрива не е предвиде-

но за обитаване. В зависимост от

възможността за преминаване по

покрива се обуславят такива с огра-

ничено преминаване и със стандар-

тно преминаване на хора. Съществу-

ва и категоризация на покривите на

топли и студени. Топли са покриви-

те, при които пространството под

покривната конструкция е отопляе-

мо (обитаемо). При топлия покрив

основната топлоизолация обикнове-

но се поставя над плочата с паро-

изолация на тавана и непосредстве-

но под хидроизолацията, за да се оси-

гури за основната покривна конст-

рукция температура, близка до тази

във вътрешността на сградата.

При студения покрив покривната

конструкция се намира над неотоп-

ляемо пространство, а топлоизола-

цията се поставя непосредствено

под плочата на тавана. Оставя се

вентилируемо пространство. В този

случай покривната конструкция има

различна температура от вътрешно-

стта на сградата.

Избор на материали
Ефективната топлоизолация подо-

брява енергийната ефективност и

топлинния комфорт в сградата. При

избора на материали за покривна

изолация се отчита факторът „ико-

номична дебелина“. Това е дебелина-

та на изолацията, която осигурява

най-голямо енергоспестяване при най-

ниски финансови вложения. Тя зависи

от множество условия: климата,

топлинните характеристики на ма-

териала, стойността му, разходите

за полагане, цената на енергията и

др. Максималните нормативни стой-

ности на коефициента на топлопре-

минаване на покриви, тавански плочи

при неотопляеми тавани, подове над

проходи и други открити простран-

ства, граничещи с външния въздух, e

Кмакс (W/m3 °С) = 0,30.

Съществуват различни видове

материали, подходящи за изолация на

покриви. Най-важната характеристи-

ка на покривните изолационни мате-

риали е способността им да задър-

жат въздуха. Изборът се определя от

качества като ниска топлопроводи-

мост, експлоатационна температур-

на гъвкавост, оптимално разпределе-

ние на топлината в материала и

оптимална плътност. Други важни

изисквания са ниска възпламеняемост,

достатъчна якост, водонепроницае-

мост и паронепроницаемост, добра

устойчивост във времето и химичес-

Най-важното условие за намаляване на топлинните загуби на една

сграда е повишаването на топлоизолационните качества на

нейната обвивка. Това на практика се постига с внедряване на

енергийно ефективни строителни материали и технологии.

Съвременни технологии за
покривни изолации
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ка устойчивост. Най-важно изисква-

не с оглед човешкия фактор е безо-

пасността за здравето.

Съвременни материали и
технологии за покривна
топлоизолация
Постоянно се търсят нови мате-

риали и технологии за покривна изо-

лация, които да осигуряват оптимал-

на енергийна ефективност на сгра-

дите и улеснено полагане. Следва

кратко описание на някои от масово

използваните материали и техноло-

гии в съвремието ни.

Минералната вата е естествен,

силен и гъвкав изолационен матери-

ал. Уникалните й характеристики я

правят подходяща за много приложе-

ния, включително топлинна изолация,

шумов и вибрационен контрол.

Стъклената вата се произвежда от

пясък, разреждащи вещества и рецик-

лирани продукти, които се топят при

1100 °C. Продуктите от минерална и

стъклена вата се предлагат като

рула, дюшечета, полутвърди и твърди

панели, и осигуряват гъвкаво и лесно

полагане.

Често прилагано решение е поли-

стиролът - органичен изолационен

материал от групата на пенопласти-

те. Този материал е възпламеним и

следователно трябва да се покрие от

всички страни с огнеустойчиви мате-

риали. Предлага се във вид на платна

и блокове с различни размери и дебе-

лина. Екструдираният полистирол е

със сравнително ниска водна абсор-

бция (0,15 – 0,30%), коефициент на

топлопроводимост от 0,025 – 0,029

W/mK и якост на натиск от 0,25 – 0,40

MPa за 10% деформация. Експандира-

ният полистирол (стиропор) е с ка-

пацитет на водна абсорбция от 1,5 –

2,5%, коефициент на топлопроводи-

мост от 0,032 – 0,037 W/mK и якост

на натиск от 0,1 – 0,20 Mpa за 10%

деформация. Пенополиуретанът е с

ниска пропускливост на влага, ниска

плътност и с добра устойчивост на

масла и химикали. Той се предлага във

форма на платна, плочи, блокове, го-

тови панели и слоести панели.

Експандираният перлит е с малка

насипна плътност 80 - 100 kg/m3,

топлопроводимост от 0,03 – 0,04 W/

mK и хомогенна гранулометрия. Той

се използва основно за изработване

на топлоизолационен перлитобетон.

Предлага се широка гама топлоизола-

ционни мазилки на базата на експан-

диран перлит, цимент, вар или гипс.

На основата на материала перлит се

разработват и редица нови екологич-

ни топлоизолационни материали.

Перлитът е не само добър топло- и

звукоизолационен материал, но също

така огнеустойчив и лесен за упот-

реба, което го прави подходящ за

широк спектър от приложения.

Покривна хидроизолация
Ефективната хидроизолация е важ-

но условие за безпроблемната и ком-

фортна експлоатация на всяка сгра-

да. В наши дни на пазара се предла-

гат множество материали и техно-

логии за покривна хидроизолация, ко-

ито се отличават с различни каче-

ства и предимства.

Хидроизолационните битумни мем-

брани от атактен полипропилен (APP)

са сравнително пластични и гъвкави

в широки температурни амплитуди,

а това ги прави лесни за полагане и

приложими за покривни конструкции,

изискващи висока устойчивост на

топлина, UV лъчи и стареене. Подхо-

дящи са за полагане като финишен

слой. Устойчивостта и животът на

мембраните могат да бъдат повише-

ни със защитно минерално покритие

или акрилна/алуминиева боя.

Хидроизолационните битумни мем-

брани на основата на стирен бута-

диен стирен (SBS) са лесно огъваеми

и в този смисъл - подходящи за покрив-

на хидроизолация в студени климатич-

ни зони. Задължително условие е по-

криването им с минерална посипка и/

или слой тежка посипка (например

чакъл) с цел предпазване от негатив-

ното влияние на UV лъчите.

PVC мембраните са друго често

прилагано решение. Те са много леки

и позволяват бърз и лесен монтаж,

разполагат с добра устойчивост на

механични и атмосферни влияния при

температури от -35о до +110 оС.

Мембраните са приложими за всякак-

ви типове покриви и са силно устой-

чиви на UV лъчи и възпламеняване. В

допълнение, те осигуряват висока

паропропускливост и дълъг експлоа-

тационен период.

Полиуретановите покривни хидро-

изолации предлагат и висока степен

на топлоизолация. Подходящи са за

нови сгради и реновиране на стари.

Те са силно устойчиви на темпера-

турни колебания и климатични влия-

ния. Бързото им и икономично пола-

гане ги прави предпочитана техноло-

гия за покривна изолация. Друго пре-

димство е високата устойчивост на

гниене и стареене.

След полагането на полиуретана

се нанася защитен слой против улт-

равиолетови лъчи от широка гама

продукти, сертифицирани за UV защи-

та на изолационни покрития.

Полагане на покривна изолация
Качеството на покривната изола-

ция до голяма степен зависи от ха-

рактеристиките на използвания ма-

териал и прилаганата технология.

При плоските покриви с възможност

за преминаване на хора, често сре-

щани в градски условия, върху таван-

ната конструкция се полага избра-

ната преграда за влага. Следва по-

лагане на топлоизолацията и хидро-

изолационния слой, съобразени с кон-

структивните особености и изиск-

ванията на приложението. Следва

слой армиран бетон, върху който се

полага хидроизолационната мембра-

на. За да се осигури възможност за

ходене по покривното пространство,

се използват различни видове плочи,

под които се полага специална под-

ложка, а върху тях се излива бето-

нова замазка. В повечето случаи при

плоски покриви е необходимо да се

предвиди допълнителен наклон на

бетонната плоча над термоизолаци-

ята за гарантиране на оттичането

на вода от хидроизолационната мем-

брана във водостоците. В общия слу-

чай видът, дебелината и последова-

телността на слоевете, както и

техниките за монтаж, се определят

от проектанта в зависимост от

употребата и експлоатацията на

покрива.
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