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Горчиво през ноември в екипа на TLL Media!

През ноември във фирмения живот на издателството се случи нещо много красиво – ко-

легата ни Яница от рекламен отдел каза ДА на дългогодишния си партньор Захари. Сват-

беният ритуал се състоя на 8 ноември в зала Средец, последван от стилна църковна сватба

в храм-паметник „Св. Неделя“ и весело тържество с много гости.

На ослепително изглеждащата булка и нейния съпруг целият екип на издателство Ти Ел

Ел Медиа желае с цялото си сърце хармония и много любов, дълголетие и щастие! Много деца

и един красив и пълноценен живот!

Логолайт Инженеринг достави LED осветление на Beghelli за завода на R&M у нас

Логолайт Инженеринг достави на швейцарската фирма „Райхле и Де-Масари“ (R&M) LED

осветителни тела за окомплектовка на нови работни места в завода им в България, съоб-

щиха от компанията.

„Поставените изисквания към телата за ергономичност, осветеност и консумация

на електрическа енергия бяха изключително високи. След изпитване в реални производстве-

ни условия на немски, швейцарски и финландски осветителни тела, бяха избрани LED ос-

ветителни тела от серията ACCIAIO на Beghelli“, поясниха от Логолайт Инженеринг.

„Осветителите от серията се отличават с най-съвременни технически характери-

стики – метален корпус, разсейвател от закалено стъкло, огледален рефлектор, който е

специално разработен за LED осветителни тела. Захранването им е нова разработка на

Beghelli с много ниски топлинни загуби“, допълниха от компанията.

Приключи успешно промоцията за клеми серии 2273 и 222 на ВАГО

от компанията. „Промоцията приключи само преди броени дни и бе

най-успешната ни не само за тази година, но в сравнение с всички

останали до момента в България, с повече от 40% ръст в продаж-

бите. Клиентите оцениха качествата на разклонителни клеми, ко-

ито осигуряват до 4 пъти по-бързо окабеляване спрямо останали-

те методи с винтови клеми или усукване на проводника и редица други

предимства. Бих искала да изкажа благодарност на всички ВАГО ди-

стрибутори и клиенти за лоялността и прекрасното сътрудниче-

ство!“, допълни Мая Иршик, маркетинг мениджър на WAGO

Kontakttechnik България.

През тази година ВАГО организира няколко промоционални кампа-

нии съвместно със своите дистрибутори в страната, като най-ус-

пешна бе последната от тях - за клеми серии 2273 и 222, съобщиха

Фирма КОВАС стартира електронен магазин

га - електронен магазин, в който предлага лампи, осветителни тела,

консумативи и електроника за тях, съобщиха от компанията. „Онлайн-

магазинът е отговор на нарасналото пазарно търсене към настоя-

щия момент на качествени осветителни тела и лампи. Преобладават

светодиодните осветителни продукти, които предлагат светлина

без компромиси в качеството, и са израз на най-новите тенденции в

съвременното осветление.

КОВАС залага на осветление на бъдещето и си поставя амбициоз-

ните цели да предлага първокласни продукти за осветление както на

професионални клиенти, така и на крайни потребители.

Като дългогодишен партньор на световноизвестни производители

в осветителната индустрия КОВАС е подбрал интересни продукти с

марки Philips, NARVA, C-Luce, Venture Lighting и др. С новия онлайн ма-

газин КОВАС продължава успешно да изпълнява своя основна страте-

гическа задача - да предлага цялостни и енергийноефективни освети-

телни решения на клиента“, допълниха от компанията.На 25 ноември т. г. фирма КОВАС стартира своята най-нова услу-
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Хенкел България отличи победителите в локалния конкурс Фасада Ceresit 2014

Хенкел България раздаде наградите на

българските победители в първото издание

на международния конкурс „Фасада Ceresit 2014

г.“. Това се случи по време на традиционния

Есенен бал на компанията на 13 ноември т. г.

в София.

Конкурсът има три категории. Първата

е за жилищни сгради с по-малко от пет жи-

лищни единици, в която наградата бе връче-

на на Mакс Бокс - Cвилен Белопитов. Във

втората категория, в която се конкурираха

сгради с повече от пет жилищни единици

(апартаменти), отличието бе дадено на про-

ект за сграда на Панчаревското езеро. В пос-

ледната категория за нежилищни сгради на-

градата получи Mаркан проект за фасадата

на Американската английска академия в с. Ло-

зен.

Това е първото издание на конкурса, кое-

то се организира от Хенкел и има за цел да

отличи и популяризира най-новаторските и

креативни проекти за дизайн на фасада.

ЕГЛО България откри нов магазин в София

офис в Бургас. „Това е първият шоурум на фирмата в България и един

от малкото от този клас в страната. На приблизително 500 кв. м са

представени повече от 1500 артикула на австрийската фирма EGLO

Leuchten, които демонстрират най-новите концепции и иновативни

продукти, дизайни и технологии на компанията, и се показват за първи

път на българския пазар“, заявиха от ЕГЛО България.

„Факт е, че през последните месеци големите строителни вериги

от типа „Направи си сам„ загубиха силата си не само в България, но

и в Европа. Това ни накара да търсим решение как да не загубим наши-

те клиенти и да продължим активно да предлагаме осветителни тела

с марката EGLO на българския пазар. Искаме да имаме възможност-

та да предложим и покажем колкото може повече от нашите арти-

кули на клиентите и, разбира се, да го съчетаем с професионално

обслужване и съвети. Затова и приехме предизвикателството да

отворим собствен шоурум в България. Надяваме се да пожънем успех

с първия ни търговски обект и да предприемем стъпки към открива-

нето на нови шоуруми и в други градове“, допълниха от компанията.

На 26 ноември т. г. ЕГЛО България официално откри новия си ма-

газин за осветителни тела в София. Фирменият шоурум се намира на

ул. Околовръстен път 106 Б, в сградата на Декор център. До този

момент фирмата присъства на българския пазар с представителен

Шнайдер Електрик откри шоурум за домашна автоматизация в София

стема за домашна автоматизация, която управлява осветлението,

ОВК и други сградни инсталации. Гостите имат възможност да на-

учат повече за структурата, изграждането и програмирането на

системата, както и да видят на живо предимствата й. Системата

за домашна автоматизация отчита данните за слънчево греене и

управлява щорите и температурните режими, като осигурява опти-

мален разход на енергия за поддържане на зададените градуси. Кому-

никацията между устройствата се осъществява посредством про-

токола KNX. Потреблението на енергия може да се визуализира гра-

фично с мобилно приложение, което дава възможност за отдалечено

управление, както и за получаване на картина от охранителните ка-

мери.

„Пространството, което изградихме, дава реална представа за

нивото на комфорт и ефективност, което постига един умен дом.

Това е инвестиция в удобство, която се отплаща чрез спестяване в

бъдеще. И най-важното е, че говорим за технологии, достъпни тук и

сега: възможността да погледнете от телефона какво показва каме-

рата пред дома ви, докато сте на почивка например, вече не е научна

фантастика“, коментира Радослав Кошков, директор направление Retail

и LifeSpace бизнес в Шнайдер Електрик България.

Шоурум „Умен дом“ откри Шнайдер Електрик България в своя офис

в София, съобщиха от компанията. В него е представена цялостна си-
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Уважаема г-жо Янева, бихте ли предста-
вили историята и дейността на Cool
Consult пред читателите на сп. ТД Ин-
сталации?
Cool Consult е основана през 2006 г.

от висококвалифицирани специалисти

с богат професионален опит. Нашият

екип предлага пълна гама услуги в об-

ластта на климатизацията, отоплени-

ето и вентилацията, от проектиране,

реинженеринг на проекта, реализиране

на проекта, гаранционно и следгаран-

ционно поддържане. През последните

години фирмата навлезе широко в сег-

мента на промишлените системи за

вентилация, обезпрашаване, прахопо-

тискане, системи за пара. Друг аспект

в нашата дейност е енергийната ефек-

тивност и свързаните с нея услуги -

проектиране, консултиране и въвежда-

не на енргоспестяващи мерки в сгра-

дите и инсталациите. През 2012 г.

фирмата получи лиценз за енергиен

баланс и дизайн на Пасивни къщи от

Passive House Institute – Germany. През

изминалата година въведохме интегри-

раната система за управление на ка-

чеството, околната среда, здравето и

безопасността при работа по изисква-

нията на ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

и ВS OHSAS 18001:2007.

Разкажете накратко за някои от най-
значимите референтни обекти на друже-
ството? С кои международни фирми си
партнирате при изпълнението им?
През изминалите години сме изпълни-

ли и проектирали много и разнообразни

Енергийната ефективност
е акцент в дейността ни
Маргарита Янева, управител на Cool Consult,

пред сп. ТД Инсталации

обекти. Като интересен бих могла да

определя обекта, който проектирахме

и реализирахме през тази година за

рудничен комплекс “Елаците“, поради

неговата уникалност и редицата реше-

ния, проектирани и реализирани от нас.

Става въпрос за Оросителна система

за изнасящи ленти ГТЛ1 и ГТЛ2 в цех

"КЕТ1" на рудничен комплекс "Елаците".

Партнираме си основно с български,

европейски и японски производители на

оборудване, свързано с нашата дей-

ност. Това сътрудничество ни дава уве-

реност при поемането на ангажимен-

ти за проектирането и реализирането

на нестандартни задачи.

Бихте ли откроили най-иновативните
решения в портфолиото продукти и услу-
ги на фирмата? На какви съвременни ОВК
технологии залагате?
При проектиране и реализиране на

обекти основно залагаме на високата

квалификация на нашия инженерен екип,

което е нашата най-силна страна. В

работата си използваме съвременни

изчислителни методи за симулация и

моделиране на поведението на флуиди-

те в работните среди. Друго предиз-

викателство в консултантската дей-

ност на фирмата е реинженерингът на

съществуващи инсталации с цел модер-

низиране и оптимизиране на енергийни-

те разходи.

Какво да очакваме от Cool Consult през
2015 г.?
Да имаме възможност да предложим

услугите си по отношение на предпро-

ектни проучвания, работни проекти и

реализация на същите в областта на

климатизацията, отоплението и вен-

тилацията на все по-широк кръг кли-

енти. Също така с интерес бихме

искали да отговорим на все по-висо-

ките очаквания на обществото в до-

стигане на европейските стандарти

в областите на енергийната ефектив-

ност и опазване на природните ресур-

си.

Накрая искам да благодаря на всич-

ки наши партньори за успешната и

ползотворна година и да пожелая на

тях и техните семейства весела Ко-

леда! С пожелания всички да сме в добро

здраве през следващата 2015 г., за да

можем да продължим да сме в услуга

на нашите клиенти.

Енергийната ефективност
е акцент в дейността ни
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През м. ноември т. г. направление

Сградни технологии на Siemens

България проведе серия от семина-

ри в Бургас, Варна и Пловдив, на ко-

ито представи най-новите попълне-

ния в портфолиото си продукти и сис-

теми за управление на ОВК инста-

лации. Събитията бяха организира-

ни съвместно с регионалните коле-

гии на Камарата на инженерите в ин-

вестиционното проектиране в три-

те града – КИИП Бургас, КИИП Вар-

на и КИИП Пловдив.

Siemens България представи
иновативни решения за ОВК
инсталации на серия от
семинари в страната

Акценти в богатата семинарна

програма бяха презентации на ино-

вативни контролни и хидравлични ре-

шения в областта на отоплението,

вентилацията и климатизацията,

измервателни уреди и начини за из-

бор на ОВК оборудване. Лектори и на

трите събития бяха инж. Димитър

Крушовски и инж. Боян Кусаров, спе-

циалисти по продажбите на ОВК си-

стеми в Siemens направление Сград-

ни технологии.

Първият семинар се състоя на 5

ноември в Бургас, а организаторите

посрещнаха многобройните гости в

комплекс „Лазур“ в морския град. На

следващия ден (6 ноември) бе прове-

ден семинар и във Варна. Новостите

в портфолиото ОВК решения на ком-

панията бяха представени пред посе-

тителите от града и региона в кон-

ферентната зала на РК на КИИП Вар-

на. Третият и последен семинар от

серията се състоя на 26 ноември в

Пловдив. По традиция поредицата от

събития протече при огромен инте-

рес от страна на ангажираните в

ОВК сектора у нас проектанти, кли-

енти и партньори на направление

Сградни технологии Siemens България.

Семинарната програма в трите

града беше открита с представяне

на фирмените решения за управление

на ОВК инсталации. Участниците в

семинарите се запознаха с типове-

те стайни термостати в широката

продуктова гама на Siemens, техни-

те предимства и приложения.

Акцент в представянето бяха се-

риите универсални ОВК контролери

от Siemens Synco 100, 200 и 700, как-

то и иновативната система за до-

машна автоматизация Synco Living.

Основна тема в програмата на

трите семинара бе гамата хидрав-

лични продукти и системи за ОВК на

направление Сградни технологии на

Siemens България.

Лекторът инж. Димитър Крушов-

ски направи детайлен преглед на

портфолиото вентили и задвижващи

механизми на компанията. Бяха дис-

кутирани типичните области на при-

ложение, предимствата и недо-

статъците на хидравличните реше-

ния, както и стратегиите за избор

на подходящ продукт за всяко прило-

жение.

В рамките на поредицата от се-

минари бяха представени също и но-

востите в измервателната апара-

тура от направление Сградни тех-

нологии. Инж. Боян Кусаров запозна

присъстващите със спецификите на

гамата топломери, топло-студоме-

ри, студомери и водомери на компа-

нията, като специален фокус бе по-

ставен върху принципите на дей-

ствие на системите за дистанцио-

нен отчет.

Гостите на събитията в Бургас,

Варна и Пловдив станаха свидете-

ли на демонстрация на иновативна-

та програма за избор на ОВК обо-

рудване HIT (HVAC Integrated Tool).

Семинарната програма завърши с

преглед на фирмените платформи за

проектиране.

Siemens България представи
иновативни решения за ОВК
инсталации на серия от
семинари в страната
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На 24 ноември т. г. в София се

състоя презентация на международ-

ните специализирани изложения на

Франкфуртски панаир, които ще се

проведат през 2015 г. Специален

гост на събитието, организирано

съвместно с Германо-Българската

индустриално-търговска камара

(ГБИТК), бе Щефани Хефермел, Area

Sales Management, Франкфуртски

панаир.

Събитието бе открито от Мила

Павлова, представител на Франкфур-

тския панаир в България, която очер-

та постиженията на панаирното

дружество през годините. "Франк-

фуртският панаир е третият по го-

лемина изложбен център в света и

най-големият в Германия. Организи-

ра общо 113 панаира по целия свят и

има 28 дъщерни дружества, близо 50

задгранични представителства и

присъствие в повече от 150 държа-

ви", заяви г-жа Павлова. Тя подчерта,

че Франкфуртският панаир е един от

най-старите в Европа, създаден през

далечната 1240 г. „През последните

години Панаирът постигна голямо

развитие в посока на специализира-

ните изложения в различни браншо-

ве – Automechanika (автомобилна про-

мишленост); IFFA (месопреработва-

телна промишленост); ISH (ОВК ин-

сталации, енергийна ефективност и

ВЕИ); Light+Building (осветление,

електротехника, автоматизация) и

др.", допълни Мила Павлова.

В рамките на презентацията си

тя представи подробно някои от во-

дещите технически изложения на па-

наирното дружество. „Automechanika

се провежда в 14 държави и е най-го-

лямото събитие по рода си в света.

То предлага уникален избор от про-

дукти в областите: авточасти, обо-

рудване за сервизи, бензиностанции

и автомивки, информационни техно-

логии и др. Все по-силно участие има

и на български фирми, не само на па-

наира във Франкфурт, но и на дъщер-

Франкфуртският панаир
представи международните
си изложения за 2015 г.

ните изложения в Близкия Изток и

Америка", изтъкна представителка-

та на дружеството.

Гостите на официалното пред-

ставяне се запознаха и с развитие-

то на мащабните международни из-

ложения IFFA и ISH. "IFFA се превърна

в събитие номер едно в месопрера-

ботвателната промишленост. То

представя машини и съоръжения за

цялата верига на производство,

технологии и решения, които ведна-

га могат да се въведат в експлоата-

ция. Международният специализиран

панаир ISH поставя фокус върху ино-

вациите в сградната, енергийна, кли-

матична и вентилационна техника,

както и върху най-новите технологии

за възобновяема енергия. Изданието

му през 2013 г. събра близо 200 хил.

посетители и над 2400 изложители

на площ от 250 хил. кв. м", припомни

Мила Павлова.

Сред акцентите в презентацията

бе и водещата платформа Light

+Building. "Light+Building е изключител-

но успешен изложбен формат за ино-

вации в области като осветление,

електротехника, сградна автомати-

зация, софтуер за строителството

и др. Основни теми на изданието му

през 2014 г. бяха някои от водещите

световни тенденции в тези браншо-

ве – дигитализация на светлината и

сградата, енергонезависими сгради и

др.", добави г-жа Павлова.

"Франкфуртският панаир планира

редица инициативи за създаване на

географски и сезонно координирани

събития по целия свят и постоянно

разширява ключовите си компетенции

чрез независими брандове като Eco

Expo Asia, Water Expo China и др., като

целта е да се разработят нови пер-

спективни пазари", поясниха от пана-

ирното дружество.

"Франкфуртският панаир много

държи на имиджа си като платформа

за иновации. Организират се само

специализирани изложения, като изло-

жителите се подбират по предвари-

телни критерии. Водещо е да се пред-

ставят наистина нови продукти и

технологии. Ролята на панаирите в

тази посока все още е много голяма,

въпреки развитието на електронни-

те комуникации", подчертаха от

Франкфуртски панаир.

"Сред новостите в дейността на

дружеството е мащабна кампания

срещу продуктовото пиратство и

пиратството на търговски марки",

съобщи по време на представянето

Мила Павлова. "Инициативата "Messe

Frankfurt against copying" информира

изложители и посетители чрез инфор-

мационните центрове на всички

франкфуртски панаири как да се пред-

пазят от пиратство", поясни тя. В

рамките на събитието бе предста-

вена и практичната интернет плат-

форма EasyOrder, която позволява

бърза и лесна онлайн поръчка на всич-

ки услуги за изложители.

Франкфуртският панаир
представи международните
си изложения за 2015 г.
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На 13 ноември т. г. D-Link предста-

ви на специално събитие първоначал-

ното си портфолио от продукти с

марката mydlink Home - единна смарт

екосистема, с която компанията

навлиза на пазара на smart home уст-

ройства. "С първоначалното портфо-

лио от четири свързани продукта и

безплатното приложение mydlink

Home, потребителите могат лесно

да наблюдават и контролират домо-

вете си, докато си седят на дивана

или са извън дома", поясниха от ком-

панията.

Гамата от смарт продукти за

дома се състои от двe IP видеокаме-

ри, детектор за движение и смарт

контакт. "Само по себе си всяко от

тези устройства дава на собствени-

ците на жилища контрол от всяко

място, по всяко време, използвайки

смартфон или таблет. Този отдале-

чен контрол върху домакинските уре-

ди помага на хората най-накрая да се

отърсят от притесненията, свърза-

ни с напускането на дома. Така напри-

мер, широко разпространен е стра-

хът, че сте забравили ютията вклю-

чена, а благодарение на mydlink Home

можете да проверите това дистан-

ционно. Още по-впечатляващ е

фактът, че продуктите могат да

бъдат свързани помежду си посред-

ством интуитивното безплатно

мобилно приложение mydlink Home за

Android и iOS устройства, което по-

мага за пълната автоматизация на

процеса", заявиха от D-Link.

Основните преимущества на про-

дуктите са лесната употреба, дос-

тъпните цени, намаляването на раз-

ходите за енергия и охрана, както и

достъпността до дома по всяко вре-

ме и от всяка точка на света. Пове-

чето настоящи системи за smart

home са скъпи и сложни за инстала-

ция. Ние сме пазарен лидер в разра-

ботването на качествени и ценово

изгодни решения за мрежи, видеонаб-

людение и домашна автоматизация,

които са с богата функционалност и

са същевременно лесни за конфигури-

ране и управление. Устройствата мо-

гат да се използват самостоятелно

или заедно, настройват се бързо и не

са обвързани с месечни такси или

абонаментни планове. Сега е лесно да

превърнете дома си в истински умен

дом", заяви Огнян Данчев, регионален

мениджър на D-Link за България и

Румъния.

Според данни на ABI Research но-

вото поколение от свързани умни про-

дукти за дома привлича все повече по-

требители и разходите за устрой-

ства за умния дом се увеличават.

Доставките на такива устройства

ще отбележат до 30% комбиниран

годишен темп на растеж между 2013

и 2019 г., но техният ефект ще е

много отвъд продажбите на самосто-

ятелни устройства. Популярността

на смарт устройства, които могат

да се управляват посредством мобил-

ни и уеб приложения, спомага за осъ-

ществяването на дори по-голяма ево-

люция на пазара за домашна автома-

тизация. "Можете да използвате про-

дуктите, за да регистрирате неочак-

вано движение; да настроите сензо-

ра за движение mydlink Home Wi-Fi

Monitor Sensor (DCH-S150) в коридор,

заедно с mydlink Home Smart Plug (DSP-

W215), който е свързан с лампа. Ко-

гато устройствата са свързани, при

засичане на движение умният кон-

такт се активира и включва лампа-

та. Също така може да настроите

графици през приложението mydlink

Home, което автоматично може да

включи лампите, когато отсъствате

от вкъщи или да деактивирате сен-

зора за движение през нощта, ако до-

машните ви любимци живеят у дома.

Със системата може да подобрите

и сигурността в дома. Свържете мо-

ниторите mydlink Home със сензора

за движение и може да получавате

SMS или имейл уведомления, когато

е засечено движение. Мониторът

mydlink Home Monitor HD (DCS-935L) е

камера с висока резолюция, която

предлага надеждна безжична AC

свързаност, възможност за наблюде-

ние през нощта и микрофон - идеална

е за наблюдение на входа към дома или

гаража. Home Monitor 360 (DCS-5010L)

е камера с пълен набор от функции с

възможност за въртене и накланяне,

която предлага както безжична

свързаност, така и възможност за

окабеляване. Тя е най-доброто реше-

ние за контролирано наблюдение в по-

големи стаи и за двете страни на

коридор", заявиха от D-Link.

"Приложението mydlink Home е лес-

но за навигация и различните устрой-

ства могат да се наименуват и гру-

пират за по-голям контрол. Всички

продукти от портфолиото за умен

дом са лесни за настройване с WPS

поддръжка за инсталация с натиска-

не на един бутон. Автоматично ге-

нериран QR код добавя цялата свърза-

на продуктова информация към пане-

ла за настройване. Продуктовата

гама mydlink Home ще се предлага на

българския пазар от декември 2014 г.",

допълниха от D-Link.

D-Link представи
системата mydlink Home
D-Link представи
системата mydlink Home
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На 12 ноември т. г. производите-

лят на радиатори Корадо България

откри нова поточна линия в завода си

в гр. Стражица. Благодарение на

новата инвестиция компанията ще

произвежда целия асортимент от

радиатори на Корадо Груп и ще стъпи

на нови пазари, заявиха от компани-

ята. Инвестицията възлиза на 3 млн.

евро и представлява първи етап от

мащабната инвестиционна програма

на предприятието на стойност 25

млн. лева. Поточната линия ще зара-

боти на пълна мощност през януари

2015 г. и благодарение на нея произ-

водственият капацитет на Корадо

България ще се увеличи с още 650 000

радиатора. По този начин годишни-

ят капацитет на компанията ще до-

стигне 1.15 милиона единици.

На церемонията по откриването

присъстваха представители на ме-

ниджърския екип на Корадо Груп и

Корадо България, кметът на гр. Стра-

жица Детелина Борисова, изпълни-

телният директор на Националната

агенция за насърчаване на търговия-

та на Чешката република Мартина

Парикова, партньори на Корадо Бълга-

рия, представители на икономически-

те и бизнес среди от региона. Из-

пълнителният директор на Корадо

Груп г-н Войтех Чамек и световноиз-

вестната българска лекоатлетка

Ивет Лалова дадоха старта на нова-

та линия. „100 метра е един дълъг път,

на края на който е успехът. За мен

това е целият ми живот досега, в

който сбъднах моята и на семейство-

то си мечта“, заяви по време на

откриването Ивет Лалова и пожела

новата поточна линия в завода, коя-

то е дълга точно 100 метра, да до-

веде до по-нататъшното развитие и

успех на предприятието.

Войтех Чамек, изпълнителен дирек-

тор на Корадо Груп, увери, че инвес-

тиционната програма на компанията

ще продължи да се развива и през

следващите 2 години, тъй като цел-

та й е да следва технологичното раз-

витие, да разшири производството,

както и стабилното си присъствие

на традиционни и нови пазари. Освен

че ще разшири значително продукто-

вата гама на завода, втората поточ-

на линия ще отвори възможност и за

увеличаване на заетостта в предпри-

ятието с 11%. В момента Корадо

България дава работа на 185 специ-

алисти и работници.

„Последната инвестиция в заво-

да в Стражица е част от дългосроч-

ната стратегия на Корадо Груп в

три основни направления: производ-

ство на традиционни и луксозни

продукти, както и на енергоспестя-

ващи радиатори, с което ще бъде

даден отговор на промените в евро-

пейското законодателство за защи-

та и опазване на околната среда“,

коментираха от компанията. За фи-

нансирането на част от инвестици-

онната програма по-рано тази годи-

на Корадо България взе решение за

увеличаване на капитала си чрез

БФБ. Десислава Тошева, старши

експерт от Райфайзенбанк България,

посредник по сделката, представи

графика по емитирането и търгови-

ята с нови акции като подчерта, че

успешното му изпълнение ще дове-

де до увеличение на капитала с до 8

млн. лева. Останалите 17 млн. лв.,

необходими за изпълнението на ця-

лостната инвестиционна програма,

ще дойдат от собствените ресур-

си на компанията, поясни г-н Чамек.

Корадо Груп и Корадо България пока-

заха как в тежки времена може да се

постига ръст на производството и

печалбата, коментира още Десисла-

ва Тошева.

„Корадо България постигна 13.4 на

сто ръст в производството и 11.8%

ръст на печалбата през първите 9

месеца на 2014 г. спрямо същия пе-

риод на 2013 г. До края на 2014 г.

Корадо Груп очаква 5 на сто ръст на

печалбата на годишна база. Всички

тези резултати са впечатляващи,

тъй като са постигнати на фона на

неблагоприятни фактори като теж-

ката криза в Украйна например. С ак-

тивната си маркетингова страте-

гия обаче Корадо Груп успя да стъпи

на нови пазари и да преодолее спада

в Украйна. Компанията присъства ак-

тивно в Русия, Полша, страните от

Бенелюкс, Франция, Тунис, Алжир,

Мароко, както и на пазари от Авст-

ралия до Чили“, допълниха от компа-

нията.

Корадо България откри нова
поточна линия
Корадо България откри нова
поточна линия
Инвестицията ще позволи на компанията да произвежда целия
асортимент от радиатори на Корадо Груп и да стъпи на нови пазари
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"Сградата е проектирана с основи от стоманобетон,

с изключение на пасажите, покривите на хранителния и

модния комплекс, покрива на киносалона, мостовете и

тотема, които са разработени като надземни конструк-

ции от стоманени ферми и колони. При изграждането на

фасадните стени е търсено раздвижване чрез използва-

нето на различни типове системи. Вътрешното разпре-

деление на търговския център се състои от два атриу-

ма – Северен и Южен пасаж, които свързват две площи

- "моден комплекс" и "хранителен комплекс". Двата ком-

плекса оформят пространства с неправилна форма и ви-

сочина до тавана, съответно 18 метра и 16 метра.

Конструкцията на покривите над зоните е метална.

Характерен елемент от нея са свободностоящите цен-

трални стоманени колони, изпълнени под ъгъл, които

заедно с допълнителни декоративни елементи създават

архитектурен ефект на разклонено дърво", поясниха от

Главболгарстрой, главен изпълнител на обекта.

Освен с иновативни решения по отношение на архи-

тектурните конструкции, Sofia Ring Mall се отличава и

с реализацията на съвременни технически решения в

Сградни инсталации в Sofia
Ring Mall

областта на сградните инсталации. В следващите ре-

дове представяме внедреното оборудване и специфики-

те при изграждането на електроинсталациите, клима-

тичните, вентилационни, газови и водопроводни инста-

лации, системите за сигурност и пожарозащита. Инфор-

мацията е предоставена от фирмите изпълнители, под-

редени по азбучен ред.

Климатичната техника
е доставена от Ахи Кериър – Клон България. Оборудване-

то е на лидерите в производството на климатична тех-

ника в света Carrier и Baltimore Air Coil (BAC). Инсталира-

ните в Sofia Ring Mall съоръжения са водоохлаждащи цен-

тробежни агрегати Carrier модел 19XR-6765465LEH52 –

общо 3 броя, инсталирани в машинно помещение на кота

-7,20 m. Размерът на един агрегат е L/W/H = 5087/2096/

2708 mm и работно тегло 12 651 kg. Охладителната

мощност е 2800 kW/бр. или общо за сградата - 8400 kW.

Агрегатите работят с безопасен за околната среда

На 6 ноември т. г. на бул. Околовръстен път официално бе открит най-новият столичен търговски

комплекс Sofia Ring Mall. Концепцията на инвеститорите за модерен търговски център от ново

поколение намира израз както в уникалната архитектура с големи отворени пространства и зелени

площи, простиращи се на над 28 000 кв. м, така и в предлагането на нови възможности за забавление

на посетителите. Развлекателната и търговска част обхваща 200 магазина, 10 кино зали, увесели-

телен център на закрито на площ над 6000 кв. м, закрита картинг писта с площ 7500 кв. м, универ-

сален магазин простиращ се на 6500 кв. м, паркинг с общо 3500 места и VIP паркинг със 100 места.

Сградни инсталации в Sofia
Ring Mall
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хладилен агент R-134a. Всеки един от трите агрегата

консумира 456 kW електрическа енергия, когато работи

на пълен товар и има коефициент на трансформация СОР

6,1. При частичен товар коефициентът на трансформа-

ция СОР достига до 7,0.

Трите агрегата осигуряват студена вода с парамет-

ри 7/12 оС за нуждите на климатичните инсталации в

сградата. Кондензаторният кръг на центробежните

агрегати работи с водоохлаждащите кули, намиращи се

на покрива на сградата при температурен режим 35о/30оС.

Този кръг е запълнен с разтвор от 30% етилен-гликол и

вода, за да се предотврати замръзване на флуида през

зимните месеци.

Центробежните агрегати позволяват осигуряване на

големи охладителни мощности при високи коефициенти

на трансформация – използват се предимно в големи

сгради, небостъргачи, промишлени предприятия, големи

кораби, летищни терминали и др.

Водоохладителни кули затворен тип от Baltimore Air Coil

(BAC) модел FXVE-1212C-24T PL - общо 6 броя, инстали-

рани на покрива на сградата. Размерът на една кула е L/

W/H = 4121/3607/6080 mm и работно тегло 11 270 kg. Всеки

чилър се обслужва от 2 броя водоохладителни кули. Охла-

дителната мощност е 1639 kW/кула или общо за шест

броя кули 9833 kW. Всяка водоохладителна кула има по два

вентилатора, всеки с консумирана мощност от 15 kW,

както и една водна помпа с консумирана мощност от 5,5

kW. Във всяка водоохладителна кула е инсталирана сис-

тема против замръзване на водата във ваната, която е

съставена от 12 kW електрически нагревател и предпазни

и регулиращи механизми.

Система за събиране на хладилния агент в случай на

ремонт на водоохлаждащ агрегат – състои се от резер-

воар за хладилен агент 800 литра и трансферен агрегат

за изпомпване на хладилния агент. Целта на системата

за събиране на хладилния агент е минимални или никакви

загуби и течове към атмосферата в случай на ремонтни

или профилактични дейности – задължително съоръжение

за проекти с отговорно отношение към околната среда.

Централна система за управление и оптимизация на

работата на група от 3 чилъра – специално разработе-

на за оптимизиране работните характеристики на

трите водоохлаждащи агрегата спрямо моментните ох-

ладителни товари на сградата, като се поддържат най-

високи коефициенти на трансформация за системата –

аналогично – най-ниски експлоатационни разходи. Сис-

темата е снабдена и с интернет връзка към сервиза на

Carrier, което позволява „жива връзка„ с водоохлажда-

щите агрегати във всеки един момент. Централната

система за управление на Carrier комуникира и с изгра-

дената BMS система на сградата, като системният

оператор получава пълна информация за охладителните

агрегати, техните работни параметри и настройки.

Доставените висококачествени съоръжения от „Ахи

Кериър – Клон България„ за Sofia Ring Mall са гаранция за

поддържане на желаните параметри на климата в сгра-

дата, които да гарантират приятен престой на бъдещи-

те посетители на комплекса при ниски разходи на енер-

гия и с грижа за околната среда на нашата столица.

Ахи Кериър – Клон България

Системи против замръзване на тръби и образуване
на лед на покрива
Винаги съществува риск от замръзване на тръбите

през зимата, което може да създаде много сериозни

проблеми във всяка една сграда. В Sofia Ring Mall обаче

този проблем е решен със системите DEVI против зам-

ръзване на тръби. Близо 30 000 м нагревателен кабел

DEVIflex™ предпазват тръбите от замръзване при небла-

гоприятните зимни условия. Системите DEVI за отопле-

ние на тръби предпазват от замръзване и осигуряват

надеждно и целогодишно използване на тръбопроводи

както за бита, така и за промишлеността. Дори при най-

тежките атмосферни условия се гарантира безпроблем-

но протичане на вода или други флуиди в топли и студени

тръби. Системите DEVI за отопление на тръби се състо-

ят от нагревателни кабели DEVIflex™ с постоянна или

променлива мощност, електронните термостати

DEVIreg™, монтажни аксесоари и комплекти за свързва-

не. Прецизните термостати DEVIreg™ осигуряват опти-

мални резултати при минимални енергийни разходи. Си-

стемите DEVI за отопление на тръби имат две основни

приложения: предпазване на тръби от замръзване и под-

държане на определена технологична температура в

тръбите. Предимствата на системите DEVI за тръби са:

предпазване от образуване на лед в тръбите; осигурява-

не на постоянен дебит; намаляване на дълбочината на

инсталиране на тръбопроводите в земя; предотвратяване

на щетите от замръзване и сгъстяването на флуида в

тръбите; ефикасно поддържане на топла вода.



ÑÒÐ. 16 6*2014

> Ïðîåêòè, ðåàëèçàöèè

Огромните висулки и свличащите се снежни маси от

покривите неминуемо представляват опасност за живо-

та на преминаващите пешеходци. Замръзналите улуци и

водостоци не позволяват на водата от покрива да се

оттича и се създават условия за течове и проникване на

вода вътре в сградата. Освен това след тежката зима

сме изправени пред необходимостта от ремонт на раз-

рушената фасада на сградата и спуканите улуци и водо-

стоци. Интелигентно решение на всички тези проблеми

са системите против лед и сняг DEVI, производство на

датския индустриален концерн Danfoss. Такава система

е инсталирана на покрива на сградата Sofia Ring Mall, за

да се осигури сигурност за пешеходците и автомобили-

те. Електронните терморегулатори DEVIreg™ предоста-

вят оптимални резултати при минимални енергийни раз-

ходи. С прецизните си сензори те следят атмосферните

условия и автоматично включват и изключват отопле-

нието, точно когато е необходимо. Системите са про-

ектирани и инсталирани от Айсгард ООД – оторизиран

дистрибутор на DEVI.

Вера Бърдарова, търговски директор,

Данфос Системи за отопление

Пасивна огнезащита на металните конструкции
При реализацията на Sofia Ring Mall фирма МТМ изпълни

проектиране, доставка на материали и полагане на па-

сивна огнезащита на метална конструкция. Изготвени-

ят проект е защитен пред Дирекция НС ПБЗН. Правилно-

то проектиране е важно, колкото качественото изпълне-

ние. Изборът на иновативни и качествени материали е

заложен още на етап проектиране, застъпвайки практи-

ките на устойчиво строителство.

Компанията осъществи доставка и полагане на пасивна

огнезащита за метални конструкции в качеството си на

изключителен вносител на огнезащитно покритие

FIRETEX 1002, както и финишни покрития RESISTEX C137

и FIRETEX M71 на производителя SHERVIN-WILLIAMS, UK.

Иновативните продукти позволяват качествена защита

с минимално тегло и ограничават до минимум допълни-

телното натоварване на съществуващите конструкции.

Качественото полагане, съгласно препоръките на произ-

водителя, добрите практики по изпълнение и спазване на

съответните нормативни изисквания, гарантират

дълготрайност на положените системи. Специфичното

предназначение на сградата води до сериозни отговор-

ности, свързани с опазването на човешки животи при

възникнали инциденти по време на експлоатацията. Оси-

гуряването на тази защита е изпълнено с няколко основ-

ни стъпки. На първо място, изготвянето на проекта за

пасивната огнезащита е съобразено с актуалните изис-

квания по Наредба 2 за Противопожарните строително-

технически норми. Изпълнението е извършено от обуче-

ни специалисти с подходяща техника, съпроводено от

подробна документация за всеки етап. Като последен

етап, след завършване на строителните работи, е из-

вършен качествен контрол от акредитирана независима

лаборатория.

Вложените в Sofia Ring Mall материали са доказали

своите качества в множество обществени и индустри-

ални обекти по цял свят. При пасивната огнезащита,

осигурена от термонабъбващи покрития, не са необхо-

дими допълнителни инсталации или конструкции. Дирек-

тното полагане върху металната конструкция, минимал-

ното допълнително натоварване и добрият външен вид,

както и дългият експлоатационен живот, са само част

от предимствата на този тип огнезащита.

МТМ

Кабелоносещи и кабеловодещи системи
Реализацията на проекта Sofia Ring Mall беше сериоз-

но и интересно предизвикателство за нашата компания.

Фирма Нидакс България бе избрана за доставчик на голя-

ма част от електроматериалите, в това число кабелни

скари, кабелни стълби, тръби, подови канали и подови

кутии. По отношение на кабелоносещите системи, в на-

чалото на проекта имаше доста неясноти и той претърпя

няколко препроектирания, за да отговори на високите

изисквания на инвеститора и отделните клиенти. За
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такъв огромен обект кабелните скари и кабелите са много

голямо количество, преплитат се трасета на няколко нива

и от това произтичаха ред проблеми. Основните силови

захранващи трасета се намират най-вече в гаражите, а

там височината е ограничена. Силовите трасета се

припокриват със слаботокови инсталации и от този факт

произтекоха още много промени в движение. Затова

инженери от нашата компания бяха привлечени като кон-

султанти, за да се изчистят по най-бързия и комплексен

начин множеството проблеми, възникнали при строител-

ството.

За целите на проекта трябваше да се минимизира

броят на кабелните скари поради липсата на достатъ-

чно светло пространство за тяхното преминаване. По-

ради тази причина скарите се избраха с максимално ви-

сок борд – 110 мм и с оптимална широчина. Също така на

определени места се поставиха и разделителни стени,

за да се отделят слаботоковите от силнотоковите

трасета. Това доведе до значителни икономии.

Друго внедрено икономическо и функционално реше-

ние бе поставянето на осветителните тела директно

на кабелните скари, както и на много различни по пред-

назначението си датчици. Избраният тип скари и типът

на укрепването понесе този допълнителен товар, без

това да се отрази на цялостния дизайн на кабелните

трасета. Сложните пресичания се решиха посредством

множество правилно подбрани фасонни части. От огром-

но значение беше и типът и начинът на укрепване на

скарите в различните участъци. Укрепването варира от

най-тежкия тип с голяма товароносимост, до леко и мак-

симално гъвкаво укрепване посредством шпилки. Всич-

ки видими трасета се обезопасиха по всички стандар-

тни изисквания и бяха затворени с капаци.

По етажите кабелните трасета преминават в пред-

варително изработени проходи, които остават скрити,

но могат да се обслужват, без това да създава затруд-

нения на посетителите на сградата.

На базата на всички тези особености не беше учуд-

ващо, че главният изпълнител и инвеститорите се

спряха на нашата компания като представител на Ни-

дакс Груп, защото продуктите ни са базирани на све-

товни технологични иновации, сертифицирани са и по-

криват всички видове стандарти - както европейски,

така и световни. Изградени бяха множество трасета,

които да запазят функционалността на инсталациите

в условия на пожар по сертифициран способ, за да га-

рантират безпрепятствената евакуация на посетите-

лите. Затвърди се още веднъж позицията ни на водещ

доставчик на кабелоносещи системи, защото нашата

компания не предлага просто продукти, а цялостни ре-

шения, инженеринг, консултации, съвместна работа с

проектантите и с монтажните фирми, като не на пос-

ледно място идва логистиката и доставката на конк-

ретните материали. Поради естеството на темпа на

строителните работи, доставките бяха циклични и

навременни. Фирма Нидакс България изцяло пое достав-

ките на материалите до обекта.

В процеса на строителството имаше много пробле-

ми, които бяха решени навреме и в движение по най-доб-

рия възможен начин. Разбираемо е удовлетворението от

добре свършената работа, което изпитваме сега, кога-

то сградата вече функционира и посетителите могат

да се наслаждават на това сериозно технологично съоръ-

жение. Голяма част от изработените детайли и възли не

са видими, но така и трябва да бъде – тяхната задача е

да са сигурни, функционални и стабилни.

НИДАКС България

Светодиодно осветление в магазин
Техномаркет
Окта Лайт България реализира проект за цялостно

светодиодно осветление на новoоткрития търговски

обект на верига магазини Техномаркет, разположен в Sofia

Ring Mall. Изпълнението на проекта е съобразено изцяло
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с изискванията на възложителя за максимален визуален

комфорт и със спецификата на търговското представя-

не на изделията, предлагани от Техномаркет. Постигна-

тото ниво на осветеност в търговската зала е над 700

лукса, като осветлението се отличава с много добра

равномерност и висок индекс на цветопредаване. За

реализирането на осветлението са използвани светоди-

одни тела от серията OLOT-C с мощност 30 W и ефек-

тивност от над 125 lm/W. Благодарение на високата

ефективност на тази серия е оптимизиран общият брой

на използваните осветители и е постигната икономия

от 60% спрямо алтернативно конвенционално осветле-

ние.

Магазинът на Техномаркет в Sofia Ring Mall е вторият

търговски обект със светодиодно осветление на воде-

щата българска верига за търговия с потребителска

техника, изпълнен от Окта Лайт България. Началото на

сътрудничеството между двете фирми бе поставено през

пролетта на 2014 г. с подмяната на конвенционалното

осветление със светодиодно в магазина на Техномаркет

в град Хасково.

Станислав Хайдутов, маркетинг мениджър,

Окта Лайт България АД

Водопроводна, канализационна и спринклерна
инсталации
Реализацията на ВиК и спринклерната инсталации на

проекта Sofia Ring Mall беше една много амбициозна и

сериозна задача за Пайп систем. За щастие, ние имахме

опит с изграждането на обект от подобен мащаб – Па-

радайз център. Това много ни помогна при подготовката

и организацията на работа. Подготвихме екип от техни-

чески ръководители, оглавяван от проектов ръководител,

имахме осигурена логистика на обекта, планиране и т.н.

Смятам, че предвид интензивната работа, сроковете,

както и големината на сградата, направихме нужната

организация, за да можем да изпълним поверените ни

инсталации – водопроводна, канализационна и спринклер-

на.

Заложените в проекта решения са плод на труда на

колегите проектанти на обекта, които са се съобразили

с многофункционалността на сградата и с различните

предназначения на всяко ниво в сградата. Като матери-

али сме вложили висококачествени продукти: полипропи-

ленови тръби за водопровод и канал на австрийската

компания Pipelife, спринклерната система е основно раз-

работена с поцинковани тръби на куплунг връзки на бел-

гийската фирма Профит, а контролно-сигналните клапа-

ни (КСК) и спринклерните глави са на английската фирма

Rapidrop, с която си партнираме отдавна. Помпите и

помпените групи, вложени в системата, са на немската

фирма WILO.

За нас този проект беше специфичен с големите ви-

сочини, на които работихме при изграждането на сприн-

клерната инсталация – над 20 метра на определени ме-

ста. Това беше голямо предизвикателство за нас и за

екипа, който изпълняваше инсталациите в тези зони. Ние

обаче се справихме и се гордеем с екипа, изпълнявал

проекта в различните му фази. Сега можем заслужено да

се поздравим с още един издаден обект, в който сме дали

не само труда си, но и сърцето си, за да се получи наи-

стина отлично.

инж. Георги Василев,

проектов ръководител на обекта, Пайп Систем

Системи за сигурност
Фирма Протех бе подизпълнител на главния изпълни-

тел на обекта ГБС и отговаряше за изграждането на

следните сградни инсталации: пожароизвестяване в

целия обект; газово пожарогасене в помещенията с ел.

табла; прахово пожарогасене в помещенията с дизелге-

нератори; видеонаблюдение – външно и вътрешно; кон-

трол на достъп до част от служебните помещения,

система за броене на хора и система за броене на коли.

Всяка една от системите е съобразена със специфи-

ките на сградата – не само като предназначение, а и като

конструкция и ползвани материали за изграждането й.

Детекторите на пожароизвестителната система тряб-

ва да работят при различни и бързопроменящи се условия

на околната среда – температура и въздушни потоци без

да дават фалшиви сработвания. Цялото управление на

противодимни врати, пожаропреградни клапи и вентила-

ция в аварийна ситуация се поема от централите на
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системата по предварително заложен пожарен сценарий,

специфичен за всяка зона. Типът на пожарогасителните

агенти бе съобразен с вида на риска, който се очаква в

съответната зона.

Разположението на камерите за видеонаблюдение беше

съобразено с рисковите зони и главните потоци от по-

сетители. Камерите за броене на хора и коли трябваше

да бъдат разположени на най-подходящите места, така

че отчитането на преминалите да е максимално точно.

Факторите, които повлияха на избора ни на оборудва-

не, могат да се разделят на два типа – технически и

финансови. От техническа гледна точка трябваше да се

съобразим с изискванията на инвеститора към системи-

те, с характера на обекта, със заданието за начина на

работа на системите, с необходимостта от интегра-

ция както между тях, така и с други системи, инстали-

рани на обекта, например пожароизвестяването със

системата за сградна автоматизация (BMS), вентила-

ция, спринклерна система и оповестяване. От изключи-

телна важност за нас бяха показателите за сигурност

и надеждност на инсталираното оборудване. Влияние

върху избора ни имаше и простотата на управление на

инсталациите и лесното им техническо обслужване. След

анализ на всички технически аспекти и избор на няколко

възможни производителя за всяка една от системите, пос-

ледният фактор беше цената и сроковете на доставка.

Георги Дамянов, Протех

Инсталация на автоматични димни завеси в мола
Фирма Самент бе избрана от главния изпълнител Глав-

болгарстрой за подизпълнител по част Автоматични

димни завеси. Това беше един изключително предизви-

кателен и никак нелесен за реализиране проект за нас.

Обект, изпълнен от специалистите на Самент с твор-

чество и професионализъм, както и с много сложни ви-

сочинно-монтажни дейности. Още от самото начало зна-

ехме, че ще се сблъскаме със сложен проект, но обемът

и референтността му го правеха значим за нас.

Според пожарния сценарий на обекта, както и според

Наредба I3-1971 в обема на сградата трябва да бъдат

инсталирани автоматични димни завеси за насочване (ка-

нализиране) на димните газове към вентилационните си-

стеми за извеждане на газовете в случай на пожар. Авто-

матичните димни завеси по същество са направени от

обмазана с PVDF тъкан от стъкловлакна с плътност на

оплетката от 0.45 мм ±10%. Използват се за отклоняване

на продуктите от горене (димни газове и малки твърди

частици) по един насочен начин към системите за извеж-

дане на дима и топлината от помещението. Наричат се

автоматични, защото самата завеса е скрита в желязна

кутия. При получаване на сигнал от пожароизвестителна-

та система завесите се спускат до проектно предвиде-

ните нива. В търговски център Sofia Ring Mall фирма Са-

мент достави и инсталира над 60 бр. автоматични димни

завеси тип NYMBUS SC DYNtm. Те са разположени по па-

сажите на сградата, в двата скай лайта – Северен и Южен,

както и във всички магазини на 2 и повече нива, които

разполагат със собствен ескалатор вътре в обема на

магазина. Завесите, които трябваше да инсталираме под

двата скай лайта, се оказаха най-сложното инженерно

предизвикателство. Трябва да се има в предвид на първо

място, че става въпрос за монтаж на височина от почти

30 м. Всеки скай лайт има наклон, който трябваше да

избегнем чрез сегментиране на една завеса от 29 м дължина

на 7-8 бр. по-къси завеси от по 3-4 м, за да могат да се

скрият в носещата конструкция, а и чрез застъпване да

се получи една цяла преграда. Всяка една от тези завеси

се състои от части, които първо се наставят и второ,

трябва да са перфектно хоризонтирани, за да не се навива

завесата под ъгъл. Всяка една от тези части индивидуал-

но се закрепва за конструкцията на скай лайта, хоризон-

тира се и след това се наставя. Всеки от двата скай лайта

има по два броя дълги димни завеси, съставени от общо 21

бр. по-къси. Тук трябва да изкажем и нашата благодарност

за съдействието на главния изпълнител за осигуряването

на специализираната подемна техника от чужбина, тъй

като в България нямаше подходяща такава.

На второ място, мога да кажа, че позиционирането на

контролните табла за всяка от завесите също беше малко

предизвикателство. Почти задължително е таблата,

които контролират работата на автоматичните димни

завеси, да са в близост до самите завеси, за да не се

получава пад на напрежението и в същото време трябва

да са на удобно място за бъдещо обслужване. Това усло-

вие за завесите по пасажите не е проблем, тъй като са

монтирани в окачен таван и над него има много място,

но на скай лайтовете, които са видими от почти всяка

точка в обема на търговския център няма как да се мон-

тира техниката видимо. Там управляващите централи

са монтирани достъпно за обслужване, като е съобразе-

но и всяко едно от разстоянията до всяка от завесите.

Централите за управление дават информация за ста-

туса на завесата, може от тях да бъде снета информа-

ция за възникнало събитие посредством софтуер, както

и може да се подаде сигнал към BMS на обекта, за да им

се осъществява мониторинг. Това ги прави много важна

част от цялата система за управление на обекта.

Фирма Самент инсталира и автоматични димни заве-

си от същия тип в магазин NOTOS. Там завесите огранича-

ват разпространението на дим през отвора за ескала-

торите от единия етаж към другия, като специфичното

е, че се спускат от тавана до пода.

инж. Владислав Вачев,

мениджър продажби Западна България, Самент
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Озвучителна и евакуационно-оповестителна
система в Sofia Ring Mall
Озвучителната и евакуационно-оповестителна си-

стема в Sofia Ring Mall е изградена от фирма Сектрон

и обхваща общите части и магазините в търговския

център. Системата е Bosch Praesideo. Дигиталната си-

стема за публично оповестяване и гласова евакуация

от Bosch е най-популярното решение за търговски ком-

плекси, където максималната яснота на гласовите

съобщения, гъвкавостта при работа и качеството на

фоновата музика са необходимост при отправяне на

съобщения и гласова евакуация. Praesideo е лидер в про-

ектите, изискващи система за публично оповестява-

не и гласова евакуация с над 6000 инсталирани систе-

ми по целия свят.

Системата в Sofia Ring Mall се състои от 1 брой циф-

ров мрежов контролер PRS-NCOB с 16-канален интерфейс

PRS-16MCI; 1056 броя говорители – за таванен монтаж

(LBC3086/41), говорители за висококачествено озвучаване

и фонова музика (LB1-UM20E) и полунасочени говорители

(LS1-OC100E); 11 броя усилватели. При изграждането на

системата са монтирани над 72 км кабелни комуникаци-

онни трасета за озвучителната и евакуационно-оповес-

тителна система Bosch Praesideo.

Фирма Сектрон изгради и структурно-кабелните си-

стеми с продукти на Reichle & De-Massari (R&M), Швейца-

рия, които обхващат над 75 км FTP и оптични комуника-

ционни трасета на територията на Sofia Ring Mall.

Стефан Димитров, маркетинг мениджър, Сектрон

Газова инсталация
Като основен енергиен източник за отоплението на

Sofia Ring Mall бе избран природният газ. Това ни поста-

ви пред изключително отговорната задача да осигурим

надеждно, непрекъснато и безопасно газоподаване към

сградата. Монтираното оборудване трябваше да отго-

варя на много високи норми за качество, поставени от

главния изпълнител. С оглед на това ние избрахме спи-

рателна, регулираща, измервателна и предпазна газова

арматура на водещи европейски производители.

ХоумГаз инсталира сградна газоразпределителна ин-

сталация за захранване на всички газоползващи консу-

матори, както и отделни газови инсталации за котел-

ното помещение, 12 броя ресторанти, CINEGRAND,

FUNtasy Park, магазин H&M, Pizza Victoria, Piccadilly, га-

зорегулиращи и замерни табла за всички консуматори.
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Всички газопроводи, газова арматура и оборудване са

разположени на покрива на сградата, където са и по-голяма

част от проводите и инсталациите за отопление, вен-

тилация и климатизация. Това налагаше през целия пери-

од на строителството много добра синхронизация с глав-

ния изпълнител и фирмите, изпълняващи другите инста-

лации.

ХоумГаз е тясно специализирана фирма в областта на

газификацията. Ние разполагаме със собствено високо-

технологично оборудване, специализирани машини и апа-

рати за строителството, ремонта и поддържането на

газови мрежи, инсталации и съоръжения. При нас работят

квалифицирани специалисти, обучавани във водещи меж-

дународни компании. Имаме натрупан опит в изгражда-

нето на над 1000 газови инсталации на промишлени, ад-

министративни и битови обекти. Всичко това ни позво-

ли да изпълним в предвидените срокове и с високо каче-

ство газовите инсталации на Sofia Ring Mall.

инж. Даниел Дупчанов,

управител на ХоумГаз

Електрооборудване
на сградата
За изпълнение на проект от такъв ранг се изисква

пълна съвместимост между отделните системи, както

и осигуряване на абсолютна надеждност при работа на

обекта. Това, от една страна, осигурява уютна среда

за срещи, пазаруване и забавление в непосредствена бли-

зост до природата, а от друга - осигурява на наемате-

лите приятна работна атмосфера, висока степен на

комфорт и, не на последно място, енергийноефективни

системи, който да намалят оперативните разходи. Ето

и откъде идва необходимостта от доставчици на ком-

плексни решения, които да гарантират на инвестито-

рите всички ползи от цялостните системи, като нама-

лят риска от проблеми по време на експлоатацията и

да сведат поддръжката до минимум.

Шнайдер Електрик е комплексен доставчик на елек-

трооборудването на Sofia Ring Mall. Доставени са: КРУ,

релейни защити и сухи трансформатори средно напре-

жение; шинни системи ниско напрежение до 3200 А; ти-

пово изпитани главни разпределителни табла; разпре-

делителни табла; автоматични кондензаторни батерии

за компенсация на реактивната мощност; ключове и кон-

такти.

Шнайдер Електрик разполага със собствен проектен

отдел с лицензирани проектни мениджъри по системата

PRINCE2, като компанията използва тези проектни ме-

ниджъри с цел осигуряване на необходимото качество по

време на изпълнение на проекта и проследяване на про-

ектния график.

Иван Ламбиев, инженер продажби,

Шнайдер Електрик България
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Високоефективната концепция
Bio4Heating осигурява отопление
на промишлени сгради
"Bio4Heating" предлага голяма гама

от топловъздушни апарати на твърдо

гориво с различна мощност, дебит и

напор на горещия въздух и ефектив-

ност >85%. Всеки апарат се асемб-

лира в зависимост от конкретните

нужди на помещението и вида на

използваното гориво, дърва и техни-

те деривати (пелети, чипс, дървени

стърготини, брикети), костилки,

слънчогледови люспи, както и в зави-

симост от степента на автоматиза-

ция на подаване на горивото.

Апаратите са изключително под-

ходящи за отопление на промишлени

сгради в мебелната или дървообра-

ботващата индустрия, животновъд-

ството и селското стопанство, на-

всякъде, където остават като от-

падъчен материал някои от изброени-

Промишлени сградни
инсталации

В продължение на темата за най-съвременните технологии и решения,

намиращи приложение в изграждането на индустриални помещения, спи-

санието за сградни системи, оборудване и инструменти - ТД Инста-

лации, представя коментари на фирмите Карана, КИС Клима и Ховал.

те горива или суровина за производ-

ството им.

Голямо предимство на топловъз-

душните апарати е лесното им ин-

тегриране в промишлени общообмен-

ни съществуващи или нови вентила-

ционни инсталации, благодарение на

прецизно контролирания горивен про-

цес и следене на изходящата и входя-

щата температура на въздуха. Чрез

добавяне на допълнителни вентилаци-

онни елементи, като рекуператор или

смесителна камера, може да се изгра-

ди изключително ефективна вентила-

ционна и отоплителна инсталация,

при която отработеният въздух, кой-

то се изхвърля, отдава част от топ-

лината си на пресния въздух, преди

той да постъпи за загряване в топ-

ловъздушния апарат.

Пример за подобно приложение на

топловъздушен апарат с гориво

дървесни стърготини е реализирано

в цех за производство на рекламни

материали в гр. София, където гори-

вото е отпаден продукт на производ-

ството. Апаратът, като част от

приточно/смукателна вентилационна

система, загрява пресния въздух до

зададената работна температура,

която се контролира от термостат,

разположен в работната зона на цеха.

Монтираният преди апарата рекупе-

ративен топлообменник с ефектив-

ност до 50% гарантира предварител-

ното загряване на подавания въздух,

което увеличава енергийната ефек-

тивност на цялата инсталация, не-

зависимо от външната температу-

ра. Така освен вентилирането на цеха

е решено и отоплението с възобно-

вяема енергия, без необходимост от

специална и скъпа поддръжка.

Съвременно решение за енергийна

обезпеченост на промишлени отопли-

телни или производствени газови

Промишлени сградни
инсталации
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инсталации, работещи с природен

газ, в които спирането на газопода-

ването е недопустимо или свързано

с големи загуби, са смесителните

инсталации пропан-бутан/въздух

(SNG станции). Те основно се делят

на два вида в зависимост от входя-

щото налягане на консуматора - SNG

станция със сгъстен въздух (с допъ-

лнителен компресор) и станция със

свободно засмукване. Основният

принцип на работа на смесителните

станции е прецизното смесване на

пропан-бутан с въздух до достигане

на параметрите на природния газ.

Така всички уреди и съоръжения, ра-

ботещи на природен газ, могат да

работят с газова смес от пропан-

бутан и въздух. Това дава свобода на

потребителя за избор на алтернатив-

но гориво, без да подменя основни

възли и компоненти от инсталация-

та, горелките и съоръженията. Това

дава възможност във всеки един

момент да се премине от метан към

пропан-бутан и обратно, без прекъс-

ване на производствения процес.

Смесителните инсталации са под-

ходящи за много области на приложе-

ние като металообработващата

индустрия, стъкларската индустрия,

леярни и всички производства, изпол-

зващи газ като енергиен източник за

отопление или технологични нужди.

Намират приложение при потребите-

ли на метан като standby резервна

система; захранване с газ там, къде-

то липсва газоснабдителна мрежа, но

има изградени консуматори на природ-

на газ; захранване на метанови ин-

сталации в моменти на пикова кон-

сумация.

инж. Юлиян Фурлански,

Карана ООД

КИС Клима предлага решения за
утилизация на енергия от
промишлени вентилационни
системи
За поддържане на нормативно за-

ложения микроклимат за всяко едно

производство се предвиждат различ-

ни по тип и специфика вентилацион-

ни системи. Независимо от това дали

вентилациите са местни, локални или

общообменни, изхвърлянето на отра-

ботения въздух е съпроводено със

загуба на топлинна енергия, необхо-

дима за поддържане на работна тем-

пература в производствените поме-

щения, която съответно трябва да

се добави към компенсиращия пресен

въздух. Това са големи разходи, кои-

то се отразяват в себестойността

на крайния продукт.

Разработеният продукт Pro-

cessVent на Hoval дава възможност

за високоефективна рекуперация на

отработен към пресен въздух. Апа-

ратите на Process Vent са ефектив-

ни, компактни и лесни за обслужва-

не, тъй като се монтират в самото

помещение и разпределението на

въздуха е четиристранно. Възможни

са комбинации като чиста рекупера-

ция, рекуперация с отопление и ре-

куперация с отопление и охлаждане.

Предимството на вградения рекупе-

ратор е това, че той е "запечатан"

и няма възможност за проникване на

замърсен към чист въздух. Това при-

дава неговата универсалност и

възможност за използване дори и в

силно токсични среди. Възможно е

комбинация с различни високоефек-

тивни сепариращи системи за

твърди, течни или газообразни при-

меси - ProcessClean oil, ProcessClean

dry и ProcessClean mix.

Благодарение на заложените ин-

верторни вентилатори и рекупераци-

онен топлообменник с ефективност

до 65%, разходът на енергия за ото-

пление и охлаждане може да се пони-

жи с до 75%.

инж. Данаил Шулев,

КИС Клима ООД
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Децентрализираната
климатизация от Hoval е отлично
решение за производствени и
логистични халета
Ключовите предимства на предла-

ганите от Hoval продукти се изразя-

ват не само в отличните им каче-

ства, но най-вече във възможности-

те за комбинирането им във високо-

ефективно системно решение за

отопление, вентилация и климатиза-

ция. Ефективните ни системи нами-

рат приложение по цял свят, а в пос-

ледните години все по-масово и в

България. Основната цел на инвести-

торите във всеки проект е с опти-

мални вложения да постигнат макси-

мално ефективно отопление, венти-

лация и климатизация.

За еднообемни производствени

сгради и логистични халета най-доб-

рият избор е децентрализирана кли-

матизация с покривни апарати. Де-

централизираните климатични апа-

рати от Hoval отговарят напълно на

изискванията на инвеститорите, га-

рантирайки ниски експлоатационни

разходи и отговорност към околна-

та среда. Апаратите RoofVent и

TopVent са отличен избор за едноо-

бемни сгради, тъй като могат да

бъдат монтирани на височина от 4

до 25 м и ефективно да поддържат

комфорт в работната зона без усет

за течение, благодарение на патен-

тованата технология AirInjector. Ос-

новно предимство на тези решения

е, че в подпокривното пространство

не се задържат топлинни джобове и

не се губи топлина и енергия през

покрива. Един такъв апарат може да

покрие площ от 300 кв. м до 1000 кв.

м, да даде топлинна мощност до 150

kW и охладителна - до 115 kW. Така

с няколко апарата може да се клима-

тизира огромна производствена или

складова площ. За по-висока ефек-

тивност апаратите RoofVent са

снабдени с един или два рекуперато-

ра, като могат да бъдат оборудва-

ни и с децентрализирани източници

на топлина и студ.

През 2015 г. ще представим спе-

циално разработена контролна сис-

тема за всички типове съоръжения на

Hoval, която позволява онлайн наблю-

дение и контрол от разстояние. Си-

стемата е подходящо решение за

отдалечен мониторинг и управление

на ОВК решения в производствени

сгради и логистични халета, като зна-

чително ще увеличи гъвкавостта и

ефективността при експлоатацията

на децентрализираните климатични

системи.

През последните 2 години реализи-

рахме редица проекти за отопление,

вентилация и климатизация на произ-

водствени сгради и логистични хале-

та, водейки се от този принцип. Един

от най-интересните ни проекти бе

изграждането на инсталация в ново-

построения втори завод на ABB в Ин-

дустриална зона Раковски. Създадох-

ме системна конфигурация за произ-

водственото хале с площ 11 000 кв.

м и височина до 7 м, която се състои

от 39 апарата TopVent и 3 апарата

RoofVent с рекуперация на топлина, 20

топлинни завеси CUR5, система от

кондензни котли UltraGas 1440D и

бойлер ModulPlus.

През тази година реализирахме и

системно решение за отопление и

вентилация в новопостроеното хале

на завода Хамбергер България в гр.

Севлиево с площ от 3000 кв. м и ви-

сочина 9,2 м. За целта използвахме 2

апарата на пресен въздух TopVent CAU

и един на рециркулация TopVent DHV,

както и кондензен котел UltraGas с

мощност 350 kW.

Подобен проект реализирахме и за

Witte Automotive. В производствената

сграда на компанията в Русе с площ

от 10 000 кв. м използвахме систем-

но решение, включващо 9 апарата

TopVent DHV на рециркулация, 3

TopVent CUM 9/C на пресен въздух, 20

топлинни завеси TopVent CUR3, сдво-

ен кондензен котел UltraGas 1000D и

два бойлера CompactGas. Общото

между тези всички тези обекти е, че

осигурихме оптимален микроклимат,

възможности за високи икономии на

енергия и ниски експлоатационни

разходи.

Атанас Атанасов,

управител на Ховал в България
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Инфрачервените газови системи

за отопление на Kubler, представя-

ни в България от Редсън, усъвършен-

ствани до ниво на най-ефективни

решения, са гарант за стабилна

топлинна мощност с висока продук-

тивност. Системите имат възмож-

ност за до 50% енергийно спестя-

ване, както и лесно обслужване и

поддръжка - всички тези фактори

допринасят за бърза възвръщае-

мост на вашите инвестиции. Клю-

чова технология за всичко това е ин-

фрачервената топлина. Kubler е доп-

ринесъл значително за внедряване-

то й в серийно производство.

Принципът за икономичност
на фирма Kubler е главният прин-

цип при проектирането на всички про-

дукти, който бива обезпечен от ин-

телигентен, конструктивен и детай-

лен подход.

Иновативни и високо

енергийноефективни инфрачервени

отоплителни системи за индустрията

Предимствата
• минимални загуби от конвекция;

• увеличен топло-обмен и оптимал-

на температура в тръбата;

• висок коефициент на полезно дейс-

твие за повече директна топлина

на работното място и по-малко

разход на енергия.

Взети заедно, те водят до повече от

50% енергийно спестяване.

Гарантирано качество
- от избора на материала до мон-

тажа, проектирани за един среден ек-

сплоатационен цикъл от 15 години,

продуктите на фирма Kubler са га-

рант за инвестиционна сигурност и

поставят стандарти в този бранш.

Първокласният избор и обработка на

материалите е от приоритетно зна-

чение. При проектирането на наши-

те системи е залегнало използване-

то на неръждаема стомана за изра-

ботката на всички температурно на-

товарени компоненти като горивна-

та тръба, рефлекторите и турбола-

торите. Kubler притежава система

за контрол на качеството, която до-

кументира и контролира всеки отде-

лен производствен процес.

Иновативни и високо

енергийноефективни инфрачервени

отоплителни системи за индустрията
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С нарастването на изискванията

по отношение на енергийната ефек-

тивност, комфорта и практичния

дизайн в съвременните домове, проек-

тантите на ОВК инсталации залагат

на все по-креативни подходи. Систе-

мите за площно отопление и охлажда-

не са сред най-иновативните и търсе-

ни решения през последните години по-

ради високата си икономическа ефек-

тивност и богатите възможности за

използване на възобновяема енергия.

Базирани на комбинация от лъчист и

конвективен топлообмен, площните

системи могат да бъдат подови,

стенни или таванни в зависимост от

изискванията на ползвателите и

възможностите на помещението.

Същност на технологията
Площното отопление всъщност е

добре позната и развита технология.

Тя е в основата на системите за

подово отопление, масово използвани

за отопляване на жилищни, търговс-

ки и промишлени помещения. Разнооб-

разието от възможности на съвремен-

ното строителство обаче значител-

но разширява функционалността и при-

ложенията на тези решения. Обикно-

вено те са базирани на тръбни систе-

ми, които се вграждат в подовете,

стените или таваните. Изградени са

от тръбни мрежи от полимерни или

медни тръби с множество извивки и

разклонения, като минават през

възможно най-голяма част от отопля-

емата площ. Най-често използваният

топлоносител е водата, а в охлажда-

щите системи, които все повече из-

местват климатиците в летните

жеги, може да се използва смес от вода

и антифриз. За затопляне или охлаж-

дане на водата обикновено се изпол-

зват ефективни нагреватели или из-

точници на студ с малък енергиен

разход като термопомпи с висок кое-

фициент на преобразуване (СОР).

Принцип на работа
Системите за площно отопление

работят чрез прост механизъм на

Системи за площно
отопление и охлаждане

предаване на топлина. Те се отлича-

ват от конвенционалните ОВК реше-

ния, които разчитат основно на кон-

вективен въздушен топлообмен, по

това, че отопляват или охлаждат

повърхността, в която са интегри-

рани, а не въздуха. Работната тем-

пература на водата в системата

обикновено е само с няколко градуса

по-висока или по-ниска от тази на

въздуха в помещението (обикновено

в диапазона 16-30 оC), а това означа-

ва и много по-малко изразходвана

енергия за предварителното й нагря-

ване или изстудяване. При площното

отопление топлинната енергия пре-

минава от загретите ограждащи

елементи на помещението (под, сте-

ни, таван) към вътрешността му,

която е с по-ниска температура, а при

площното охлаждане на практика се

осъществява обратният процес, т. е.

по-студените повърхности абсорби-

рат топлина от помещението.

Отопление и охлаждане в едно
Основен плюс на площните систе-

ми е, че една инсталация с опростен

дизайн и ниски експлоатационни раз-

ходи може да бъде използвана на прак-

тика целогодишно. В повечето случаи

тези решения се реализират още при

строежа и се превръщат в интеграл-

на част от сградата. През зимата

инсталацията осигурява постоянно и

равномерно отопление без резки

температурни амплитуди, дори и при

изключване на инсталацията, тъй

като загрятата площ изстива мно-

го по-бавно от въздуха. През лятото

системата отнема от топлината в

помещението, като го прави прият-

но за обитаване, отново без резки

промени.

В режим отопление обикновено е до-

статъчна температурна разлика меж-

ду въздуха в помещението и водата в

системата от около 7-8 оC, а при

охлаждане са необходими едва 4-5 оC.

За да се оптимизира ефективността

на охлаждащите системи, е препоръ-

чително предварително да се редуци-

рат топлинните товари в обитавано-

то помещение, за да се намалят изис-

кванията за климатичен контрол.

Приложения и възможности
за изпълнение
В редица приложения площните

системи се оказват много по-ефек-

тивни от решенията за принудител-

но затопляне или охлаждане на възду-

ха, тъй като при тях са елиминирани

топлинните загуби от въздуховоди-

те. Това ги прави подходящи за ото-

пление и охлаждане не само на жилищ-

ни, офисни и търговски помещения, но

и на големи индустриални и производ-

ствени халета, складове, хангари и

др., при които конвективният топло-

обмен би бил недостатъчен. Важно

правило е площните системи да не

бъдат покривани с килими, акустич-

ни панели или други материали, кои-

то биха намалили ефективността им.

Често използвани площни системи

са т. нар. капилярни инсталации, при

които гъста тръбна мрежа с малък

диаметър на тръбите и множество

разклонения се полага под подовата,

стенна или таванна замазка. Друга

разпространена технология е монти-

рането върху ограждащите елементи

на помещението на алуминиеви пане-

ли с прикрепени тръби, през които

преминава водата или охлаждащата

течност. Възможно е и вграждането

на тръбната система директно в

бетонните плочи. Предимство на

площните системи е възможността

за лесно и ефективно изпълнение не

само в нови сгради и помещения, но и

при ремонт и реновиране, както и при

реинженеринг на ОВК инсталации.

Мерки против кондензация
Площните системи като цяло не

създават предпоставки за появата на

кондензна влага и мухъл, тъй като

повърхностната температура на

пода, стените или тавана е близка до

температурата на въздуха в помеще-

нието и обикновено - по-висока от

температурата на оросяване. По-

Системи за площно
отопление и охлаждане
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сериозно внимание към риска от кон-

дензация все пак трябва да се обърне

при охлаждащите системи, които в

летните жеги често се експлоати-

рат с по-ниски работни температу-

ри за отнемане на повече топлина от

помещението. Средният капацитет

на охлаждане при различните дизай-

ни вградени системи, използвани в

жилищни или офис пространства,

обикновено е около 35 W/m2 за подо-

вите инсталации, 35–50 W/m2 за

стенните и 60 W/m2 за таванните.

Препоръчително е инсталирането на

контролер, който да регулира работ-

ната температура на системата.

Той ще гарантира, че тя винаги е над

точката на оросяване, за да се пре-

дотврати образуването на конденз

от влагата в по-топлия въздух върху

студените повърхности.

Ефективност
Системите за площно отопление

и охлаждане използват физичния прин-

цип, че затопленият въздух се издига

нагоре, а охладеният се спуска надо-

лу. Ето защо най-разпространеният

тип площни отоплителни решения са

подовите инсталации, а инсталаци-

ите за площно охлаждане най-често

са таванни. Основният топлинен

източник в площните системи обаче

са повърхностите, а те предават

топлината към обектите,  към които

имат пряка „видимост“. Ето защо е

възможно ефективното им изпълне-

ние в стените и таваните. Така заг-

рятата площ излъчва топлинна ради-

ация директно към обитателите, ме-

белите и вещите, а те я акумулират

и вторично отдават на въздуха. Бла-

годарение на комбинацията от

лъчист и индиректен конвективен

топлообмен, площните системи са

високоефективни и следователно - с

нисък енергиен разход. За още по-

висока енергийна ефективност е

възможно захранването им с възобно-

вяеми източници като слънчева и гео-

термална енергия и изпълнението им

в комбинация с покривни фотоволта-

ични системи, термопомпи, отопли-

телни решения на биомаса и др.

Предимства
В сравнение с конвенционалните

ОВК решения, системите за площно

отопление и охлаждане предлагат ре-

дица предимства. В допълнение към

високата си енергийна ефективност

и възможностите за целогодишна

употреба, тези системи работят с

ниски температурни разлики между

топлоносителя и въздуха в помеще-

нията, като по този начин осигуря-

ват ниски експлоатационни разходи

и оптимален комфорт за обитатели-

те. Този комфорт лесно може да бъде

оптимизиран допълнително чрез до-

бавяне на интелигентни контролни

решения като сензори и стайни тер-

мостати или интегриране на управ-

лението на площните инсталации в

системи за жилищна и сградна авто-

матизация.

Освен безшумни, площните систе-

ми на практика са и невидими, като

по този начин не влияят на интерио-

ра и пестят пространство. Друго пре-

димство на тези инсталации е, че

компонентите им са вградени в ограж-

дащите елементи на помещението и

по този начин са защитени от повре-

да при ежедневните дейности на оби-

тателите, което значително намаля-

ва разходите за поддръжка.
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Характерно предимство на този

вид системи е възможността отпад-

ната топлина от южната фасада да

се използва за отопление на север-

ната, което директно рефлектира в

намаляване на експлоатационните

разходи. От друга страна, при нео-

бичайни температури през сезона не

се налага цялостно пренастройване

на системата, което е необходимо

при чилърните климатизационни ин-

сталации, например. Друго основно

предимство на този вид климатич-

ни решения е системата за автома-

тично управление и регулиране, с

която са оборудвани.

Контрол на VRF системи
Използват се различни начини за

управление на многозоновите клима-

тични системи с директно изпаре-

ние на фреона. Първият и съответ-

но най-елементарният от тях е т.

нар. режим на независимо управле-

Контрол на VRF системи
Възможности за интеграция в системата за сградна
автоматизация

Контрол на VRF системи

ние, при който всеки вътрешен блок

е оборудван със самостоятелен ди-

станционен панел. При него операци-

ите включено/изключено на отделни-

те вътрешни тела са автоматизи-

рани и режимът им на работа се мо-

ниторира. Подобни системи сигнали-

зират при възникване на неизправно-

сти. Многозонови климатични систе-

ми с директно изпарение на фреона

във вътрешните тела, управлявани

с два панела, често се използват при

климатизирането на неголеми сгра-

ди. Редица производители на подоб-

ни системи за климатизация причис-

ляват този работен режим към тре-

тия начин, а именно груповото управ-

ление. При груповото управление

един дистанционен панел се използ-

ва за управление на група от вътреш-

ни тела, обслужващи едно помеще-

ние. При четвъртия начин на управ-

ление - централната система е

възможно да използва индивидуален

панел във всяко помещение. Групово-

то и централното управление се

препоръчват за средноголеми и го-

леми сгради.

Интегриране в система
за сградна автоматизация
Управлението на VRF системите

може да бъде интегрирано и в систе-

ма за сградна автоматизация. Мно-

го доставчици предлагат допълните-

лен контролен мрежов шлюз (gateway),

който осъществява комуникация чрез

стандартни протоколи като BACnet

и LonTalk. Той позволява мониторинг

на системата, както и базови кон-

тролни опции като промяна на зада-

дените температурни стойности и

графиците в отделните помещения,

достъп до информация за грешки и др.

При повечето проекти изгражда-

нето на VRF система изисква внима-

телен подход към въвеждането и

управлението на вентилационния

въздух. Контролната система тряб-

ва да е проектирана така, че да по-

зволява не само интеграция на VRF ин-

сталацията в системата за сграден

мениджмънт, но и координация на

управлението й с контрола на други-

те компоненти в конфигурацията

като вентилационни модули за отра-

ботен въздух, осветление и други

допълнителни товари. Добре проек-

тираните VRF системи осигуряват

много предимства, включително ви-

сока ефективност, подобрен комфорт

и надеждно контролно решение. Важ-

но е обаче да се вземе предвид дали

тези инсталации ще оперират като

Една от най-интересните тенденции в областта на ОВК инста-

лациите е използването на VRF (Variable Refrigerant Flow) систе-

ми. Този тип решения се инсталират сравнително отскоро в

България, но бързо заемат все по-голям дял от пазара на клима-

тична техника, благодарение на значителен брой предимства

пред традиционните системи. Сред основните им предимства

е и фактът, че с VRF системите не е проблем да се поддържа

различен режим на работа в две съседни помещения. Например

в едното помещение вътрешното тяло би могло да работи в

режим на охлаждане, а в другото в режим на отопление.
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самостоятелни системи или като

част от интегрирана система за

сградна автоматизация.

Отдалечен ОВК мониторинг
и анализ
Добавянето на решение за отда-

лечен мониторинг към ОВК инстала-

циите допълва съществуващите про-

грами за техническо обслужване,

като позволява операторите на

съоръженията да бъдат известявани

дистанционно за повреди в оборудва-

нето. Друго предимство са възмож-

ностите за отдалечено събиране и

анализ на данни за потреблението на

енергия.

В много жилищни сгради оплаква-

нията на обитателите, че е прека-

лено топло например, са първата

индикация, че нещо не е наред с обо-

рудването. ОВК съоръженията, обо-

рудвани със система за отдалечен

мониторинг обаче, могат да бъдат

проверявани и диагностицирани мно-

го преди проблемът да започне да

безпокои обитателите. Внезапната

повреда на даден модул обикновено се

регистрира директно чрез задей-

стване на авариен сигнал или инди-

ректно от системата за мониторинг

на енергийната консумация, която

отбелязва резки колебания в потреб-

лението от повреденото оборудване.

Събиране на данни за ОВК
системите
Повечето системи за сградна ав-

томатизация (BMS) включват базо-

ви решения за измерване на енергий-

ната консумация, които системата

за ОВК мониторинг може да използ-

ва, за да събира информация. По-мал-

ките сгради без BMS инсталации мо-

гат да използват интелигентни

стайни контролери и измервателни

уреди за тази цел. В обществени и ад-

министративни сгради обикновено се

инсталира комплексно оборудване за

мониторинг, което позволява лесна

интеграция на системи за отдалече-

но ОВК наблюдение. Събирането на

данни за поведението на една VRF

система само по себе си обаче е сред-

ство, но не и решение. Крайната цел

на всеки оператор на съоръжение е

не просто да получава информация, а

да може да осъществява отдалечен

контрол и отстраняване на пробле-

ми.

Дистанционен мониторинг
и контрол
Решенията за автоматично реги-

стриране на повреди и диагностика

позволяват ретроспективно откри-

ване и анализ на енергийни загуби и

могат лесно да установят механич-

ни неизправности и причините за

възникването им. Също толкова важ-

на е и възможността за навременна

реакция при рязък спад или пик на

енергийната консумация на ОВК ин-

сталацията.

На практика е възможно да се оси-

гурят възможности за отдалечен

анализ и автоматична корекция на

грешки в самата система за ОВК

мониторинг, но по-често контролни-

те команди се задават от BMS сис-

темата, а отстраняването на про-

блеми се извършва на място от об-

служващия персонал.

При по-модерните контролни реше-

ния за VRF системи опции за отдале-

чено известяване и регистриране на

внезапни пикове или спадове все пак

са налице, а при най-усъвършенства-

ните модели са включени и инстру-

менти за отдалечена диагностика,

които могат с точност да откриват

и отстраняват проблеми дистанци-

онно. Съществуват и по-мащабни

версии за индустриални цели напри-

мер, които изготвят справки и ги ек-

спортират в желан формат като CSV

или Excel.

Добри практики
Въпреки че VRF инсталациите

варират в широки граници според кон-

фигурацията и функциите, потреби-

телите обикновено държат най-вече

на лесната поддръжка, оптималния

комфорт и в частност – възможнос-

тите по отношение контрола на тем-

пературата и влажността. Именно

тук излиза на преден план важност-

та на системите за отдалечен ОВК

мониторинг. Ето и някои добри прак-

тики за допълнително оптимизиране

на ефективността им:

Внимателен подбор на интервала
между измерванията на
енергийната консумация
Някои продукти са в състояние да

я отчитат в реално време, т. е. по-

чти на всяка секунда. Други измерват

потреблението в киловати на същия

15-минутен интервал, използван от

комуналните дружества. При такова

отчитане лесно могат да бъдат за-

белязани грешки в сметките за ток.

Постепенно разширяване мащаба
на анализа
Системите за ОВК мониторинг

могат да генерират огромен обем

данни. Вместо да се пристъпва дирек-

тно към отдалечен мониторинг и

анализ на цялата информация накуп,

е по-добре първо да се постави фо-

кус върху измерване на ефективнос-

тта, енергийната консумация и на-

товарването, както и върху иденти-

фицирането на повреди, съветват

специалистите. Постепенното раз-

ширяване на мониторинга осигурява

значителни икономии на енергия и ус-

тойчива работа на системата. Това

позволява на потребителите да

възвърнат бързо вложенията си и

доказва, че подобренията и разходна-

та ефективност в дългосрочен план

са невъзможни без първоначално ин-

вестиране.

Регистриране на тенденции
във времето
Предимство при големите обеми

данни е възможността да се правят

и анализират конкретни извадки, ко-

ито да доведат до вземането на ин-

формирани и адекватни решения от

потребителите и обслужващия пер-

сонал.

Архивирането на данните от мо-

ниторинга на VRF инсталациите

позволява регистриране на тенден-

ции, свързани с ефективността във

времето и позволява на сградните

мениджъри да се възползват от ре-

дица допълнителни възможности

като предоговаряне на условията за

използване на комунални услуги, фи-

нансови стимули и опции за адапти-

ране на потреблението според по-

требностите.
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VRF системите Hisense са подходящи за
разнообразни приложения

Hisense е една от 10-те най-големи ки-

тайски държавни фирми и през своята бли-

зо 50-годишна история се превръща в мно-

гонационална корпорация, за която работят

75 000 души. Hisense оперира в различни биз-

нес сфери, в повечето от които е сред топ

компаниите на глобално ниво - потребител-

ска електроника (№1 производител на те-

левизори в Китай, от топ 3 фирмите в све-

та), битова техника (№2 производител на

хладилници в Китай), мобилни телефони,

таблети и различни услуги. Компанията е

държавна, което й носи сигурност и дос-

тъп до сериозни капитали и пазари. Продук-

цията на Hisense се продава в 130 страни

и оборот достига $15 млрд. USD.

През 2002 г. между Hisense и японската

Hitachi е подписан договор, за основаване

на джойнт-венчър за производство на VRF

системи, в който делът на Hisense и Hitachi

е равен - по 49%. По условията на догово-

ра се предвижда да се построи най-голе-

мият завод за VRF системи на Hitаchi

Appliance Inc (дивизията за климатизация

на Hitachi, изобретила първият в света

scroll компресор), в китайския град - Чин-

дао. Отговорностите за завода са разп-

ределени по следния начин - Hisense поема

VRF системите Hisense са подходящи за
разнообразни приложения

маркетинга и HR, a Hitachi - производст-

вото, технологичното развитие и конт-

рола на качеството.

През 2003-а година, на площ 113 000 м2,

започва работа на завода Hisense/Hitachi, къ-

детo работят над 2000 души. Предприяти-

ето представлява 9 пъти уголемен вари-

ант на VRF завода на Hitachi в Япония, като

освен визията се запазват същите достав-

чици на компоненти, организация на произ-

водство, контрол на качество и процеси за

тестване на готови продукти. В резултат

- директорът на Hitachi подписва деклара-

ция, според която всеки продукт излязъл от

завода в Чиндао е с качество, еквивалент-

но на такъв, излязъл от Hitachi Япония. Много

голяма част от Hitachi продуктите, които

са реалзирани в Европа и САЩ, са произве-

дени именно в този завод. По-късно според

правилата на договора Hitachi основават

предприятие за сглобяване и производст-

во в Европа, а Hisense получава правото да

реализира продуктите от завода в Чиндао

под собствената си търговска марка.

Гамата от VRF системи на Hisense е

широка и подходяща за голямо разнообра-

зие от приложения. Продуктите са с мощ-

ности от 7 до 150 kW за система. Харак-

терни за цялата гама са високото качес-

тво и технически показатели, безшума

работа на телата, разнообразието от

възможности за контрол и управление,

ефективност и надеждна работа. В сис-

темите е интегрирано BMS управление.

Освен класическите VRF решения, впе-

чатление правят и гамата от VRF-и, ко-

ито работят с воден източник, както и

хибридните им термопомпи  MF.

Hisense VRF има отлични референци в

България за разнообразни приложения - хо-

тели, банкови клонове, офис сгради и апар-

таменти. Броят на доволни клиенти рас-

те, поради привлекателната същност на

продукта - японска висока технология и ка-

чество на ниска конкурентна цена.

www.hisense-bg.com
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Уличното осветление отчете го-

лям технологичен напредък през пос-

ледните няколко години. Основните

насоки в развитието му са свързани

с подобряване на визуалните условия

за безопасно движение на моторни-

те превозни средства и поддържане

на обществената безопасност, нама-

ляване на консумацията на електри-

ческа енергия и редуциране на разхо-

дите за поддръжка на системите.

Тези тенденции бяха подкрепени от

разработването на нови технологии

за проектиране и изпълнение на свет-

линните източници, осветителните

тела, рефлекторите, системите за

контрол и телеуправление на улично-

то осветление.

LED осветителите предлагат
огромни възможности за
икономия на енергия
Развитието на светодиодите

създаде предпоставки за постигане на

много по-високи технико-икономичес-

ки показатели от тези на конвенцио-

налното улично осветление. Поради

тази причина те се смятат за най-

енергийноефективните светлинни

източници в момента. Отличават се

Енергоспестяващо улично
осветление

с ниска консумация на енергия; дълъг

експлоатационен живот и съответно

висока възвръщаемост на инвестици-

ите; висока надеждност; висок коефи-

циент на полезно действие на осве-

тителя; висока ефективност при ра-

бота в тежки експлоатационни усло-

вия; електробезопасност; възможност

за димиране; широк работен темпера-

турен диапазон и др. Освен това све-

тодиодите не изискват стартерни и

баластни устройства за запалването

си. Като електронни компоненти,

работещи при ниски напрежения, имат

просто устройство и лесно се управ-

ляват с елементарни схемни решения.

Установено е, че светодиодното ос-

ветление се нуждае от минимална

поддръжка по време на дългия си опе-

ративен живот. Процентът на повре-

дите при светодиодните продукти при

над 6000 часа работа възлиза на око-

ло 1% в сравнение с 10% при традици-

онното конвенционално осветление за

същия период от време.

Друго предимство на светодиоди-

те е възможността им за поддържа-

не на постоянна яркост на пътното

платно във времето. Обикновено

светлинният поток на източниците

постепенно намалява в зависимост от

типа и периода му на активна рабо-

та. За да се поддържа в границата на

нормите, проектната осветеност

трябва да компенсира това намаление

с увеличаване на мощността на лам-

пата, когато тя е пригодена за управ-

ление. При светодиодите това пони-

жение на светлинния поток настъпва

по-бавно и повишаването на мощнос-

тта на светодиодите би било много

по-малко. Икономията на енергия в

този случай е от порядъка на 10-15%.

Друга изключителна възможност,

която предлагат светодиодите, е

управлението на цвета на излъчена-

та светлина чрез промяна на цвет-

ната температура в диапазона от

2700 (вечер) до 6500 К (сутрин). По

този начин се подобряват условията

на зрителното възприятие в зависи-

мост от наличието или отсъствие-

то на дневна светлина.

Сред най-големите проблеми на

уличното осветление е поддръжката

на осветителните уредби, включваща

подмяна на лампи, евентуално почи-

стване и т. н. При светодиодното ос-

ветление съществува реална възмож-

ност за създаване на необслужваеми

Енергоспестяващо улично
осветление
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улични осветители с висока степен на IР защита и с под-

ходящ термомениджмънт, благодарение на който време-

то на работа може да достигне 50-100 хил. часа. Ако се

въведе управление на осветителя, могат да се спестят

и финансови средства, и енергия.

Рефлекторите в осветителните тела имат
решаваща роля за ефективността на инсталацията
Съвременните рефлектори са проектирани така, че да

водят до увеличаване на ефективността до 80%, с кое-

то се повишават постигнатите светлинни нива и се на-

малява броят на използваните осветители. Обикновено

се изработват от алуминий с висока чистота, но напос-

ледък в производството им се използват и специални

керамични материали, които имат висока температур-

на устойчивост с работна температура 230 °C. Керамич-

ните материали могат да се шприцват. След това чрез

нанотехнологии върху тях се нанася химически чисто

сребро, а върху него слой от SiO2 и TiO2, които предпаз-

ват среброто от патиниране. За да се ограничи вътреш-

ното му отражение, се използват разсейватели от из-

пъкнало стъкло с по-малко вътрешно отражение и по-висок

КПД, осигуряващи по-добро светлоразпределение.

Димиране на уличното осветление в зависимост от
интензивността на транспортния трафик
Промените в движението на моторни превозни сред-

ства през различните часове на денонощието причинява

периодично изменение на светлотехническия клас на ули-

цата, което води до промяна на нормените стойности

на светлотехническите показатели на уличното освет-

ление. Следвайки тези промени, инсталираната електри-

ческа мощност за улично осветление може да бъде регу-

лирана плавно или на степени през определени периоди на

нощта, което ще повиши енергийната ефективност на

техническата система и ще намали емисиите на парни-

кови газове и разходите за техническо обслужване.

При внедряването на такъв тип система яркостта или

осветеността на уличното платно се регулира автома-

тично в зависимост от конкретните условия на околната

среда. Чрез телеуправление се контролира непрекъснато

работното състояние на всички елементи на осветител-

ната уредба (лампи, баласти, осветителни тела) и тяхна-

та продължителност на работа, изправността на елект-

роснабдителната система (електроразпределителни ли-

нии, комутационна и защитна апаратура), консумацията

на електроенергия и се ограничава светлинното замърся-

ване. Това подобрява, улеснява и намалява разходите за

обслужване и поддържане на уличното осветление, като

консумираната енергия може да се намали до 40%.

Интелигентното управление на осветлението
намалява разходите с около 45%
Благодарение на интелигентното управление на външно-

то осветление се постигат нови негови характеристики

като навременно включване и изключване на външното ос-

ветление, регулиране на излъчваната светлина от всеки

уличен осветител; дистанционно и точно измерване на

употребената електрическа енергия от всеки уличен ос-

ветител и всеки извод на електрическите табла, конт-

рол на сметките за електрическа енергия и планиране на

месечните и годишни разходи за външно осветление.

Интелигентното управление също така дава възмож-

ност за оптимизиране на техническото обслужване на

уличното осветление чрез бързо откриване на повредени

улични осветители и съкращаване на периодични огледи и

проверки на място. Благодарение на него се отчита вре-

мето на работа на лампата във всеки осветител и се

предоставя възможност за бърза проверка на състояние-

то на всеки уличен осветител; бързо намиране на нерег-

ламентиран достъп до електрическата мрежа на улично-

то осветление с цел кражба на електрическа енергия.

Сред останалите възможности на системата са пла-

ниране на разходите за електрическа енергия за външно

осветление; интегриране на други обществени дейности

в интелигентната управляваща система за външно освет-

ление; лесно допълване на системата на външното освет-

ление и на нейния електронен модел с нови участъци.

Улични осветители с автономно захранване
В много български общини стартира реализацията на

проекти за инсталация на улични лампи с автономно

захранване от фотоволтаични модули. Въпреки че изис-

кват по-голяма първоначална инвестиция, използването

на осветителни уредби с внедрени алтернативни източ-

ници на енергия е целесъобразно решение по много при-

чини. Енергията, която генерират, е безплатна и еколо-

гична, при експлоатацията им не се отделят вредни

емисии и изискват ограничена поддръжка.
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Приложение намират основно два

вида волтметри: аналогови (стрелко-

ви) и цифрови. Аналоговите волтмет-

ри обикновено биват с магнитоелек-

трически измервателен механизъм за

постоянни напрежения и електромаг-

нитни, електродинамични и фероди-

намични при променливи напрежения.

Последните измерват ефективната

стойност на променливите напреже-

ния, дори и когато не са синусоидал-

ни. Комбинираните уреди използват

при променлив ток детекторен (из-

правителен) измервателен меха-

низъм. В общия случай те измерват

средната стойност по модул на про-

менливото напрежение. За единство

те са градуирани в ефективна стой-

ност за синусоидален режим. На прак-

тика това означава, че ако се измер-

ва синусоидално напрежение, то по-

казанието е точно неговата ефек-

тивна стойност, а ако се измерва не-

синусоидално напрежение, показани-

ето е средната стойност на напре-

жението, умножена по 1,11.

При цифровите волтметри произ-

водителите имат два подхода. По-

елементарните цифрови волтметри

измерват променливите напрежения,

както детекторните волтметри, т.

е. измерват средната стойност,

която показват, умножена по 1,11

(показват вярно ефективната стой-

ност само при синусоидални напреже-

ния). По-усъвършенстваните цифро-

ви волтметри измерват винаги ефек-

тивната стойност на променливите

напрежения, дори и когато те не са

синусоидални. Обикновено върху тях

има означението „true RMS“.

Основно предимство на цифровите

измервателни уреди пред аналоговите

е високата точност на измерването.

При обикновените аналогови волтмет-

ри тя е около 0,1% и то само при най-

прецизните аналогови уреди, а съще-

ствуват цифрови електронни волт-

метри с точност 0,001% и по-висока.

Непосредственото отчитане на ре-

зултата от цифровото показание на

индикаторните лампи намалява допъ-

лнителната субективна грешка, така

характерна за аналоговите измерва-

телни уреди. Цифровите волтметри

превъзхождат аналоговите и по бързо-

действие. С помощта на цифрови

електронни волтметри се постига

бързина на измерването, която е не-

мислима при аналоговите стрелко-

ви уреди. В това понятие се включва

скоростта, с която се установяват

цифровият код, съответстващ на

измерваната аналогова величина, и

самата цифрова индикация. Докато

аналоговите уреди извършват едно

измерване през няколко секунди, циф-

ровите електронни волтметри могат

да извършват до няколко стотици

хиляди измервания в секунда, като

съществуват и специални бързодей-

стващи цифрови електронни волт-

метри, извършващи милиони измерва-

ния в секунда.

Цифровите електронни волтмет-

ри позволяват да се въведе автома-

тизация на процеса на измерването.

За да се проведе измерването с циф-

ров електронен волтметър, е необ-

ходимо само да му се подаде измер-

ваното напрежение. Избирането на

обхвата и указването на полярност-

та може да се извършва автоматич-

но. Автоматизира се и процесът на

калибриране – съществуват цифрови

електронни волтметри с автоматич-

но калибриране на нулевото показа-

ние и показанието при пълен обхват.

Автоматичното прехвърляне на поля-

ритета и на обхватите на волтмет-

рите също така намалява грешката

на оператора. Много от тези волт-

метри имат изходи за непрекъснато

регистриране на измерваните вели-

чини. Данните в цифров вид могат да

бъдат обработвани без влошаване на

точността на измерването.

Цифровите волтметри освен по-

стоянно напрежение могат да измер-

ват също и променливо напрежение,

постоянен ток и съпротивление. Тези

функции изискват допълнително об-

работване на сигналите, след което

те могат да бъдат измервани от

цифровия волтметър за постоянно на-

прежение. Основен блок на цифрови-

те електронни волтметри е анало-

гово-цифровият преобразувател. Чрез

него се извърша преобразуването на

напрежение в цифров код. Според вида

на преобразуваното напрежение ана-

логово-цифровите преобразуватели

могат да се разделят на аналогово-

цифров преобразувател за постоян-

но напрежение, за променливо и за им-

пулсни напрежения. Обикновено при

цифровите електронни волтметри се

практикува първоначално преобразу-

ване на променливо напрежение в

постоянно, а след това използване-

то на аналогово-цифров преобразува-

тел за постоянно напрежение.

Аналогово-цифровите преобразу-

ватели за постоянно напрежение мо-

гат да се разделят в две основни

Измерване на електрическо
напрежение

За непосредствено измерване на напрежения в електрически ве-

риги се използват волтметри. Основните изисквания към разно-

образната гама устройства, предлагани на пазара, са точност,

голямо вътрешно съпротивление, консумация на малка мощност

и способността им да не изменят режима на работа на веригата.

Тенденциите в развитието им са свързани с увеличаване на точ-

ността и бързодействието, автоматизиране на процеса на измер-

ване, получаване на резултата от измерването в удобен вид и др.

Измерване на електрическо
напрежение
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групи – с косвено преобразуване на

напрежението и с директно преоб-

разуване. В първата група напреже-

нието се преобразува в честота, ин-

тервал от време и във фаза. Във вто-

рата група преобразуването става

с последователно уравновесяване, с

паралелно преобразуване и преобра-

зуване с брояч и аналогово-цифров

преобразувател.

Цифровите електронни волтмет-

ри обикновено носят наименование,

което се определя от типа на преоб-

разуването. Най-разпространените

типове електронни волтметри са:

цифров волтметър с времеимпулсно

преобразуване; цифров волтметър с

кодовоимпулсно преобразуване; циф-

ров волтметър с поразредно кодира-

не (уравновесяване); цифрови волт-

метри с непрекъснат баланс и интег-

риращи цифрови волтметри.

Избор на обхвата на волтметъра
Задължително е обхватът на вол-

тметъра да е по-голям от измерва-

ното напрежение. В противен случай

измерваното напрежение не може да

бъде отчетено, а при по-големи пре-

товарвания уредът вероятно ще бъде

повреден. При многообхватните вол-

тметри често няколко обхвата са по-

големи от измерваното напрежение.

Тогава е препоръчително да се рабо-

ти с най-малкия от тях, защото при

него измерването е най-точно. Ако

няма никаква ориентировъчна инфор-

мация за измерваната стойност, най-

напред измерването трябва да се

извърши на най-големия обхват, при

който опасността от претоварване

на уреда е най-малка. Ако получената

стойност е по-малка от някой от по-

малките обхвати, то измерването

трябва да се повтори на най-малкия

от обхватите, който все пак е по-

голям от получената стойност, за да

бъде измерването най-точно.

Влияние на вътрешното
съпротивление
Начинът на включване на волтмет-

рите определя изискването те да

имат колкото се може по-голямо

вътрешно съпротивление. Тогава те

имат малка собствена консумация и

съответно по-малка методична греш-

ка поради това, че почти не проме-

нят режима на работа на електричес-

ката верига, в която се включват.

Това важи най-вече при измерване на

електродвижещо напрежение (напри-

мер на източници, термодвойки и др.).

В това отношение по-добре се пред-

ставят цифровите волтметри и по

принцип всички електронни волтмет-

ри. От стрелковите волтметри с

най-голямо съпротивление (най-мал-

ка собствена консумация) са магни-

тоелектрическите и детекторните

волтметри. Недостатък на електро-

магнитните и електродинамичните

волтметри е малкото им вътрешно

съпротивление, особено при по-мал-

ките обхвати. При многообхватните

стрелкови волтметри с увеличаване-

то на обхвата им расте и вътреш-

ното им съпротивление.

Измерване на напрежение
с мултимери
Както е известно,  мултимерите са

подходящи уреди за измерване на ток,

напрежение, съпротивление и много

други величини. При измерване на

постоянно напрежение чрез превключ-

вателя се избира обхватът, в който

е очакваната стойност на напреже-

нието. Когато тя е неизвестна, се

започва с най-големия обхват, и след

появата на показанието той евенту-

ално се променя за осигуряване на

максимално точно измерване, т. е. на

най-много значещи цифри. При избо-

ра на обхват на входа на ADC се по-

дава подходяща част от измервано-

то напрежение и същевременно се

премества десетичната точка на

дисплея. Минималното постоянно

напрежение, което може да бъде из-

мерено, е около 1 mV, а максимално-

то - няколкостотин V.

При измерване на променливи на-

прежения мултимерът вътрешно ги

преобразува в постоянни. Повечето

мултимери могат да измерват само

ефективни стойности на синусоидал-

ни напрежения, каквото би трябвало

да е мрежовото. При всякаква друга

форма преобразуването не е точно,

като грешката е толкова по-голяма,

колкото формата на напрежението е

по-различна от синусоида. Съществу-

ват и мултимери за точно измерва-

не при произволна форма. В този слу-

чай вместо ефективна е правилно да

се използва понятието средноквадра-

тична стойност.
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Поради тази причина отвеждане-

то на димните газове от помещени-

ята се приема за изключително важ-

но и се възлага на системите за оси-

гуряване на пожаробезопасност в

сградите.

Димозащитата на сградите е ком-

плекс от технически решения и орга-

низационни мероприятия, които са

насочени към недопускане на жертви

и разпространение на отделяните при

горенето токсични газове. Сред основ-

ните използвани за целта техничес-

ки решения са димните детектори,

противодимните вентилационни ин-

сталации за отвеждане на дима и

топлината и противодимните завеси.

Димни детектори
Водеща задача на димните детек-

тори е да откриват дима във възмож-

но най-ранен етап от появата му и да

подават сигнал към пожароизвести-

телната централа. Основно приложе-

ние намират точковите димни пожа-

роизвестители, които биват оптич-

ни и йонизационни. Оптичните датчи-

ци, познати още като фотоелектри-

чески, имат оптичен сензор на дим,

състоящ се от колимиран импулсен

излъчвател на светлина (най-често

инфрачервена) и колимиран фотопри-

емник (фотодиод или фототранзис-

тор). Фотоприемникът се разполага

под определен ъгъл спрямо излъчвате-

ля, така че фотоприемникът не улавя

светлината на излъчвателя. При на-

личие на дим или друг аерозол негови-

те частици разсейват светлинния

сноп от светодиода и част от разсе-

яната светлина попада върху фотопри-

Димозащита на сгради

емника, където се преобразува в елек-

трически сигнал, който по-нататък

претърпява сложна филтрация за пре-

дотвратяване на задействане от

непожарен произход.

В помещения с голяма дължина и

свободен обем се използват оптични

димни пожароизвестители с поглъща-

не (отслабване) на интензивността

на инфрачервения лъч при наличие на

аерозол по пътя на лъча, наричани още

линиеобразни, линийни, линейни или

лъчови. Отслабването се открива от

приемника, разположен на разстояние

от 5 до 100 метра при строга съос-

ност. Тези димни датчици могат да

бъдат с отделни излъчвател, прием-

ник и контролер или от отражателен

тип – моноблок от трите електрон-

ни съставни части и насрещен отра-

жател (огледален или мозайка от при-

зми). За оптична настройка притежа-

ват лазерни устройства и механични

или автоматични насочватели.

Йонизационните пожароизвести-

тели използват малка йонизационна

камера с източник на алфа-частици

(америций, радий, плутоний), които

йонизират въздуха в камерата и под

действието на напрежение от 10-40

V през нея протича слаб ток. Навли-

защите в камерата аерозоли причи-

няват няколко ефекта върху йоните

– рекомбинация върху частиците,

поглъщане на енергията на йоните и

„натежаване“ на токоносителите

поради „окачване“ на йони върху час-

тици. Поради тези ефекти токът

през камерата намалява. Същото

става и под действие на въздушно те-

чение. Йонизационните пожароизве-

стители са много чувствителни, но

и нестабилни, затова след бързото

развитие на оптичните сензори на

дим последните преобладават в све-

товен мащаб.

Основен фактор при проектиране-

то на димни пожароизвестителни си-

стеми е съобразяването с всички

характеристики на обекта и интег-

рирането на пожароизвестителната

система с другите сградни системи

и уредби (асансьори и ескалатори,

ОВК, пожарогасителна, оповести-

телна, системата за сградна авто-

матизация и всички останали). Обик-

новено точковите, както и линиеоб-

разните пожароизвестители, разчи-

тат на наличието на таван или по-

добна плоскост, под която се натруп-

ва и разстила във всички посоки за-

топлена смес от въздух и дим. Зато-

ва се монтират много близо под

таваните, така че сензорната им

част да бъде на не повече от 50 мм

от тавана. Монтирането на ниска

височина и в други нетипични места

е добре да се планира само след фи-

зическо имитиране или компютърно

моделиране на огнево-димовата об-

становка в съответното място.

Монтирането на пожароизвестите-

ли върху и в близост до стени, хори-

зонтални греди (трегери) не е допу-

стимо, освен в изключителни случаи.

Димните датчици се монтират по

правило симетрично и в най-високи-

те части на помещенията. За йони-

зационните сензори са недопустими

места със силни (над 5 м/с) въздушни

течения, както и с въздушни пориви

със скорост над 10 м/с, а за оптич-

ните димови – силна осветеност от

безинерционни променливотокови

източници на светлина (луминесцен-

тни тръби и подобни на тях източ-

ници). Тази особеност е продиктува-

на от физическите им принципи на

действие. Точковите ПИ изискват

свободно пространство от поне 0,5

м под и около тях.

Съвременните димни детектори

Димозащита на сгради

В случай на възникване на пожар опасност представляват не само

високите температури и непосредственият контакт с открития

огън, а и отделящите се димни газове. В действителност те са

най-честата причина (63-74% от случаите) за човешки жертви

поради съдържащите се в тях отровни вещества, отделяни при

горенето - газови смеси, пари, аерозоли и твърди частици, чието

комбинирано действие е изключително опасно за човека.
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имат мощни микрочипове, обработващи сигналите от

сензорите по сложни математични алгоритми на база-

та на заложени пожарни сценарии. Датчиците имат

програмируеми чувствителност и поведение при пожар.

Освен това автоматично компенсират замърсяването до

допустимата стандартизирана степен на намаляване на

бързодействието, като след изчерпване на компенсаци-

ята пожароизвестителят не се задейства лъжливо, а

спира да работи автоматично. В съчетание с адресиру-

емостта, вградените изолатори на късо съединение и усъ-

вършенстваните и сигурни протоколи за обмен на данни

в пожароизвестителната система интелигентните по-

жароизвестители са основата на съвременната пожаро-

известителна инсталация с реална потребителска стой-

ност. Редица конструктивни подобрения като централен

индикатор, проста, но устойчива на огъване универсал-

на основа без електроника, разнообразни специални мон-

тажни основи, надеждна контактна система, ненатрап-

чив дизайн, удачни цветови решения и други подобни идеи

и изпълнения, улесняват проектанта и инсталатора и

предоставят редица предимства за ползвателите.

Противодимна вентилация
В съответствие с противопожарните норми и с цел

осигуряване безопасността на хората в случаи на пожар

е необходимо да се предвиди изграждането на система за

отвеждане на димните газове. Предназначението на ди-

мооттвеждащите системи би могло да се систематизи-

ра в две основни направления: локализация на дима и ток-

сичните газове, както и тяхното извеждане извън поме-

щението. По този начин се предотвратява образуването

на опасни смеси във въздуха, на лесновъзпламеними газове

или пари в концентрации, превишаващи прага на възпламе-

няемост. Така се постига удължаване на времето, през

което помещението са запазва безопасно за хората. В дей-

ствителност основната цел на противодимната венти-

лация е да освободи пътя за евакуация на хората. Друга

нейна цел е да намали топлинното въздействие върху струк-

турата на сградата и да подпомогне потушаването на

пожара и неговото разпространение, като се постигне от-

деляне на голяма част от продуктите на горене.

Системите за отделяне на дима, образуван при пожар,

са два основни вида - статични и динамични. При ста-

тичните системи ограничаването на разпространение-

то на вредните димни газове се осъществява посред-

ством затварянето на всички вентилационни системи в

помещението. По този начин се ограничава разпростра-

нението му в другите помещения през вентилационните

шахти. При изключване на вентилационната инсталация

димните газове не се извеждат извън помещението, а се

локализират в него.

Характерно за динамичните методи за извеждане на

димните газове е използването на смукателни вентила-

тори, които изхвърлят дима от помещението. Вентила-

торите, предназначени за отвеждане на димните газо-

ве, могат да се използват и за подаване на свеж въздух

в помещението. Използват се различни схеми на органи-

зация на въздухоотвеждането и въздухоподаването.

Възможно е работата на вентилаторите за подаване на

свеж въздух и отвеждане на дима да бъде организирана

на смени. Друго използвано решение е едновременно да

бъдат задействани няколко вентилатора, всеки от кои-

то изпълнява точно определена функция - подаване на

пресен въздух или отвеждане на димни газове. При орга-

низацията на системата за отвеждане на димните га-

зове се препоръчва, по възможност, да се предвиди само-

стоятелна инсталация, по която отровните димни газо-

ве да бъдат отведени от помещението и изхвърлени извън

сградата. Самостоятелната смукателна инсталация е

изградена от отделни въздуховоди, които представляват

отделна смукателна вентилационна система, предназна-

чена единствено за отвеждане на димните газове.

Благодарение на противодимните вентилатори при

възникване на пожар в дадено помещение е възможно бързо,

лесно и ефективно да се контролира разпространението

на дима и да се организира неговото своевременно от-

веждане. С тяхна помощ в помещенията се поддържа по-

нижено налягане, благодарение на което температура-

та на димните газове се запазва относително ниска и се

възпрепятстват възможностите за нейното нараства-

не. Установено е, че без наличието на подобни вентила-

тори температурата може да се повиши до нива от 1000

°С. При достигане на подобна температура в помещени-

ето настъпва възпламеняване на почти всички матери-

али, т. е. при подобно положение по-нататъшното гасе-

не на пожара на практика губи своя смисъл. С използва-

нето на вентилатори за принудително отвеждане на

димните газове извън помещението се осигурява и отде-

ляне на по-студения дим, който се наслоява в долната част
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на помещението. Той не само е мно-

го опасен, но и практически неотст-

раняем по друг начин.

Противодимни покривни
вентилатори
Покривните вентилатори са чес-

то срещано решение при изграждане

на смукателна вентилационна инста-

лация. Както показва наименование-

то им, те са предназначени за мон-

таж върху покрива, което оказва бла-

гоприятен ефект и върху общия из-

глед на сградата. Покривните венти-

латори не се отличават с твърде

сложна конструкция. Основни техни

елементи са корпус, работно колело

с лопатки и електродвигател, оборуд-

ван с устройство за автоматично

регулиране. При използването им в

противодимни смукателни инстала-

ции електродвигателят на вентила-

тора обикновено е с повишена защи-

та спрямо въздействието на въздуш-

ни потоци с различна температура.

Също така, в подобни приложения се

използват предимно осови или цент-

робежни (радиални) покривни венти-

латори. Конструкцията на осовите

вентилатори осигурява достатъчно

висока аеродинамична характеристи-

ка, което съответно води и до пови-

шаване на тяхната ефективност.

Гамата от предлагани на пазара осо-

ви вентилатори от различни произ-

водители включва разнообразие от

мощности, производителност, габа-

ритни размери и специфични конст-

руктивни особености.

Конструкцията на радиалните вен-

тилатори представлява спирален ко-

жух, в който е разположено работно

колело. Самото работно колело пред-

ставлява кух цилиндър, по цялата

странична повърхност на който, па-

ралелно на оста на въртене, на равни

разстояния са разположени лопатки.

Основно предимство на радиалните

вентилатори е способността им да

преместват големи количества

въздух, както и да го подават на зна-

чително разстояние. Използването им

се препоръчва в случаите, в които е

необходимо голямо налягане.

Обезопасяване на
вентилационната система
Един от най-сериозните проблеми

от гледна точка на пожаробезопас-

ността на една сграда е възможнос-

тта за пренасяне на пожара от едно

помещение в друго чрез вентилаци-

онната система. На практика тя се

явява идеален разпространител, тъй

като димът и огънят лесно премина-

ват през неплътно съединените ка-

нали. По тази причина е необходимо

предприемането на редица мерки,

които да ограничат тази възмож-

ност. Препоръчително е при органи-

зацията на обща вентилационна си-

стема специално внимание да се

обърне на предвиждането на барие-

ри в самите вентилационни канали,

както и на защита на участъците, ко-

ито имат най-пожароопасна катего-

рия. Сред препоръчваните мероприя-

тия за защита от възпламеняване и

разпространение на огъня и дима

посредством вентилационната ин-

сталация са поставяне на механични

огнезащитни прегради във вентила-

ционната мрежа, предвиждане на про-

тивопожарни и противодимни клапи,

използване на огнеупорни материали

за изработката на вентилационните

канали и др.

Някои от най-често използваните

средства за предотвратяване раз-

пространението на огън и дим са

противопожарните и противодимни-

те клапи.  Принципът им на работа се

основава на специално вградената в

клапата стопяема пластина, стъклен

патрон или тяло с голям коефициент

на термично разширение. Те затва-

рят клапата при повишаване на тем-

пературата на въздуха във въздухоп-

ровода над 70 °С. Разработени са и

конструкции, комплектовани с елек-

трически (електродвигател, елект-

ромагнит) или пневматични изпълни-

телни механизми, което позволява

дистанционно определяне и избор на

необходимото положение на клапата.

Обикновено клапите се изработват

от азбест или други органични и

неорганични негорими материали.

Монтират се на стени и междуетаж-

ни плочи, през които преминават

въздухопроводи от една в друга про-

тивопожарна зона. Противодимните

клапи се използват за предотвратя-

ване пренасянето на дим чрез външния

или рециркулационния въздух. Поста-

вят се на въздухопроводите, а задей-

стването им се осъществява посред-

ством електрически или пневматичен

изпълнителен механизъм по сигнал на

осезател за дим.

Противодимни покривни
съоръжения
За отвеждане на дим и топлина е

възможно използването и на светлин-

ни ленти и куполи, които се монти-

рат на покрива на сградите. Свет-

линните ленти се прилагат широко и

при изграждането на големи помеще-

ния, в които е необходимо да се оси-

гури оптимален достъп на естестве-

на светлина. Обикновено светлинни-

те ленти са с аркообразна или пира-

мидална форма. Изработват се от

алуминиеви профили и плоскости от

стъкло или поликарбонат. Условието

е да бъдат високоустойчиви на раз-

лични метеорологични условия като

вятър например или натрупване на

снежна маса. Подходящи са както за

отвеждане на дим при възникване на

пожар, така и за осъществяване на

естествена вентилация и осветле-

ние. Могат да се монтират върху

различни покривни конструкции.

Светлинните куполи също намират

широко приложение. Обикновено са с

кръгла или правоъгълна форма, при

която горната част може да е овална

или пирамидална. В зависимост от

предназначението им те могат да

бъдат отваряеми и неотваряеми. В

случаите, при които се предвижда

куполът да се използва за естестве-

на вентилация и/или за димоотвежда-

не, той е отваряем. Също както свет-

линните ленти и светлинните куполи

са подходящи за монтаж върху различ-

ни видове покривни конструкции.

Димни завеси
Съгласно противопожарните норми

във всички обществени сгради се

налага инсталирането на противодим-

ни завеси и инсталации за отвежда-

нето на дима и топлината при евен-

туален пожар. Целта е да не се допус-

кат високи концентрации на отровни

газове, които да възпрепятстват ева-

куацията на хора, като едновременно

с това се ограничи бързото разпрос-

траняване на огъня и достигането на

високи опасна температура. Димните

завеси могат да бъдат автоматични

или неподвижни. Предназначени са за

използване като неносещи, вътрешни

стени или междусекционни и стени на

коридори и др. пътища за евакуация. В

случай на пожар се задействат от

сигнал от пожароизвестителната ин-

сталация.
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акция е гарантирана дори в стресови ситуации. Всички със-

тояния на системата са ясно изписани с текст на 5.7 "TFT

цветен дисплей. SecuriWheel е въртящ се бутон, който дава

бърз и удобен за потребителя достъп и навигация през опе-

рационните менюта.

Дистанционно управление премахва ненужните
 пътувания до обектите
Независимо къде ще сте, Вашата система ще Ви позволи да

поставите ситуацията под контрол. Съобщенията от система-

та ще бъдат прена-

сочени към вашия

компютърен терми-

нал посредством за-

щитени канали и из-

важдат реплика на

картата с индика-

ция и управление. В

такива случаи може

да се реагира на оп-

ределена ситуация

само с няколко докосвания на клавишите, без да се налага изпра-

щане на екип. Опцията е изключително подходяща за наблюдение

на отдалечени технически съоръжения или ваканционни жилища.

Дизайн на системата: контролен панел и адресируем
линия за до 250 устройства
Към компактния SecuriFire 500 панел се свързва т. нар.

SecuriLine. Това е адресируема линия с дължина до 3500 м, която

свързва максимум 250 адресируеми устройства. Интересна ха-

рактеристика на контролния панел е способността му да ра-

боти с най-обикновен кабел 2х0.8 мм. В момента, в който се за-

действа детектор, контролният панел може незабавно да из-

прати сигнал към външен терминал и да задейства визуална и

звукова аларма в обекта.

Инвестиция във времето
SecuriFire 500 функционира с повечето от съществуващите

поколения детектори и е предвидена да интегрира и бъдещите,

гарантирайки инвестицията в дългосрочен план. Пожароизвес-

тителната система е в съответствие с всички приложими нор-

ми, определени от европейските застрахователни компании и

властите, гарантирайки, че в случай на претенция при пожар

ще получите и финансово обезпечение.

SecuriFire 500: много възможности на добра цена:
• светкавична детекция на пожар;

• лесен за работа на място и от разстояние;

• бързо и лесно конфигуриране и програмиране;

• предаване на данни с помощта на съвременните IP технологии;

• интерфейс за връзка с европейските противопожарни служби;

• VdS одобрение в съответствие с EN 54-2, EN 54-4 и EN 54-13;

• съвместим със съществуващите и бъдещите поколения де-

тектори.

SecuriFire 500 е най-малкият от фамилията контролни пане-

ли, разработени от Securiton. В няколко последователни броя ние

ще се опитаме да представим по-интересните продукти на фир-

мата, включващи не само по-комплексните контролни панели и

детектори, но и системи за аспирационна детекция.

Първокласна противопожарна защита за малки
 предприятия и отдалечени обекти
Системата SecuriFire 500 е пожароизвестителна система,

предлагаща изключителни възможности на достъпна цена. Той

използва същите високотехнологични компоненти, които са из-

ползвани в другите системи от серията SecuriFire. Разликата

е в размерите, които са адаптирани към изискванията на мал-

ките предприятия: хотели, ресторанти, къщи за гости, търгов-

ски и развлекателни центрове, домове за възрастни хора, как-

то и за системи и инсталации в отдалечени райони.

Лесен за ежедневна употреба.
Пожароизвестителната система SecuriFire 500 е изклю-

чително опростена и интуитивна за работа. Правилната ре-

Пожароизвестителната система SecuriFire 500 -

съвременни IP технологии и възможности за

дистанционно управление

Пожароизвестителната система SecuriFire 500 -

съвременни IP технологии и възможности за

дистанционно управление
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Полиетиленовите тръби могат да

бъдат намерени на пазара в широк

диапазон от диаметри под формата

на рула или пръти с различна дължи-

на. В зависимост от начина им на

производство те могат да бъдат

разделени на гофрирани, спирално

навити и гладки. Напоследък широко

използвани са тръбите от омрежен

полиетилен, при които се достига по-

голяма здравина и по-дълъг експлоа-

тационен срок.

Предимства
Основни предимства на полиети-

леновите тръби са ниското относи-

телно тегло в сравнение с тръбите

от стомана или чугун, лесният и бърз

монтаж, както и възможността за

бързи и лесни ремонтни работи в

случай на аварии. Този вид тръби са

устойчиви на агресивното въздей-

ствие на широк кръг химични съеди-

нения, на бактерии, гъби и други. Сред

предимствата им са и ниското съпро-

тивление на стените на тръбите

поради високата степен на гладкост,

фактът, че не са податливи на коро-

зия, еластичността и дългият експ-

лоатационен срок. Характеризират

се с висока устойчивост на удар, на

ниски температури, спуквания и т. н.

Основните изисквания към тръби-

те, използвани за изграждане на ка-

нализационни системи, са гарантира-

нето на ефективност и висока сигур-

ност на транспортиране.

Поради своите физични, химични и

хидравлични свойства тръбите от

полиетилен се считат за много под-

ходящи при изграждането на канали-

зационни системи за битови и про-

мишлени отпадни води. Еластичнос-

тта на материала пък прави полиети-

леновите тръби подходящи за кана-

лизационни системи, преминаващи

през нестабилни терени, където из-

ползването на тръби, изработени от

традиционните материали, не е под-

ходящо поради опасност от счупва-

не в резултат на свличане на тере-

на. До икономически ползи пък води

улесненият им монтаж поради тяхна-

та гъвкавост, издръжливост и леко-

та.

В зависимост от плътността

полиетиленът се класифицира на

полиетилен ниска, средна и висока

плътност. При изграждането на во-

допроводни системи се прилагат

тръби и от трите вида. За канали-

зационни системи обаче се препоръ-

чва използването предимно на поли-

етиленови тръби висока плътност.

От всички видове полиетиленови

тръби, тези от полиетилен висока

плътност са с най-добри характери-

стики, отличават се с висока якост

дори и при ниски температури. Важ-

но тяхно предимство е, че в случай

на увреждане по вина на външни

фактори, като изкопни и ремонтни

работи, строителни машини и др.,

Полиетиленови тръбиПолиетиленови тръби

Безспорните качества на полиетиленовите тръби са предпос-

тавка за тяхната все по-масова употреба за преноса на различ-

ни флуиди и газове в разнообразни сфери на човешката дейност.

Наложили са се в практиката като добра алтернатива на тра-

диционните материали стомана, цимент, чугун и други.
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под въздействието на вътрешното

налягане полиетиленовите тръби не

се нацепват на дълги пукнатини, а

счупването остава ограничено. Ха-

рактеризират се с дълъг експлоата-

ционен срок и лесна поддръжка. Екс-

плоатационните характеристики на

РЕ-тръбите на различни производи-

тели показват известни различия по

отношение на възможните темпера-

турни граници в условията на при-

ложение. Полиетиленовите тръби се

прилагат широко за водоснабдяване

и канализация. Добре е да се има

предвид обаче, че при пренос на пи-

тейна вода те не трябва да се по-

лагат в почви, замърсени с химичес-

ки сродни на полиетилена вещества.

В такъв случай има опасност тези

замърсители да преминат през сте-

ните на тръбата. Това условие оба-

че не е валидно за канализационни-

те системи.

Тръбите от полиетилен са

подходящи за подземно и
надземно полагане

както и за изграждане на подводни

мрежи. В първия случай полиетиле-

новите тръби се полагат в траншеи

с по-малки размери в сравнение с

конвенционалните. Устойчивостта

на въздействието на слънчевата

радиация, на удари и при ниски тем-

ператури, както и голямата гъвка-

вост, са добра предпоставка поли-

етиленовите тръби да намират при-

ложение и за надземно полагане.

Що се отнася до леглото на пола-

гане на тръбите, експертите пре-

поръчват да се обърне специално вни-

мание на траншеята, в която ще се

полагат те. Важно е да се избягва

контакт на тръбите с твърди пред-

мети като камъни и други. Необходи-

мо е дъното на траншеята да бъде

почистено от подобни предмети, след

което да бъде добре нивелирано.

Тръбите трябва да не се полагат

директно на дъното на изкопа, а върху

легло от пясък или друг фин матери-

ал. Отгоре тръбите се засипват със

слой фин материал (за предпочитане

пясък), а уплътняването е препоръчи-

телно да се извършва на ръка. За запъ-

лването на изкопа може да се изпол-

зва изкопаният материал в случаите,

когато той е подходящ, като от него

се отстраняват парчетата с големи-

на повече от 100 mm, растителни и

животински остатъци и т. н.

При полагане на тръбите, по мне-

ние на специалисти, е важно да се има

предвид и максималният радиус на

завиване, за да не се получат твърде

високи напрежения в стените и по-

специално при тръбите с ниска

плътност. В случаите на надземен

монтаж, където тръбите са изложе-

ни на непрекъснати температурни

промени, е добре да се има предвид,

че полиетиленът е с висок коефици-

ент на линейно разширение, съпоста-

вен с металите.
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В последните години в страната

се провежда мащабна модернизация

на топлофикационните системи в т.

ч. и на абонатните станции, но все

още голям брой сгради се обслужват

от енергийно неефективни абонатни

станции.

Състояние на действащите
абонатни станции
Топлофикационните системи в

повече от двадесет големи градове

в България се свързват със сградите,

които отопляват, посредством 22

500 абонатни станции. Тези абонат-

ни станции, които все още не са мо-

дернизирани (в София над 3000 броя,

в това число на над 400 големи обще-

ствени сгради), са изпълнени по ди-

ректна схема (фиг. 1) или индирект-

на схема (фиг. 2).

Абонатните станции работят със

следните изчислителни параметри:

n температура на подаваща /връща-

ща вода от ТЕЦ – 150/ 70 оС;

n температура на подаваща /връща-

ща вода във вътрешната отопли-

телна инсталация (BOИ) – 95/ 70
oC (85 / 60) oC;

n температура на подаващата вода

от ТЕЦ при летен режим – 70 оС;

n температура на водата за БГВ –

10/ 60 оС;

Енергийна ефективност на
абонатни станции

n номинално работно налягане в по-

даващ / връщащ топлопровод от

ТЕЦ – 1,6/ 0,6 МРа;

n номинално работно налягане в

кръга на отоплението на сграда-

та – 0,6 МРа;

n номинално работно налягане в

кръга на БГВ – 1,0 МРА.

Директните абонатни станции с

малки изключения са изпълнени с хид-

роелеваторна връзка с отоплителна-

та инсталация на сградата. В зави-

симост от присъединената топлинна

мощност за отопление се прилагат

седем типоразмера елеватори с топ-

линна мощност от 120 kW до 2200 kW.

Нормалната работа на хидроелевато-

рите се гарантира с диференциално

налягане, не по-ниско от 0,33 МРа.

Кръгът за подгряване на водата за

битово горещо водоснабдяване (БГВ),

за директните и индиректните або-

натни станции се изпълнява главно по

смесена схема чрез използване на

тръбни водоводни подгреватели (ВВП),

които са стандартизирани в 15 типо-

размера, с мощност от 60 kW до 1160

kW. Използването на паралелна схема

на свързване на подгревателите за

БГВ е ограничено.

Съществуващите индиректни або-

натни станции са изпълнени основно

с тръбни подгреватели, ограничен

брой са реализирани с пластинчати

топлообменници българско производ-

ство. Кръгът за отопление се реали-

зира от девет типоразмера топло-

обменници с диаметър Ф 60 - 250 мм,

дължина на секциите 2 и 4 м и брой

до 5 броя, покриващи мощности от

120 kW до 4070 kW.

Директните и индиректните або-

натни станции притежават следни-

те недостатъци: морално и физичес-

ки износена система; липса на систе-

ма за автоматично регулиране на

топлоподаването в сградата, за ди-

ректните станции и неефективна

такава, където е налична при инди-

ректните станции; ограничена налич-

ност на регулатори (основно дирек-

тни) на температурата на водата за

БГВ; лошо състояние на арматурата;

липса или лошо състояние на топлин-

ната изолация; голяма металоемкост

и ниска енергийна ефективност на

топлообменниците, както и големи

топлинни загуби от тях; в голяма

част от станциите липсва рецирку-

лационна помпа за БГВ; наличие на шум

и вибрации в АС в резултат на рабо-

тата на циркулационните помпи.

Важна особеност на съществува-

щите абонатни станции е, че тяхна-

та възраст е над 25 години (директ-

ните - над 30 години) и подмяната им

е неотменима, т. е. икономическата

оценка на модернизацията трябва да

се концентрира върху маргиналните

разходи, които са необходими за мо-

дернизацията, провеждана като обща

рехабилитация.

При тези обстоятелства обслед-

ването за енергийната ефективност

на сградите, които са топлофицира-

ни, следва задължително да предвиж-

да подмяна на АС с нови модерни

такива.

Енергийна ефективност на
абонатни станции

Обследването на сградите за енергийна ефективност обхваща

и абонатните станции на тези от тях, които са свързани с

централизирана топлофикационна система. Чрез абонатната

станция (АС) се осъществява подаване, измерване, преобразу-

ване и регулиране на параметрите на топлинната енергия от

топлопреносната мрежа към потребителите. Абонатните

станции са важен компонент на топлоснабдителните системи

и доскоро бяха сериозен фактор за енергийна неефективност.
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Модернизирани абонатни
станции
В последните няколко години по-

вече от 12 500 АС бяха частично или

цялостно модернизирани, като всич-

ки директни станции бяха подмене-

ни с индиректни, а старите индирек-

тни бяха модернизирани. Стратеги-

ята за модернизация на абонатните

станции, която беше консенсусно

приета от топлофикационните дру-

жества, определи използването само

на индиректни абонатни станции.

Топлофикационните системи в

България са високотемпературни,

оперират в разнообразни геодезич-

ни височини, налягането на повече-

то системи е 1,6 МРа и използване-

то на индиректна схема с пластин-

чати топлообменници е най-надеж-

дно, макар и малко по-скъпо от ди-

ректната схема.

Схемата за подгряване на водата

за битовото горещо водоснабдява-

не (БГВ) в общия случай използва дву-

степенно подгряване в комбиниран

пластинчат топлообменник и без

обемен съд. Паралелната схема за

подгряване на водата за БГВ се из-

ползва много рядко и главно в голе-

ми отоплителни системи, където

мощността на БГВ е ограничена.

Вътрешната отоплителна инстала-

ция е показана като еднородна сис-

тема с един циркулационен контур.

Тя може да бъде реализирана според

нуждите на сградата - с множество

циркулационни контури и различни

температурни нива.

Технически изисквания
Абонатната станция се управля-

ва от система, образувана от циф-

ров РI температурен регулатор, елек-

трозадвижвани регулиращи вентили,

температурни датчици и регулатор

на диференциалното налягане. Тази

система следва да гарантира след-

ната точност на регулиране:

Максимално температурно откло-

нение след моментна промяна на

товара на кръга за подгряване на

водата за БГВ ± 10 оС; на отоплител-

ния кръг ± 5 оС; време на преходния

процес до 120 сек. и максимално до-

пустимо температурно отклонение

в двата кръга ± 2 оС.

Като правило температурният

режим за оразмеряване на новите

абонатни станции не се различава

съществено от началните условия в

топлофикационните системи, за ко-

ито дадохме данни по-горе. Изчисли-

телната температура в първичния

кръг е 150/75 оС, след промяната на

Правилника за оразмеряване на ото-

плителни системи температурите

на вторичния отоплителен кръг

следва да бъдат 90/70 оС, а не 95/70
оС. В редица нови отоплителни и ох-

лаждащи системи, които ползват

разнообразни отоплителни тела за

отопление и охлаждане, параметри-

те на топлоносителя за отоплител-

ния кръг са по-ниски – например 75/

60 оС до 40/30оС при лъчистите си-

стеми. Проектното налягане в

първичния кръг е 1,6 МРа, във вто-

ричния отоплителен кръг е 0,6 МРа,

а в кръгът на водата за БГВ – 1,0

МРа.

Проектните дебити на топлоноси-

телите в първичния и вторичен кръг,

по които се оразмеряват регулиращи-

те вентили, топлообменниците и

помпите, се определят, както следва:

n за отоплението дебитът на

първичния кръг се определя за мощ-

ността на топлообменника при

температурна разлика 75 оС (150/

75), а дебитът на вторичния кръг

- за температурна разлика 20 оС

(90/70).

n за БГВ при двустепенно подгрява-

не втората степен работи с топ-

лоносител 65/48 оС и се оразме-

рява за 40% от капацитета на

топлообменника, а първата сте-

пен се оразмерява за дебита на

отоплението плюс дебита на БГВ

втора степен. Кръгът на студе-

ната вода се оразмерява за тем-

ператури 10/55 оС и за пълната

мощност на топлообменника за

БГВ. При едностепенно подгрява-

не на водата за БГВ дебитът се

определя за температурна разли-

ка на първичния топлоносител 65/

30 оС и за пълния капацитет на

топлообменника.

От гледна точка на енергийната

ефективност, двустепенното подгря-

ване на водата за БГВ трябва да се

счита за задължително, защото оси-

гурява понижение на температурата

на връщащата към топлоизточника

вода. Обследването на енергийната

ефективност на сградите следва да

взема под внимание този въпрос.

Едностепенно подгряване на водата

за БГВ следва да се допуска само при

много големи отоплителни системи,

при които мощността за БГВ е мал-

ка.

Статията се публикува със съдействие-

то на Черноморска регионална агенция

за управление на енергията (ЧРАУЕ).

Материалът продължава в следващ брой

Фиг. 1. Директна абонатна станция. Фиг. 2. Индиректна абонатна станция.
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