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Климацентър изгради хибридна ОВК инсталация
Климацентър Благоевград изгради и пусна
в експлоатация четвърта поред хибридна ОВК
инсталация, съобщиха от компанията.
Обектът е голяма фамилна къща, за която е
осигурено отопление, охлаждане, производство на БГВ и отопление на басейн.
Системата се състои от високоефективна термопомпа за отопление, охлаждане и
производство на БГВ; мощна слънчева термална система за производство на БГВ, подпомагане на отоплението и загряване на ба-

сейна; котел на биогориво; вентилаторни
конвектори, управлявани с изнесени стайни
програмируеми термостати. Цялата система е напълно автоматизирана. „Хибридните
системи за отопление, вентилация, охлаждане и производство на БГВ са все по-предпочитани от клиентите. Макар и с по-висока
първоначална инвестиция и по-дългосрочна
възвръщаемост, те осигуряват големи потенциални икономии на годишна база, достигащи 30-50%“, допълниха от Климацентър.

Wago представи BACnet MS/TP контролер за сградни инсталации
Wago представи новия контролер BACnet MS/TP контролер, предназначен за сградни приложения и инсталации. Според компанията той е подходящ преди всичко за ценово ефективни I/O приложения. BACnet контролерът (750-829) съчетава иновативната технология на популярния BACNET/IP контролер (750-831) с
комуникация чрез MS/TP (Master-Slave/Token-Passing). Той поддържа устройства с B-BC профил (BACnet Building
Controller), включително всички основни функции BACnet.
„В native режим BACnet MS/TP контролерът автоматично генерира подходящите BACnet обекти за отделните канали на свързаните I/O модули. Други обекти могат лесно да бъдат създадени в развойната среда CoDeSys.
Въвеждането в експлоатация е бързо и лесно чрез BACnet конфигуратора, който разполага с програма за управление на устройствата. Данните могат бъдат показвани в таблици, да се експортират и импортират, както
и да се архивират и синхронизират. Новият контролер поддържа множество протоколи за сградна автоматизация като DALI, LON, KNX, EnOcean и MP-Bus. Към него могат да бъдат свързани и конвенционални задвижвания
и сензори посредством модулна система WAGO-I/O-SYSTEM 750“, допълниха от компанията.
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Проксимус Инженеринг с нова стратегия за продуктите на Emicon и Bentone
Проксимус Инженеринг възприе нова маркетингова стратегия с новите продуктови гами на италианския производител на чилъри, термопомпи и оборудване за прецизна климатизация Emicon и шведския
производител на нафтови и газови горелки Bentone, съобщиха от компанията. „Компаниите си партнират на българския пазар от близо 10 години с множество референтни проекти и доволни клиенти. Emicon
произвежда разнообразна гама от чилъри, термопомпи и оборудване за прецизна климатизация. Продуктите на компанията се характеризират с конкурентна цена, високо качество, висока технология, ефективност и гъвкавост, която да задоволява нуждите на различните клиенти при специфични проекти или
изисквания. Новост е използването на безмаслен компресор, който позволява COP до 10“, заявиха от
Проксимус Инженеринг. „Bentone произвежда нафтови и газови горелки с разнообразие от мощности,
вариращи от 15 kW до 2,5 MW. Компанията има възможност да произвежда продукти с по-големи мощности при необходимост. Качеството е гарантирано, а цените са конкурентни. Документацията и
работата, свързана с Emicon и Bentone, ще бъде направена по-достъпна за българския пазар. Предвиждат
се обучения, превод на търговската документация и провеждане на семинари“, допълниха от компанията.

Иновативна ОВК технология предпазва фреските в Сикстинската капела
Carrier приключи инсталирането на иновативно решение за отоплението, вентилацията и климатизацията на Сикстинската капела, разработено с цел опазване на шедьоврите на Микеланджело от разрушаване в резултат от растящия брой посетители. Решението е разработено от международния експертен
екип инженери на AdvanTE3C, които работят в тясно сътрудничество с техническите екипи на Ватикана
и използват най-съвременните компютърни методи за моделиране и симулация. „Новата система е два
пъти по-ефективна и с три пъти по-голям капацитет от предишното решение, разработено и инсталирано от Carrier в началото на 90-те години. Системата внимателно управлява потока, влажността, качеството и температурата на въздуха, като поддържа подходящи като за църква ниски нива на звука, на
практика е незабележима за посетителите и използва вече съществуващи въздуховодни отвори в условия
на защитеност поради характера на историческия паметник. Тя е проектирана и така, че да може да бъде
приспособена към бъдещи нужди“, заявиха от компанията.

ГБИТК раздаде наградите на германската икономика за 2014 г.

На 29 януари т. г. Германо-Българската
индустриално-търговска камара (ГБИТК) раздаде за единадесети път награди на компаниите, допринесли за развитието на българогерманските икономически отношения през
последната година. Церемонията се състоя в
Софийската опера и балет в рамките на ново-

годишния прием на ГБИТК. В своето приветствие към присъстващите д-р Митко Василев, управител на ГБИТК, заяви, че се очаква
стокообменът между Германия и България за
2014 г. да достигне пореден рекорд и да надмине оборота от 2013 г. (5,3 млрд. евро).
Наградата на германската икономика бе
присъдена в три категории - голямо предприятие, малко и средно предприятие и в отворена категория, обхващаща проекти, организации, социална ангажираност, иновации, като
номинираните бяха общо 30. Победителят в
категория "Голямо предприятие" - фирма Булпрос Консултинг, бе обявен от зам.-министъра на икономиката Любен Петров. Наградената компания работи в областта на информационните и комуникационните технологии.

В категория „Малки и средни предприятия“ бе
отличена фирма КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ производител на училищна мебел и спортни
стоки. От 5 години компанията работи изцяло с немски машини. Наградата бе връчена от
посланика на Германия в България Н. Пр. Детлеф Лингеман. С номинациите в третата,
отворена категория акцент бе поставен върху
обществено значими проекти, при които комерсиалният фактор не е водещ, отбелязаха
организаторите. Наградата бе присъдена на
фирма Рефан България заради активната дарителска дейност през 2014 г., както и заради разработването на проекти, щадящи и оздравяващи околната среда. Статуетката бе
връчена на победителя от президента на
ГБИТК д-р Рюдигер Хьобен-Щьормер.

Хотел "Персенк" получи награда за принос в развитието на спа туризма у нас
Хотел „Персенк“ бе отличен със специална награда за принос в развитието на спа туризма в България
по време на 32-рото издание на туристическото изложение "Ваканция и Спа Експо 2015". Наградата бе
връчена от председателя на Асоциацията на хотелиерите и ресторантьорите в България Благой Рагин.
"Хотел "Персенк" е "бисерът на Родопите" и един от най-хубавите спа хотели у нас“, заяви той. Изложението се провежда под егидата на Министерството на туризма и в партньорство с браншовите организации и Столична община. Организатор е "Прим Експо". Профилът на участниците включва туроператори, пътнически агенции, хотели, балнеологични курорти и спа центрове, национални туристически организации, общини, компании за детски туризъм, голф, винен и алтернативен туризъм, професионални учебни
заведения, хотелско и спа оборудване. На националния щанд на Министерството на туризма бяха представени общо 25 браншови туристически организации. През т. г. в изложението участваха над 250 български
представители на туристическия бизнес и около 130 участници от над 20 страни от цял свят.
ÑÒÐ. 4
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Европейско роудшоу на Siemens
Направление Сградни Технологии

На 21 февруари т. г. се проведе специалното европейско роудшоу на
направление Сградни Технологии на Siemens, което гостува и в България. Първата спирка от маршрута бе гр. Пловдив, хотел Новотел.
„Събитието премина под мотото „Интелигентност, ефективност и
комфорт“, които са ключови фактори за по-висока производителност,
гъвкавост и подобряване конкурентоспособността в обхвата на интелигентните сградни технологии. Акцент бе поставен върху новата
система за сграден мениджмънт Desigo CC, която позволява пълна
интеграция на всички системи в една сграда: ОВиК, стаен контрол,
осветление и щори, електрозахранване, пожарна безопасност и системи за сигурност като видеонаблюдение и сигнално-охранителна техника. Решението бе демонстрирано за първи път в България и предизвика
сериозен интерес от страна на участниците“, заявиха от компанията.
Гостите на роудшоуто в Пловдив имаха възможност да се запознаят още с работещи мострeни установки на системата за сградна
автоматизация - стаен комфорт TRA; контролери за управление на ОВИ
системи, серия Synco; решение за управление на климатични системи и
абонатни станции за ОЕМ производители: решение Climatix; система за
сградна автоматизация с Gamma продукти; полево оборудване Acvatix,
Open Air, Symaro; системи и решения за измерване топлинна енергия;
пожароизвестяване Cerberus Pro; системи за газово пожарогасене Sinorix;
миграция на пожароизвестителни системи и системи за сигурност.

Окта Лайт ще участва на
изложението Euroluce в Милано

Окта Лайт ще вземе традиционно участие на международното изложение за технологии в областта на осветлението Euroluce, което
ще се проведе между 14 и 19 април т. г. в Милано, Италия, съобщиха
от компанията. На своя щанд (G53-G55, зала 15) Окта Лайт ще представи най-новите продукти от портфолиото и проектите си, реализирани наскоро у нас и в чужбина. Изложението Euroluce се провежда
28-и път. То представя последните тенденции в осветителните
решения за дома, офиса, болниците и външното осветление.
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Традиционно силно българско
участие ще има на
Light+Building 2016
Мила Павлова, представител на
Франкфуртски панаир в България,
пред сп. ТД Инсталации
Уважаема г-жо Павлова, как се изменя
стратегията на Франкфуртски панаир
спрямо изискванията и условията на
съвременния глобален пазар?
Процесите на глобализация са предизвикателство за всяка една корпорация. Пазарите променят статуквото
си и рязко се изменя конкурентната
среда. Франкфуртски панаир полага
усилия не само да адаптира, но и да
предшества тези промени. В свят на
свободно движение на стоки, капитали и хора за нас е важно да сме още
по-близо до онези бързоразвиващи се
пазари, които формират у потребителите нови интереси, променят
вкусовете им и разширяват мирогледа им. Тези нови потребности са в
основата на това Франкфуртски
панаир да клонира успешните си изложения и извън Германия. Automechanika вече се организира в 14 точки по
целия свят.
Как панаирите успяват да запазят своята тежест и значимост в епохата на
електронната търговия? Каква е ролята им за маркетинговото развитие на
фирмите участници?
Дори и в епохата на модерните информационни технологии, електронната търговия не би могла да замести панаирите. Те предлагат атрактивни условия за директен бизнес и
все още няма по-добра възможност да
получите широк поглед върху пазара
и развитието на бранша в международен план, да се запознаете с нови
технологии, да установите контакти и да намерите нови търговски
партньори. На панаирите има огромен
избор. Човек вижда продукти и иновации, които може да докосне и изпробва, да получи информация за цени
и качество, да преговаря лице в лице.
За специалистите е важна обмяната
на информация и знания, а за фирмиÑÒÐ. 6
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те изложители участието е маркетингов инструмент, който обхваща
предимствата на онлайн платформите, но добавя и директен контакт
както с продукта, така и със служител на ръководна позиция.
Кое отличава Light+Building – едно от
най-успешните изложения за осветителни и сградни технологии в света, от
останалите платформи в областта?
Това, което отличава Light+Building, е
комбинацията между инженерни решения за осветление и сградно управление, а съвременните технологии за
автоматизация още повече сближават тези две области. Очакваме над
2400 фирми да представят технологичните си решения през 2016 г. С
общо 22 изложбени зали панаирът се
разпростира из целия изложбен
център.
Не на последно място, за всеки специалист е важна и богатата съпътстваща програма – дискусионни форуми, конференции, награди за иновации, светлинни шоута. Именно това
е концепцията, с оглед на която
Light+Building ще се развива и в бъдеще.
Какво е значението на Light+Building за
българските компании? Кои родни фирми ще вземат участие в изданието през
2016 г.?
На този форум специализираните
посетители от цял свят очакват да
се запознаят с нови продукти и интелигентни решения за повече енергийна ефективност и сградно управление. Това е водещ мотив, когато
трябва да се избира кой да вземе
участие, предвид факта, че желаещите да участват са повече от изложбената площ, с която Франкфуртски
панаир разполага.
В съответствие с търсенето и развитието на пазара Франкфуртски

панаир продължава да оптимизира
Light+Building и да разширява гамата
от представяни продукти и услуги в
областта на производството на
енергия. Тази тенденция следват и
традиционните български изложители като Елмарк, Марели, Окта Лайт,
Неосвет, Габровски, Вива, Икис, БСМ
и др., които вече са подновили регистрациите си за участие.
Какво трябва да знаят кандидатите,
които имат намерение да участват в
Light+Building 2016? На какво съдействие могат да разчитат от представителството на Франкфуртския панаир в България?
Следващото издание на панаира е от
13-и до 18-и март 2016 г., но подготовката вече започна. Заявките за
участие се подават директно онлайн
на сайта на панаира, като е препоръчително фирмите да се представят
с нови и иновативни продукти. Панаирът е средище на иновации и технологичен напредък и това е основен
мотив за над 200 000 специалисти да
го посещават.
Ние, от представителството на
Франкфуртския панаир в България
препоръчваме на българските компании да изработват по-дългосрочни
стратегии за развитие и в тази
връзка от рано да планират участия
във форуми със световно значение. Готови сме да окажем съдействие на
всеки етап от организацията за участие – от регистрацията, през определяне на място в палатата, до оборудване на щанд, логистика на стоки и маркетингово представяне на
компанията.
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Международна година на
светлината и светлинните
технологии
2015-а година бе обявена от ООН
за Международна година на светлината и базираните на нея технологии.
Глобалната инициатива е дело на
ЮНЕСКО и специално създаден консорциум от научноизследователски организации, който обединява множество
научни дружества и съюзи, образователни институции, технологични
платформи, организации с нестопанска цел и партньори от частния сектор. „Чрез обявяването на Международна година на светлината и фокуса върху нейните приложения ООН
декларира колко е важно да се повиши осведомеността за ролята на осветителните технологии в насърчаването на устойчиво развитие и разработване на решения за глобалните
предизвикателства в областта на

енергетиката, образованието, земеделието и здравеопазването“, информира официалната уебстраница на
инициативата.
Международната година на светлината и светлинните технологии бе
официално открита на 19 и 20 януари
т. г. в седалището на ЮНЕСКО в
Париж. Тя почете редица изтъкнати
световни учени в областта на физиката и оптиката като Огюстин Френел, Джеймс Кларк Максуел и Айнщайн.
На церемонията бе представена и глобалната кампания „Светът на Ибн алХайтам“, кръстена на арабския астроном и оптик, известен като „бащата на модерната оптика“.
„В рамките на кампанията ЮНЕСКО в сътрудничество с международната организация за опазване на на-

учното и културно наследство на
ислямската цивилизация 1001 Inventions
ще проведе серия от интерактивни
изложби, семинари и шоу програми на
живо, представящи този забележителен учен и огромната роля на светлинните технологии за развитието на
света“, допълва генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова.
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Ръст на пазара на
интелигентни термостати
Броят на жилищата в Европа и
Северна Америка, в които са инсталирани интелигентни термостати, е
нараснал до 3,2 млн. през 2014 г., сочи
актуално проучване на агенцията
Berg Insight. Американският пазар
отчита 107% увеличение на броя на
домовете с такъв вид внедрени уст-

Източник снимка: Messe Frankfurt
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ройства. В Европа общият им брой
нараства с 96% на годишна база и
достига 700 хиляди.
От Berg Insight прогнозират, че
тенденцията на нарастване ще
продължи и през следващите пет
години, като през 2019 г. общият брой
на умните термостати на двата
континента ще достигне 38,3 млн.
Според проучването Северна Америка ще запази позицията си на найголям пазар на интелигентни термоконтролери, като за предстоящия
период броят на домовете, които ще
разполагат с тях, се очаква да достигне 24,6 млн., а в Европа - 13,6 млн.
„Умните термостати са привлекателна възможност на пазара на интелигентни устройства, тъй като
привличат както потребителите,
така и енергийните компании и дос-

тавчиците на ОВК услуги и решения.
Потребителите са привлечени от потенциала на устройствата за пестене на енергия и повишаване на комфорта. Енергийните компании възприемат термостатите като нова
възможност за осигуряване на стабилни пазарни позиции и програми за
енергийна ефективност. Подобни
програми могат да осигурят значително спестяване на енергийните
разходи“, допълват от Berg Insight.
При безжичните решения доминира Wi-Fi комуникацията, която според
експертите ще продължи да бъде найпопулярният избор сред производителите поради редица причини, сред
които и нарастващата популярност
на смартфоните. Очаква се да нарасне и делът на интелигентните термостати със ZigBee свързаност.
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Schrack Technik представи
нов софтуер за
електропроектиране
Schrack Technik представи безплатния софтуерен инструмент за
проектиране на електрически инсталации, телекомуникации, осветление
и автоматизация Schrack CAD Live,
съобщиха за ТД Инсталации от компанията. Той дава възможност за
проектиране на електрически инсталации и табла, генериране на спецификации, генериране на фасади и
табла, проектиране на структурни
кабелни системи, онлайн преглед на
каталози и чертежи, както и за наличност и поръчка на продуктите.
Софтуерът предлага директна връзка
с онлайн магазина на компанията,
като всеки генериран проект може
автоматично да бъде прехвърлен за
остойностяване или поръчка през
интернет.
Schrack CAD Live е предназначен за
проектанти и изпълнители на електрически инсталации, производители на електрически табла, проектанти на телекомуникационни съоръжения, за автоматизация на електропроектирането, оценка на електрически инсталации и др.
„Този софтуер предоставя възможност на клиентите и партньори-

те ни сами да разработват и остойностяват своите проекти. Те могат
да разчитат и на индивидуално компетентно обучение и консултация
както по въпроси, свързани с работата на софтуера, така и по въпроси,
свързани с цялостното портфолио на
фирмата ни.
Новият софтуерен продукт на
Schrack Technik е съвместим с

AutoCAD (версии 2006-2015), както и
с Bricscad (версии 9-15). Допълнителна информация за Schrack CAD Live,
техническа документация и линк за
изтегляне може да намерите в
българския сайт на Schrack Technik.
Schrack CAD се предлага напълно безплатно на сайта на фирмата и не
изисква допълнителна регистрация“,
допълниха от компанията.
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В дейностите по проектиране
и изпълнение прилагаме найновите технологични решения
инж. Данаил Шулев, управител на фирма
КИС Климa, пред сп. ТД Инсталации

Уважаеми г-н Шулев, бихте ли разказали повече за дейността и историята на
фирма КИС Клима? В какви основни направления развивате бизнеса си?
Фирма КИС Клима е създадена през
2007 г. като проектантско бюро с
основно направление проектиране
на отоплителни, вентилационни,
климатични, газови, топлопреносни
и хладилни инсталации. Година покъсно, фирмата създава звено за инженеринг на описаните инсталации,
като запазва строго профилирания
проектантски отдел. Успоредната
работа на проектантското и инженеринговото звено подобрява качеството на работа и развива съответната компетентност на персонала, тъй като проектантите са и
технически ръководители на обекти. От 2013 г. по същата схема фирмата развива дейност и във ВиК инсталациите.
Кои са най-високотехнологичните решения за сградни инсталации, които
предлагате? На какви съвременни технологии залагате при реинженеринг на
съществуващи инсталации?
При 80% от българските инвеститори, за които най-ниската цена е определяща при изпълнението на обекта, за високотехнологични решения
не може да се говори. Наблюдава се
обаче тенденция на съзряване и преценка относно начално капиталовложение и ефективност на системите.
Високотехнологични решения предлагаме и използваме в инверторните
двигатели на вентилатори и помпи,
нови съоръжения за производство на
топлина и студ с реален коефициент
на трансформация, по-голям от 5,
ÑÒÐ. 10

1*2015

машини и апарати, използващи възобновяеми енергийни източници и др.
Имате широка партньорска мрежа от
български и чуждестранни производители и доставчици на оборудване и
материали. Кои новости в продуктовите им каталози използвате в своята
дейност?
Много са новостите в продуктите на
нашите партньори, тъй като при тях
е задължително да са в крак с бързо
развиващите се технологии. Това е
добре и за нас, тъй като по този
начин успяваме да реализираме нови
и съвременни технологии. Сред акцентите в продуктите на нашите партньори са: високоефективен кондензен
газов котел на Hoval с КПД над 110%,
апаратите за децентрализирана климатизация на Hoval, с които загубите на енергия се свеждат до минимум, електронни помпи на DAB с инверторна технология, благодарение
на която се реализира над 45% икономия на енергия, високоефективни
рекуператорни блокове на Дамвент
с двустепенна термодинамична рекуперация, които оползотворяват до
100% отпадна топлина от изхвърляния въздух и др.
Разкажете накратко за последните референтни обекти на фирмата и за някои от най-интересните ОВКХТ проекти, които сте изработили.
Последният по-значим обект за нас е
„Многофункционална спортна зала в
гр. Панагюрище“. Той е пример за
съвместяването на проектиране и
изпълнение в едно. Тук са заложени
апарати и кондензни котли на Hoval,
електронни помпени блокове на DAB,
както и високоефективни рекупера-

торни блокове на фирма Тангра. Найинтересното от цялата система е
последователното свързване на
въздухообработващите апарати на
Hoval, които обезпечават голямата
зала, и вентилаторните конвектори,
които са инсталирани в административната част на сградата. Енергията за отопление на административната част се получава без допълнително изгаряне на природен газ, а
като утилизация (рекуперация) на
топлина от кондензиращите димни
газове.
На каква стратегия за бъдещо развитие на пазара на проектантски и инсталационни услуги залагате? С какви
темпове се развива този пазар у нас
като цяло?
Стратегията е една – проектиране
и изпълнение трябва да вървят ръка
за ръка, следейки и прилагайки найновите технологични решения. Това
повишава компетентността и качеството на предлаганите услуги, което носи удовлетворение на клиента,
а това е най-добрата реклама за нас.
В България повечето фирми предлагат средно качество на този род
дейност, като целта е възможно найниска себестойност на крайния продукт. За съжаление, това е порочна
и регресивна практика, която се определя от почти нулевата информираност на крайния потребител.
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Защо е важен комфортния микроклимат и
работната среда в сервизите за автомобили?
Ето една причина, която ще Ви убеди
в положителния отговор на този въпрос.
Формулата е проста: когато човек се
чувства добре - работи добре. А за това е
необходима и комфортна работна среда. Доказано е, че тя е ключът към по-добрата производителност и качество на труд. Не става дума само за комфорт от интериорна
гледна точка, но и за микроклимат - оптимално затоплено и охладено пространство.
Когато "Омникар Ауто", дилър на Рено
и Дачия, започнаха проекта на новия си сервиз и шоурум в София, ефективното и инвестиционно оптимално решение от Hoval
намери най-добро
приложение: Децентрализирана
климатизация в
съчетание с ефективен триходов
нафтов котел от
Hoval.
За комфорта в
двете сервизни
халета с площи
съответно 220 м2

и 410 м2, височина 7,1 м се грижат два покривни апарати TopVent CAU9С, по един за
всяка зала. Всеки с отоплителна мощност
88 kW и дебит 6600 m2/h. Апаратите подават необходимия пресен въздух, предварително затоплен и филтриран. Те не позволяват натрупването на топлинни джобове под покривното пространство, което намалява топлинните загуби с 20%, а
това води и до икономии за отопление на
сградата. Друго предимство на този тип
апарати е възможността да работят в режим "free cooling" в преходните сезони и
летните дни с прохладни нощи. "Апаратите на Hoval монтирахме бързо и лесно, а
това ни спести време и пари. Освен това
разчитахме на тяхната подкрепа по време на цялата инсталация и пуск на съоръженията" - споделя Спас Атанасов, управител на фирма Аероконцепт - изпълнител
по част ОВК на обекта.
В подготвителната зала, която се намира между двете сервизни халета, бе разположен един рециркулационен апарат
TopVent HV-5 с отоплителна мощност 19
kW, дебит 5300 m2/h, който е достатъчен,

за да поддържа комфорта на площ 139 м 2.
В допълнение към децентрализираната
вентилационна система бе монтиран триходов стоманен нафтов котел Uno3 - 250
kW с ефективност до 96%, който осигурява топлоносител към апаратите, отопление на изложбената площ, битова гореща
вода за цялата сграда.
Резултатът е на лице: В сервиз "Омникар Ауто" има гарантиран комфорт, благодарение на едно перфектно системно решение от Алпите.

www.hoval.bg
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Шоурум за домашна
автоматизация в офиса на
Шнайдер Електрик
В шоурум „Умен дом“ в офиса на Шнайдер Електрик България е представена цялостна система за домашна автоматизация, която управлява инсталациите за осветление, отопление, вентилация, климатизация, сигурността и други сградни инсталации. Целта на реализираната система за домашна автоматизация е предоставянето на възможност на крайните клиенти да научат повече за структурата на системата, да получат реална представа за нивата на комфорт и ефективност, които постига, и да се убедят на живо в нейните предимства.
Системата за домашна автоматизация е свързана с метеорологична
станция, която отчита числени стойности за външната температура,
скорост на вятъра и външна осветеност (слънцегреене). Тези данни се
подават към системата за домашна
автоматизация, която изпраща управляващ сигнал към щорите, отоплителните тела в помещенията и отделните осветителни токови кръгове. По този начин се осигурява оптимален разход на енергия за поддържане на зададените параметри на микроклимата. Системата позволява задаването на различни, удобни за потребителя режими на работа като
„Нощен режим“, „Излизане от
вкъщи“, „Режим против замръзване
на инсталациите“ и др.
Функция на системата за автоматизация е и управлението на осветлението в помещенията. Различните
видове осветителни тела, щорите и
завесите могат да се контролират
от интерактивни контролни панели
или мобилни устройства. Контролът
на осветеността може да се базира
и на предварително дефинирани светлинни сценарии – „Гости“, „Четене“,
„ТВ“, „Вечеря“ и други. Домът може
да бъде контролиран и автоматично
според нуждите на клиента по предварително зададен алгоритъм.
Потреблението на енергия може да
се визуализира графично с мобилно
приложение (InSide control и HomeLynk),
което дава възможност за отдалечено управление. Функцията за енергиÑÒÐ. 12
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ен мениджмънт предоставя информация за потреблението на всеки уред
в домакинството и общата консумирана енергия.
Важен аспект от системата за
домашна автоматизация е и осигуряването на здравословен микроклимат
за обитателите чрез връзка със сензори за въглероден двуокис и влажност
на въздуха, които отчитат текущите стойности и при нужда могат да
включат вентилацията или да отворят прозорец. Във възможностите на
системата е и изпращането до
свързани с интернет устройства на
алармени съобщения за аварийни ситуации в апартамента като наводнение,
отворен прозорец при силен вятър или
дъжд. Инсталираните охранителни IP
адресируеми видеокамери предоставят на потребителите достъп през
Internet до видео изображение в реално време от всяка точка на света и
могат да бъдат свързани със сигнално-охранителна техника.
В демонстрационната зала са използвани елементи за инсталация
според последните новости в електроизграждането, които фирмата
предлага. Апартаментното табло е
от серията Pragma, като в него са
разположени комутационна и защитна електроапаратура, както и всички необходими KNX компоненти.
Топологията на мрежата е разделена на силнотокова и слаботокова
част, които Шнайдер Електрик препоръчва да бъдат физически разделени. Изграждането на силнотоковата

инсталация се подчинява на функциите, които желаем да постигнем.
Важно е да се знае, че всеки уред,
осветителен кръг, отоплително
тяло, кръг от щори, пердета и т.н.,
които желаем да управляваме поотделно, трябва да бъде захранен директно от таблото със силов кабел.
Слаботоковата комуникационна
мрежа тръгва от таблото и достига до всички сензори и места за управление - интелигентни бутониери,
мултифункционален панел за управление, метеостанция, датчици за движение, теч, CO2, влажност и др. За
една линия допустимата дължина е до
1000 м и има възможност да поддържа
до 64 KNX устройства. Когато техническото задание изисква повече
устройства, се извършва разклонение
на линиите. Топологията на комуникационната мрежа е свободен тип и
се определя според заданието. Единственото изискване е да не се използва топология тип затворена мрежа.
Използваният кабел е от типа YCYM,
2х2х0,8 или J-Y(St)Y, 2x2x0,8.
„Комуникацията между устройствата, изграждащи системата за
домашна автоматизация, се осъществява посредством протокола KNX.
KNX като протокол за комуникация е
надежден, гъвкав, отворен, позволява инсталацията на продукти от
различни производители и се налага
все повече в световен мащаб. Шнайдер Електрик е един от първите членове на KNX асоциацията“, коментираха от компанията.

> Ïðîåêòè, ðåàëèçàöèè

Сградни инсталации в Sofia
Ring Mall - част 2
В продължение на материала от бр. 6/2014 на сп. ТД Инсталации, в настоящия брой представяме
внедрени решения на Алфа Грисин Инфотех и Направление Сградни технологии на Siemens България
в новия столичен мол.
Система за аварийно захранване
Алфа Грисин Инфотех консултира
и изгради системата за аварийно
захранване на целия проект Sofia Ring
Mall. Ние осъществихме доставката,
инсталацията, пускане в експлоатация, настройки и ситуационни тестове на 9 бр. автоматични дизелови
генератори с мощности от 250 до 900
kVA и обща мощност приблизително
5 mVA. Обществена сграда с такива
размери и стандарти за качество
предполага надеждност във всяко

отношение, заради което заложихме
на изпитани производители и висококачествени компоненти на системите.
Инсталираните дизелови генератори за аварийно захранване съчетават дългогодишен опит с последните технологични достижения в областта. Системата е изцяло автоматизирана. С оглед типа на сградата
всички машини са обезшумени и
напълно електромеханично обезопасени. Вградените управления от после-

дно поколение позволяват отделните
агрегати да взаимодействат с останалите системи в сградата (BMS), да
комуникират помежду си, да известяват симултанно посредством визуализиращи дисплеи, както и отдалечено за основните характеристики и
състоянието на аварийната система.
Изборът на внедреното оборудване е наложен най-вече от качеството и надеждността на предлаганите
от Алфа Грисин генератори за аварий-
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но захранване. Оборудването е с
доказано дълъг експлоатационен живот, но и несравнимо нисък разход на
притежание. Дългогодишният ни
опит в инсталацията и поддръжката
на такова оборудване показва, че
прецизната му работа е свързана с
изключително ниски разходи за поддръжка и експлоатация.
Дизеловите двигатели, с които са
асемблирани машините, са с марките Perkins и Daewoо. Освен със стабилната си работа се характеризират със забележително нисък разход
на гориво и същевременно голям работен диапазон както по отношение
на околната среда (температура,
влага, надморска височина и т.н.),
така и по отношение на вида и големината на товарите. За система от
приблизително 5 mVA тези параметри са от изключителна важност. Не
на последно място, трябва да отбележим и управлението на дизеловите
генератори, което позволява повишаване на ефективността, без да се
компрометират надеждната работа
и безопасността на съоръженията.
За Алфа Грисин Инфотех Sofia Ring
Mall е едновременно отговорен проект и още една възможност да докажем опита и експертизата си в областта на системите за аварийно
захранване. Останахме верни на традицията да предлагаме висококаче-
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ствени продукти и услуги, за да градим стабилни партньорски отношения.
Алфа Грисин Инфотех

Продуктите на Siemens
осигуряват комфорт и сигурност
Направление Сградни технологии
на Siemens България достави оборудване и софтуер, необходими за изграждане на системи за сградна автоматизация (BMS), пожароизвестяване, газово пожарогасене, видеонаблюдение и контрол на достъп за новия Sofia Ring Mall.
В Sofia Ring Mall е внедрена съвременна система за сградна автоматизация на Siemens (BMS) от гамата
Desigo™. BMS системата предлага
възможност за реализиране на значителна енергийна ефективност чрез
управление на консумираната енергия
в сградата и последващо намаляване
на разходите без компромис в комфорта на посетителите.
Siemens България достави и системите за пожароизвестяване и пожарогасене, осигуряващи надеждна защита от пожар. Системата за пожароизвестяване е съставена от 3
свързани в мрежа централи и инсталирани повече от 2500 детектора,
обхващащи всички помещения на
мола. В сградата има инсталирани

над 30 системи за газово пожарогасене на технически помещения и помещения с критично оборудване. Използването на подобно решение позволява ефективно потушаване на
възникнал пожар, без да уврежда оборудването и без да прекъсва работния процес.
Софтуерът за следене и управление на системи за сигурност и безопасност Siemens ММ8000 осъществява графична визуализация и приоритетна обработка на възникналите
пожароизвестителни събития. По
този начин е осигурена бърза и адекватна реакция, като се гарантира безопасността на посетителите.
Определени зони в мола са под
постоянно видеонаблюдение с оборудване на Siemens - мегапикселови IP
видеокамери, като записът и прегледът на информацията се осъществява от специализиран софтуер Vectis iX NVS, който е последно поколение и се използва за първи път в
България. Системата обхваща всички предвидени точки като паркинг,
общите и служебни части на обекта
и др.
Площите от мола с достъп само
от оторизирани лица са защитени
чрез системата за контрол на достъпа SiPass Integrated, която осигурява пълен контрол на пропускателния
режим. Изборът на тази система от
страна на инвеститора позволява
създаването на подредена организация на нивата за достъп и защитените зони - складове, сервизни помещения и др. Също така тя дава
възможност за различни справки в
зависимост от нуждите на персонала по сигурността. Това улеснява
работата на охраняващия персонал и
минимизира риска от неоторизиран
достъп до защитените зони.
Направление Сградни
технологии на Siemens България
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99% пречистване на битови
отпадъчни води от ПИ Трейд
Иновативната технология за пречистване на отпадъчни води
Оne2Clean е решение за приложения, при които изискванията към
качеството са изключително високи. Системата пречиства на 99%
битови води без неприятен мирис и с много по-малко утайки спрямо стандартните пречиствателни станции. Освен множеството
икономически и екологични ползи, сред предимствата
на
Оne2Clean са лесната
експлоатация и поддръжка, ниската консумация на електроенергия и бързата възвръщаемост на инвестицията.

Надеждно решение за битови приложения
Оne2Clean гарантира надеждно и ефективно пречистване на отпадъчни води от санитарните съоръжения на къщи, вили, хотелски
комплекси, къмпинги и малки населени места (с до 20 еквивалент
жители), които не са свързани към местната канализационна система. При необходимост е възможно увеличаване капацитета на
съоръжението на модулен принцип с минимална инвестиция.
Пречиствателните станции One2Clean са здрави, компактни и
с малко тегло. Специалният дизайн на корпуса осигурява бърз и лесен монтаж без допълнително укрепване. Уникалната биологична технология позволява безопасно отвеждане на пречистените води в природата, както и повторното им оползотворяване за напояване.

Опростена и ефективна система
Пречиствателната станция се състои от два компонента подземен резервоар с оборудване и табло за управление. Всички
процеси в съоръжението, както и движението на водата, се осъществяват от една еърлифтна помпа, мембранен аератор и компресор за въздух. Процесите се извършват само в една камера
и в един резервоар. Това елиминира ненужните помпени процеси
и връщането на утайките. За сигурността и дълговечността
на системата спомага и липсата на подвижни части и електрически елементи.

Интелигентно управление
Интелигентното управление на One2Clean се извършва посредством контролното табло, в което са разположени компресорът за
въздух, блок с микропроцесорно управление и 2 двустъпкови моторни клапана. Процесорът активира компресора и клапаните, за да бъде разпределян въздухът в системата. На външната страна на таблото има клавиатура за управление на системата и дисплей от течни
кристали, който отразява статуса и грешките.

Принцип на работа
One2Clean работи с усъвършенствана и доказана SBR технология посредством био реактор с циклична последователност. Изцяло аеробният метод на третиране не изисква допълнителни консумативи и химикали и при работата на съоръжението не се отделят никакви неприятни миризми. Биологичното пречистване на 99% на битовите води в One2Clean се осъществява на цикли, контролирани от микропроцесорното управление. Всеки цикъл има 3 фази - аериране, утаяване и отвеждане на пречистената вода.

Гарантирано качество от GRAF - Германия
Системата Оne2Clean е производство на немския лидер в областта на пречиствателните решения за отпадъчни води GRAF,
които има над 50 години опит в областта и повече от 250 000
доволни клиенти. Съоръжението отговаря на стриктните български и европейски стандарти за качество на пречистените битови отпадъчни води.
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Качеството е нашата
гаранция за успех
ВЕНТО-К е специализирана в областта на вентилационната и климатичната техника. Фирмата разполага с конструкторско бюро, производствена база, офис и магазин в
гр. Перник. Производствената база е изградена в гр. Радомир. Фирмата произвежда широка гама съоръжения и елементи за вентилационни и климатични инсталации с качество, съизмеримо със световните стандарти. Зад постигнатите успехи на фирмата стои екип от над 60 високо квалифицирани специалисти.
Производствената листа на фирма Венто-К включва кръгли и правоъгълни възъдуховоди и елементи за въздуховодната мрежа. Предлагат се с правоъгълно или кръгло сечение
- прави и всички видове фасонни части. Произвеждат се от
поцинковна ламарина (с дебелина 0.6, 0.82 и 1.00 mm), поцинкована ламарина с прахово полимерно покритие, неръзждаема и черна ламарина. Присъединяването на каналите става чрез Europrofile. Уплътняването между профилите се извършва със силикон или самозалепваща уплътнителна гума.
Върху въздуховодите може да се направи и топлинна изолация от ISOVER с алуминиево фолио с дебелина 30 или 50 mm,
изолация от микропореста гума К-Flex Duct Net, изолация от
микропореста гума с алуминиево фолио K-Flex Duct Alu.
Компанията произвежда и въздушни филтри. Филтрите
се състоят от корпус от поцинкована ламарина, в който е
вградена касета с филтърна материя. За лесната подмяна
или почистване на филтърната материя в корпуса на филтрите е предвиден лесносвалящ се капак, чрез който се осигурява достъп до касетата с филтърна материя без да се
разкомплектова въздуховодната мрежа. Въздушните филтри могат да се вграждат във въздуховоди с правоъгълна или
кръгла форма.
В производствената гама са включени и шумозаглушители, предназначени за намаляване нивото на шума по въздуховодната мрежа на вентилационните и климатични инсталации. Произвеждат се в три модификации: Цилиндрични шумозаглушители - представляват кожух от поцинкована ламарина облицован отвътре с шумопоглъщащ материал покрит с негорим плат и метална мрежа; Правоъгълни
шумозаглушители - изработват се от поцинкована ламарина с двустранно монтирани фланци за присъединяване към
въздуховоди с правоъгълно сечение; Кулисни шумозаглушители - състоят се от корпус от поцинкована ламарина, в
който успоредно на въздушния поток са вградени кулиси. Кулисите се изпълняват от шумопоглъщащ материал обвити
с негорим плат и защитени от метална мрежа и профилна
рамка от поцинкована ламарина. Всички щумозаглушителите са конструирани, така че да позволяват лесно вграждане в правоъгълни и кръгли вентилационни системи.
Венто-К произвежда и пет основни типоразмера вентилационни боксове, които могат да се монтират както във
вътрешни помещения така и на открито. Използват се при
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изграждане на общообменни, смукателни и нагнетателни
вентилационни инсталации в битови и промишлени обекти.
Предназначени са за пренасяне на въздух в неагресивни и взривобезопасни среди.
Фирмата също така е производител на широка гама съоръжения и елементи за климатични инсталации с качество съизмеримо със световните стандарти - климатични камери; енергоспестяващи блокове; въздухоотоплителни апарати; кухненски смукатели с филтри за мазни пари; коминни
тела от неръждаема стомана и др.
За улеснение на клиентите наскоро ВЕНТО-К стартира и
електронен магазин в секцията за продукти на сайта на компанията. При всяка онлайн поръчка клиентите получават 5%
отстъпка от посочената цена на артикула. В момента на промоционални цени се предлагат неизолирани коминни тела.
Неизолираните коминни тела се използват за транспортиране на димни газове. Изработват се от неръждаема ламарина AISI 304/1.4301 с дебелина 0,5 и 0,6 mm. Стандартно
поръчките се изпълняват с диаметри от ∅100 mm до ∅1000
mm. Неизолираните коминни тела се отличават със следните характеристики: лесен монтаж; оптимално кръгло сечение; ниска вътрешна нагънатост; корозионна устойчивост; ниска топлинна инертност; водоустойчивост и термична изолация.

Перник 2300, ул. Отец Паисий 98
тел.: 076 60 41 60, мобилен: 0889 81 81 83
e-mail: office@vento-k.com, www.vento-k.com
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Високо качество и надеждност в ОВК
решенията от Карана ООД
Карана ООД работи интензивно като
професионален изпълнител и доставчик на
оборудване по част Отопление, Вентилация и Газоснабдяване на битови и индустриални обекти.

Гаранция
Висококвалифицирани специалисти осигуряват поддръжка и следгаранционен сервиз, обезпечени с необходимите разервни
части и компоненти на територията на цялата страна.

Комплексна Услуга
Фирмата предлага на своите клиенти
комплексна услуга, като започва от първоначално консултиране на клиента в посока
избор на най-оптималния за него вариант на
инсталация, проектиране, изграждане и узаконяване на разработените проекти и инсталации.

Фирмена Политика
В отношенията си с клиентите Карана
ООД акцентира върху отговорното отношение и коректност, високото качество, надежност, бърза и адекватна реакция и взаимноизгодно, дългосрочно партньорство.
Всичко това неотстъпчиво се постига от
сплотен и мотивиран, висококвалифициран
екип от инженери и икономисти.

Сервизно Абонаментно Обслужване
Предлагаме сервизна поддръжка на месечен абонаментен принцип на функциониращи
инсталации на газ.

Актуално
Сред последните доставки на Карана ООД е и Смесителна станция
за Пропан-Бутан /
Въздух на обект в
гр. София. Доставената система е
с капацитет 650
Нм 3 /ч, Налягане
0,17 МРа.

Примерни приложения
на станции за производство на SNG газ (смесителни станции за пропанбутан /въздух):
• производствени предприятия;
• битови газоснабдителни мрежи;
• болници;
• металообработваща
промишленост;
• леярни;
• стъкларска индустрия;
• и много други;
Защо да използваме смесителна станция
• за потребители на метан като standby резервна система, което изключва риска
от спиране на производствения процес при
спиране на метана;
• захранване с газ там, където все още
липсва газоснабдителна мрежа и има изградени консуматори на природна газ;
• захранване на метанови инсталации в
моменти на пикова консумация.
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Екодизайн
на топлоизточници
и водоподгреватели
От тази година държавите членки на Европейския съюз са задължени
да приведат в действие нова регулация за екодизайн за топлоизточници и водоподгреватели. В настоящия брой на сп. ТД Инсталации ви
представяме новостите в изискванията за екопроектиране на такова оборудване, както и видовете съоръжения, за които се отнасят.
Експертен коментар по темата ще направи Йордан Дочев, търговски директор на направление Термотехника в "Роберт Бош".

Новости в изискванията
за проектиране
В рамките на ЕС от 26 септември
2015 г. всички топлоизточници и водонагреватели на пазара следва да
отговарят на определени минимални
изисквания за енергийна ефективност
във връзка с въвеждането на т.нар.
Директива за екодизайн на свързаните с енергопотреблението продукти
(ErP - Energy-related Products).
Съгласно Регламент (ЕС) № 813/
2013 на ЕК от 2 август 2013 година
за прилагане на директивата по
отношение на изискванията за екопроектиране на отоплителни топлоизточници и комбинирани топлоизточници, регулацията обхваща пус-
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каните на пазара и/или пусканите в
експлоатация в рамките на ЕС отоплителни и комбинирани топлоизточници с номинална топлинна мощност
≤400 kW, включително на такива,
включени в комплекти от отоплителен топлоизточник, регулатор на
температурата и слънчево съоръжение или в комплекти от комбиниран
топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево съоръжение.
Новостите са свързани с въвеждането на минимални изисквания за
сезонна енергийна ефективност при
отопление, за енергийна ефективност при подгряването на вода, за
ниво на шума, по отношение емисиите на азотни окиси, както и нови

изисквания към продуктовата информация.

Обхват на изискванията
за екопроектиране
Въвеждането на новата регулация
за екодизайн се отнася до отоплителни котли, отоплителни когенерационни агрегати и отоплителни термопомпени агрегати, осигуряващи топлинна енергия за водни централни
отоплителни инсталации за отоплителни цели, комбинирани котли за
отопление и БГВ и комбинирани термопомпени агрегати, осигуряващи
топлинна енергия за водни централни отоплителни инсталации за отоплителни цели и топлинна енергия за
снабдяване с гореща вода за пиене и
за санитарни нужди. Тези топлоизточници са проектирани да използват
газообразно или течно гориво, включително горива, произведени от биомаса (освен ако те се използват като
основно гориво), електрическа енергия и топлинна енергия от заобикалящата среда или от отпадна топлина.
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Енергийно етикетиране
От 26 септември 2015 г. доставчиците, предлагащи
на пазара или пускащи в експлоатация в рамките на ЕС
видовете топлоизточници и водоподгреватели, обхванати от новата регулация, са задължени да ги маркират с
енергийни етикети, указващи съответния клас на енергийна ефективност (от A до G), подобно на етикетите,
вече въведени за електрически уреди като перални машини, хладилници, сушилни и телевизори.
По реда на Делегиран регламент (ЕС) № 811/2013 на
ЕК от 18 февруари 2013 година за допълване на Директива 2010/30/ЕС на ЕП и на Съвета, на енергийно етикетиране и осигуряване на допълнително продуктова информация подлежат отоплителни и комбинирани топлоизточници с номинална топлинна мощност ≤70 kW, комплекти
от топлоизточници с номинална топлинна мощност ≤70
kW, регулатори на температурата и слънчеви съоръжения, както и комплекти от комбинирани топлоизточници
с номинална топлинна мощност ≤70 kW, регулатори на
температурата и слънчеви съоръжения.
Съгласно Делегиран регламент (ЕС) № 812/2013 на ЕК
от 18 февруари 2013 година за допълване на Директива
2010/30/ЕС на ЕП и на Съвета, на енергийно етикетиране
и осигуряване на допълнителна продуктова информация
подлежат и водоподгреватели с номинална топлинна мощност ≤70 kW, топлоакумулиращи резервоари за гореща вода
с обем ≤500 л. и комплекти от водоподгревател с номинална топлинна мощност ≤70 kW и слънчево съоръжение.

Очакван ефект от новата регулация
По данни на ЕС, за 2005 г. годишното потребление на
енергия в рамките на Съюза, свързано с отоплителните
и комбинираните топлоизточници, е оценено на 12 089 PJ
(петаджаула), което съответства на 698 милиона тона
емисии на CO2. Очаква се до 2020 г. комбинираният ефект
от въвеждането на изискванията за екопроектиране и
енергийно етикетиране на топлоизточници и водоподгреватели да доведе до прогнозирани годишни икономии на
енергия от около 1900 PJ, съответстващи на около 110
млн. тона емисии на CO2, и намаление на годишните емисии на азотни окиси с около 270 хил. тона SOx - еквивалент
в сравнение с прогнозния сценарий, ако не се предприемат
мерки.

Директивата за екодизайн на отоплителни котли
е най-значимата промяна на пазара досега
Новата Директива за екодизайн поставя за първи път
единни за Европейския съюз високи изисквания за минимална ефективност на отоплителни котли. Това оказва огромно въздействие върху пазара и конкурентната ситуация в много страни от ЕС. В този смисъл, Директивата
е най-значителната промяна на отоплителния пазар досега. Към това се прибавят и значителни организационни и
административни разходи за участниците на пазара, тъй
като освен познатите продуктови характеристики вече
трябва да се измерват и обявяват нови данни за отоплителните уреди за определяне на техните класове ефективност, съответно – да се издават енергийни етикети. Освен
в техническата документация, тези етикети трябва да
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бъдат включени и във всички офертни и продажбени документи.
Директивата представлява огромно предизвикателство не само за производителите и техните търговски
звена, каквито сме ние, но и за всички
специалисти и участници на пазара.
Въпреки това сме с положителна нагласа към регулацията, защото тя
създава прекрасни шансове за продукти с висока енергийна ефективност
и системни решения. Някои конвенционални технологии отпадат и се
насърчава предлагането на технологии за възобновяеми енергийни източници.
Енергийната ефективност на една
система често може да се подобри
чрез подходящо термоуправление или
с подпомагане чрез възобновяем енергиен източник като соларната инсталация. Съгласно Директивата отговорността за представянето на енергиен етикет е на инженеринговите
структури, които работят с крайните клиенти и изграждат конкретните инсталации. Директивата въвежда задължението още на ниво оферта
да се обявява на потребителя класът
ефективност на отоплителните решения, които се предлагат. Ние искаме да улесним работата на нашите
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партньори и ще им предоставим системи с напълно попълнени етикети.
Това означава, че който работи със
системен доставчик, получава готов
етикет за цялата система и за него
отпада необходимостта да разследва, да събира данни и да изчислява
ефективността по определения алгоритъм. В допълнение, ние подпомагаме нашите клиенти по всяко време при
възникнали въпроси.
В централата на Бош Термотехника беше учреден силен проектен
екип, съставен от представители на
различните продуктови направления,
отделните пазари и корпоративните отдели, който интензивно се занимава с прилагането на Директивата за екодизайн. Дефинирахме и за
България продуктови нововъведения,
с които ще допълним портфолиото
си и ще разширим енергийно-ефективните решения. С настоящата ни
гама с кондензна технология имаме
оптимална база за това, като в
течение на годината ще въведем
още няколко нови модела котли, в
това число нов стенен уред. Благодарение на иновативната си технология стенният котел има много
широк модулационен диапазон на
мощността за отопление между 12,5

и 100%. Така съоръжението предлага важно предимство за клиентите
с малки жилища чрез изключително
ниската минимална мощност. Резултатът е икономия на текущите
разходи от сметката за газ, особено през преходните сезони, в които
отоплението работи близо до минималното си натоварване.
Допълнително предимство на интелигентното управление на отоплителните системи Bosch ще създаде
новият зонов модул, които ще има значителен принос към енергийната
ефективност. Чрез него могат да се
дефинират контролирани зони за управление на температурата. В направление регенеративна енергия,
освен високоефективните термични
соларни системи, ще имаме термопомпени агрегати въздух-вода. Новата термопомпа от Бош предлага
повече икономия на енергия в сравнение с други продукти. Това е така, защото създадохме решение със специфичен технически дизайн, тестван в
суровия скандинавски климат, което
е по-ефикасно от други термопомпи
на пазара.
Йордан Дочев, "Роберт Бош",
търговски директор
на направление Термотехника
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Изделията на Екотерм Проект отговарят на
немските изисквания, най-високите в Европа.
Екотерм Проект ЕАД ще участва на две
от най-престижните международни изложения за енергия, като представи най-новите
продукти от широката гама топлотехнически изделия, собствено производство, предназначени да изгарят дървесна биомаса.
От 25 февруари до 1 март във Велс, Австрия се проведе "ЕNERGIE SPARMESSE"
Expo ENERGY - доказано изложение сред професионалисти и търговци. С 880 изложители от 15 държави Expo ENERGY обединява
Три изложения под един покрив.
• Най-голямото строително изложение в
Австрия;
• Водещото търговско изложение за
отопление и енергия;
• Най-важната среща в сферата на отопление, климатизация и санитарен фаянс.
"Екотерм Проект" участва с две експозиции. На външна площ бе разположен новия по-голям инфомобил, с монтирани три

водогрейните пелетни котела: добре познатите на българския пазар Pelletherm V.4
Long Time и Pelletherm V.2 M01 - работещи
мостри, както и последния модел Pelletherm
V.4 Integra.
На вътрешна площ освен автоматизираните пелетните котли, бяха изложени и
пелетните горелки серия GP. Наред с вече
познатите горелки GP четвърта генерация и GP xx sc с механично самопочистване посетителите видяха и тубусна горелка GP xx tsc - най-новата в подуктовата
гама на фирмата.
Освен с модерния си дизайн, изложените изделия се отличаваха и с висока ефективност, лесно обслужване и поддръжка, с
което се покриват голям част от изискванията на крайния потребител.
От 10 до 14 март Екотерм Проект
участва на търговското изложение ISH във
Франкфурт, Германия, което е най-голямото в света изложение на нови продукти,
технологии и решения в областта на строителството, енергетиката, възобновяемите енергийни източници, климатичната
техника и санитарен фаянс. Компанията ще
се представи редом с 2400 други изложители, сред които лидери в областта на
отоплителната техника.
В Инфомобила, посетителите получиха компетентна информация и полезни съвети, относно отоплението с пелети от
екип професионалисти. Действащите,
мострени пелетни котли в реални условия
демонстрираха всички предимства, зара-

ди които са предпочитани не само от българския клиент, но и от най-взискателните европейци.
Новият демонстрационен камион на
фирма Екотерм Проект, представен за първи път на Expo ENERGY - Велс, Австрия е
брандиран с немска визия и е оборудван с
работещи мостри на последните водогрейни котли от широката продуктова гама на
фирмата: Pelletherm V.4 Long Time, Pelletherm
V.2 M01 и Pelletherm V.4 Integra. Основната
му мисия, е да служи като подвижен център за обучение на инсталаторски фирми
в цяла Европа.

Популярната в България, а вече и в чужбина марка Greenecotherm на фирма "Екотерм Проект" ЕАД е символ на надеждност и качество, изпреварващо цените.
Екотерм Проект ЕАД продължава да
следва своята дългосрочна бизнес стратегия свързана с предлагането на иновативни технически решения, опазващи околната среда, чрез широка гама продукти оползотворяващи алтернативно гориво във вид
на дървесна биомаса.
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Преносими отоплители
Приложения, експлоатация и поддръжка

Преносими отоплители обикновено се използват за аварийно или
временно отопление на помещения при неизправност на основната отоплителна система или друго извънредно събитие, както и
за обекти, в които е нерентабилно да се реализира постоянна отоплителна инсталация, тъй като не се обитават постоянно.
Особености и приложения
на преносимите източници
на отопление
Достъпните на пазара преносими
отоплители обикновено са с мощност
от 3 до 12 kW, като се предлага
широка гама от решения, захранвани
с: електричество, дизел, газ, пропан,
керосин и др.
Въпреки че повечето преносими
съоръжения за отопление са конвекторни, някои работят и на принципа
на лъчистото отопление. Лъчистите преносими отоплители са ефективно решение за помещения, които
се обитават за по няколко часа на
ден или от време на време, като директно излъчват топлина към обитателите, вместо да затоплят цялото помещение, и така пестят
енергия.
Преносимите отоплители са приложими за отопление на строителни
обекти, за изсушаване на сгради и
помещения в ремонт, за гаражи, скла-
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дове и работилници, при строителство на пътища, за външно отопление и др.

Предимства
Преносимите отоплители не изискват инсталация или монтаж и могат
да работят веднага след включването им. Те позволяват отопляване
само на необходимите пространства,
като са подходящи както за малки,
така и за големи помещения. Преносимите отоплителни уреди обикновено загряват изключително бързо и
позволяват прецизен контрол на
температурата. Съвременните решения с интелигентни термостати
предлагат и възможности за отдалечено управление. Сред предимствата
на преносимите отоплители е
възможността за избор на енергоизточник според потребностите, както и за екологично отопление. При
използването им се заплаща само
реално използвана енергия, като е

възможно поставянето на толкова
уреди, колкото е необходимо.

Видове преносими отоплители
Електрическите преносими отоплители са с висока производителност и осигуряват бързо, чисто и
безопасно отопление и лесна експлоатация. Те са подходящи за временно
и аварийно отопление на всякакви
типове обекти. Газовите отоплители са в състояние много бързо да
загреят въздуха в помещения с големи обеми. Те са икономично и ефективно решение за добре вентилирани обекти, като големи гаражи, фабрики, складове и др.
Дизеловите отоплители с директно изгаряне бързо генерират голямо количество топлина с висока ефективност. Те са подходящи за открити площи или големи, добре вентилирани помещения – цехове, складове,
строителни обекти. Уредите с директно изгаряне се отличават с висока
производителност, здрава конструкция и лесна употреба. Дизеловите
отоплители с индиректно изгаряне
също са високоефективни, като основно тяхно предимство е липсата на
всякакъв дим. Това ги прави приложими в помещения с по-оскъдна вентилация като търговски обекти, шат-
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ри, жилищни помещения или изложбени зали. Обикновено съоръжението
включва голям топлообменник,
външна горелка и тръбна система от
неръждаема стомана.
Предимство на инфрачервените
преносими отоплители е възможността за прецизно насочване на излъчваната топлина. Те са енергийно
ефективни и приложими за безпрахово изсушаване на стени или бои, размразяване на оборудване и тръбопроводи, отопление на работни площи.
Такива уреди често се използват и за
отопление на открито, включително
в зимни градини на заведения и др.

Горивни преносими отоплители
Горивните отоплители се делят
още на съоръжения, които изискват
интензивна вентилация на помещенията, в които се използват, и такива,
които са подходящи за жилищни и
търговски приложения с умерена вентилация. Първите не са подходящи за
използване у дома, тъй като отделят
опасни отпадни продукти при изгаряне на горивото като азотни оксиди,
въглероден оксид и водна пара, които влошават качеството на въздуха. В някои държави преносимите
отоплители на керосин или на природен газ са забранени.
Горивните съоръжения, неизискващи интензивна вентилация на помещенията, обикновено са със запечатан корпус (с преден панел от термоустойчиво стъкло) и не използват
за горивния процес въздуха в помеще-

нието. Те са по-безопасни за обитателите и по-безвредни за качеството на въздуха.

Препоръки за експлоатация
В допълнение към инструкциите за
инсталация и експлоатация от производителя е добре да се спазват и
някои основни правила при използването на преносими отоплители с
изгаряне. За уредите с течно гориво

се използва само разрешеният вид
гориво и никога бензин. Зареждането
става само по указания начин, при
студен уред и без препълване на резервоара. Горивото се съхранява в
подходящи за целта съдове, които се
съхраняват извън помещението.
Препоръчително е горивните преносими отоплители да се инспектират от специалист всяка година. При
повреда на горивната, запалителна-
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та или вентилационната система, в
помещението може да се отделят
вредни нива на въглероден окис, които да причинят задушаване и дори
смърт.

Електрически преносими
отоплители
Захранваните с електричество
преносими източници на отопление
обикновено са по-скъпи за експлоатация от горивните. Въпреки че не влошават качеството на въздуха, те
крият сериозен риск от пожар. При
правилна експлоатация обаче те са
безопасни за използване в домашни
условия.
Конвекторните електрически преносими отоплители обикновено са с
топлопреносен флуид, който се загрява от електрически нагревател.
Флуидът осигурява известно съхранение на енергия, което позволява поплавни температурни амплитуди при
включване и изключване от лъчистите уреди.
Електрическите преносими уреди
се включват директно в контакта, а
в разклонител – само при крайна не-
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обходимост и спазвайки изискванията на производителя. Те не бива да
се покриват с нищо или да се поставят в непосредствена близост до
каквито и да било обекти в помещението. Най-подходящи за жилищни помещения са отоплителите с предпазен изключвател, които изключват
при падане или преобръщане на уреда.

Експлоатация и поддръжка
на преносими отоплители
Сигурността е от първостепенна
важност при използването на преносими отоплители, тъй като при неправилна експлоатация или влошено
техническо състояние съществува
сериозен риск от възникването на
пожар или други опасни за здравето
и живота на обитателите инциденти. При избора и покупката на преносим отоплител е важно да се спазват
няколко основни принципа. Съоръжението трябва да отговаря на актуалните нормативни изисквания за
безопасност на отоплителните уреди. Препоръчително е закупуването на
отоплител с термостат, който може

да предотврати загубите на енергия
от претоплянето на помещението и
риска от възпламеняване на ситуирани в близост запалими обекти, когато уредът е оставен без наблюдение.
Добре е да се избере отоплител с
типоразмер, подходящ за конкретното пространство, което ще се отоплява, а не онзи с най-висока мощност.
Сезонната поддръжка на преносимите отоплители включва детайлна
проверка на техническото състояние
на корпуса, вентилаторите (ако има
такива), резервоара за гориво (проверка за течове, засъхнало гориво) и електрическите кабели преди въвеждане
на уреда в експлоатация. Важно е да
се следи състоянието на запалителната система и горивната камера, горивния и въздушните филтри. При газовите отоплители от критично значение за безопасната употреба е херметичността на системата. Използваните целогодишно отоплители се
нуждаят от по-честа поддръжка. През
даден период от време, в зависимост
от интензитета на експлоатация,
съоръженията трябва да се почистват цялостно.
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G-серия - "full inverter" VRF системи с подобрена
ефективност и показатели от Hisense
Hisense е една от водещите компании за производство на VRF системи в Китай (с дял от близо 25% на
местно ниво), а отличната й репутация на международните пазари
расте ежедневно, тъй като много инвеститори и компании лесно разпознават предимствата на техните
продукти. Накратко Hisense е съчетание от високотехнологични японски решения, отлично качество и конкурентна цена.

Високотехнологично производство
В завода, произвеждащ високотехнологичните решения на компанията,
работят над 2000 души. Управлението му е разпределено по следния начин - Hitachi (съсобственик в предприятието за VRF системи) отговаря
за производството, технологичното

развитие и контрола на качеството,
а Hisense за маркетинга и човешките ресурси. Интересно е да се отбележи, че именно този завод е произвел много от реализираните VRF системи под марката Hitachi на пазарите в Европа и САЩ.

Цялостна гама VRF системи
Гамата от VRF системи на Hisense
е цялостна и подходяща за голямо разнообразие от приложения. Продуктите са с мощности от 7 до 150 kW за
система. Характерни за цялата гама са високото качество и технически показатели, безшумната работа на
телата, разнообразието от възможности за контрол и управление, ефективност и надеждна работа. В системите е интегрирано BMS управление. Освен класическите VRF реше-

ния, впечатление правят и гамата от
VRF-и, които работят с воден източник, както и хибридните им системи
VRF/термопомпа - MF.

Новости в портфолиото на
Hisense
Ново попълнение в гамата на
Hisense е поколението G-серия - "full
inverter" VRF системи, позволяващи
подобрена работна ефективност и
показатели. Повишена е мощността и дължината на тръбните трасета, което допринася за гъвкавост
в дизайна и инсталацията. Повече
информация за новата серия VRF
системи на Hisense можете да видите на сайта www.hisense-bg.com,
където голяма част от документацията е преведена и обработена на
български език.
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Интеграция на системите
за сигурност в сградната
автоматизация
Системите за сигурност все по-често се разглеждат
като компонент от една обща интегрирана платформа,
включваща в себе си видеонаблюдение, алармени системи, контрол на достъпа, пожароизвестяване и автоматизация на сградата. Благодарение на тази интеграция
е възможно извличането на допълнителна функционалност
от взаимодействието между отделните системи като
дистанционно управление, единен контрол, бърза и надеждна реакция в случай на активиране на някоя от системите. Изграждането на интегрирани системи в сградите все по-често е изискване и от страна на инвеститорите, тъй като, от една страна, това осигурява по-голяма функционалност и гъвкавост, а от друга - води до
икономии в оперативните разходи на обектите.

дачи на системата за сградна автоматизация. Част от
функциите, интегрирани в нея, са непрекъснат контрол
върху работата на системите за сигурност в сградата
– пожароизвестителната система, видеонаблюдението
и контролът на достъпа. Освен от пожар или нежелан
достъп, системата за сградна автоматизация предпазва обитателите и материалните активи от наводнение
или изтичане на газ с помощта на различни видове сензори. Във възможностите на системата за сграден мениджмънт е както своевременното алармиране за опасност, така и автоматичното предприемане на действия
с цел предотвратяване, ограничаване и борба с извънредни
и аварийни ситуации.

Контрол на достъпа в сградата
Безопасността е сред приоритетите на системата
за сградна автоматизация
Осигуряването на висока безопасност на хората и
съоръженията в една сграда е сред приоритетните за-

Контролът на достъпа при интегрирането му в системите за сграден мениджмънт се осъществява на базата
на датчици, средства за контрол и управление, пулт за
наблюдение, както и съответстващото им опроводяване,
сигнална техника, специализиран софтуер и др. В зависимост от принципа си на действие датчиците, които се
използват в системите за контрол на достъпа, са различни видове - контактни, инфрачервени, акустични, вибрационни и др. Контактите датчици реагират на неправомерно отваряне на врата или прозорец в сградата. Обикновено се състоят от две части, като едната е монтирана на неподвижната страна на вратата или прозореца,
а другата - на подвижната част. Датчиците за движение,
работещи на базата на излъчвани инфрачервени лъчи,
реагират на топлината, излъчвана от човешкото тяло. В
някои помещения, съхраняващи скъпи вещи, се изграждат
сложни системи, базирани на датчици за движение и положение, работата на които също се интегрира в системата за сградна автоматизация. Използват се и акустични
датчици, които се задействат при определено ниво на шум,
например от разбито стъкло. По-рядко прилаган вариант
са вибрационните датчици, чиято задача е да засекат злонамерени действия като разбиване на стена или врата.
При получаване на сигнал от активиран датчик системата за сграден мениджмънт реагира съобразно предварително зададения й сценарий - алармира със звуков или
светлинен сигнал, изпраща съобщение до охранителната компания, известява собственика чрез SMS или предприема друг вид действие за обезпечаване сигурността
на сградата.

Видеонаблюдение
Функциите на охранителната система, наред с контрола на достъпа, биха могли да се разширят с интегриране на средствата за видеонаблюдение, както и съхра-
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няване и обработка на събраната информация. Благодарение на разнообразните функционални характеристики на съвременните системи за видеонаблюдение използването им гарантира надеждна охрана в реално
време на обектите, дори и от разстояние. Сред най-важните от тях се
нареждат записът при регистриране на движение, компресията и организацията на записите, задаването
на времеви настройки на видео- и
аудиозаписите и много други. Записът само при регистриране на
движение спестява дисково пространство и ценно време за преглед
на записи, тъй като софтуерът разпознава движение и прави запис, единствено когато в обсега на камерата
се случва нещо значимо.
С развитието на IP (Internet
Protocol) комуникациите и изграждането на интегрирани мрежи за глас,
данни и видео, използването на IP
камери се превърна в технически и
икономически изгодно решение. С
тяхна помощ потребителят наблюдава следения обект в реално време чрез
стандартен уеб браузър от всяка
точка на света и за предприемане на
адекватни действия камерите могат
да бъда свързани със сигнално-охранителна техника.
Освен от нежелан достъп, системата за сграден мениджмънт поддържа функционалност за

предотвратяване възникването
и разпространението на пожар
За целта се инсталират датчици,
които реагират на появата на дим или
на повишаване на температурата и
подават сигнал за опасност към системата за сградна автоматизация.
Например ако датчикът за температура регистрира рязко покачване на
градусите в дадено помещение, той
генерира сигнал към съответното
контролно устройство. В зависимост
от въведената програма и възможностите й системата подава сигнал
към пулта на охраната, звъни автоматично на пожарната, включва аларма, предприема мерки за неразпространение на пожара или в определени предварително въведени ситуации
игнорира съобщението. На практика,
всичко зависи от възможностите на
системата. При най-съвременните
разработки преди да предприеме ня-
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кое от изброените действия, системата изисква потвърждение от датчика. За да получи потвърждение, тя
обикновено прекъсва комуникацията
с въпросния датчик за няколко секунди и след това я включва отново. В
случай че първоначалният сигнал се
потвърди, системата предприема
съответните действия за неутрализиране на възникналата опасност.
Като част от първоначалните мерки системата би могла да стартира
подаването на вода или специален
разтвор от разпръсквачите, монтирани на тавана, да блокира подаването на свеж въздух в помещението и
да включи смукателната вентилационна система в съответната зона,
за да изтегли дима навън.

Наводнение и изтичане на газ
Съвременните системи за сградна
автоматизация имат ролята да защитават сградата и нейните обитатели от наводнения или изтичане на газ.
Когато датчикът за наводнение подаде сигнал за теч, системата автоматично би могла да преустанови захранването с вода на съответния клон от
инсталацията, за да се избегнат
щетите от евентуално наводнение.
Датчиците, които следят за наводнение в сградата, обикновено са поплавкови или съпротивителни. Конструкцията на поплавковите детектори
включва механично тяло в определен
затворен обем, което се издига под
действието на подемната сила на
водата. Действието на поплавковия
сензор се базира на магнитни контакти, монтирани на определено ниво от
корпуса, и постоянен магнит, вграден
в поплавъка. При покачването на водното ниво над допустимата граница
поплавъкът достига до контактите.
Създаденото магнитно поле затваря
веригата и така системата получава сигнал за опасност от наводнение
и спира подаването на вода. Друг вид
са съпротивителните детектори за
наводнение. За разлика от поплавковите датчици, които реагират, когато наводнението вече е факт, съпротивителните се активират при повишаване влажността в помещението
над определена норма. Принципът им
на действие се основава на промяната в съпротивлението между два електрода, дължащо се на изменението на
влажността на въздуха между тях.

Промяната на съпротивлението предизвиква съответно изменение в генерирания от сензора сигнал. Той се
предава на средството за контрол,
което в зависимост от въведената
програма предизвиква съответни действия.
Аналогично, при изтичане на газ
сензори, познати като газсигнализатори, които съдържат чувствителен
към природния газ елемент например,
подават сигнал към централната
система за управление. Вследствие
на получената информация от
газсигнализаторитe системата локализира мястото на аварията и затваря специални отсекатели в газопроводите. Освен да прекрати подаването на газ в съответната зона,
системата за сграден мениджмънт
също така би могла същевременно да
алармира дежурния техник или друго
оторизирано лице за аварията и да
включи вентилацията в зоната.

В бъдеще
интеграционните възможности на
системите за сградна автоматизация
ще бъдат по-обширни и ще надхвърлят
типичните за момента връзки между
сградните инсталации, пожароизвестителата система, решенията за
видеонаблюдение и контрол на достъпа в сградата. Постепенно в нея ще
се интегрира всяка сградна система,
фасилити мениджмънт системите,
различни бизнес системи и smart-grid
функционалности. Операционните
системи ще си взаимодействат не
само с платформите за автоматизация на сградата, но също така и със
системи за управление на активите
и ще визуализират данни относно физически и функционални характеристики на сградите. Аналитичните софтуерни приложения също ще бъдат от решаващо значение, тъй като ще оптимизират енергийно ефективните характеристики на системите и ще
сведат критичните състояния до
минимум. Популярни ще станат приложенията, които могат да обединяват
отделни, но взаимосвързани функции на
системата като например управлението на алармите и планирането на
ремонтите. В бъдеще фасилити мениджърите ще имат на разположение
богат избор от приложения за управление на всички системи в сградата
по устойчив и гъвкав начин.
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mydlink Home - цялостна
екосистема за интелигентни
домове от D-Link
Глобалният лидер в областта на мрежовите решения
D-Link навлиза в територията на умните домове с ново
портфолио интелигентни решения, насочени към цялостна автоматизация на дома. Технологията mydlink Home
е единна smart-home екосистема, която позволява на потребителите лесно и удобно да управляват осветлението, ОВК системите и другите автоматизирани инсталации както от всяко помещение в дома си, така и отдалечено. Всяко устройство от гамата може да бъде контролирано посредством смартфон или таблет с iOS или
Android чрез безплатното приложение mydlink Home.

Новости в гамата mydlink Home
През второто тримесечие на 2015 г. на пазара ще бъдат лансирани най-новите smart-home продукти от портфолиото за домашна автоматизация на D-Link mydlink
Home. Сред новите решения са свързаният хъб Connected
Home Hub, както и нови серии сензори и аларми.

Подобрените безжични устройства са проектирани за
лесна комуникация помежду си и за взаимно активиране.
Сред тях са сензорът за отваряне и затваряне на врати
Z-Wave DCH-Z110, сензорът за движение Z-Wave DCH-Z120,
сензорът за детекция на течове и наводнения Wi-Fi DCHS160 и алармата Wi-Fi DCH-S220.

D-Link Connected Home Hub
D-Link Connected Home Hub DCH-G020 е съвместим със
стандарта AllSeen и разполага с поддръжка на всички
AllSeen-съместими устройства, като Wi-Fi осветителни
решения и др. Хъбът се свързва към съществуващ мрежов рутер в дома и служи като централизиран контролер на свързаните в системата D-Link посредством WiFi и Z-Wave безжични технологии.

Богата гама от решения за домашната екосистема
Гамата от интелигентни продукти за дома на D-Link
включва и вече достъпните на пазара IP видеокамери, детектор за движение и смарт контакт. Продуктите могат да бъдат свързани помежду си посредством приложението mydlink Home. Сред основните им предимства
са интуитивната и лесна употреба, възможностите за
икономия на разходи за енергия и охрана, както и достъпът до дома по всяко време и от всяка точка на света.

Интелигентна функционалност
Сензорът за движение mydlink Home Wi-Fi Monitor Sensor
(DCH-S150), монтиран в коридора, може да бъде настроен заедно с mydlink Home Smart Plug (DSP-W215), който е
свързан с лампа. Когато устройствата са свързани, при
засичане на движение, умният контакт се активира и
включва лампата. Системата позволява и настройка на
графици през приложението: за автоматично включване
на лампите при отсъствие от дома или за деактивиране
сензора за движение през нощта, ако в жилището има домашни любимци например.

За подобрена сигурност в дома
Мониторите mydlink Home могат да бъдат свързани
със сензора за движение и да изпращат 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 наблюдение през нощта и микрофон.
Камерата Mydlink Home Monitor 360 (DCS-5010L) осигурява пълен набор от функции с възможност за въртене и
накланяне, като предлага както безжична свързаност, така и такава с окабеляване.

1*2015

ÑÒÐ. 29

> îñâåòëåíèå

Интелигентно екстериорно
осветление

Неправилното управление на екстерирорните осветителни тела
може да доведе до редица непредвидени разходи, дискомфорт за
ползвателите и дори риск за безопасността им. Интелигентните технологии в екстериорното осветление са базирани на
наличните решения и техники в останалите области на приложение на осветителни системи, като основен фокус отново са
енергийната ефективност и опазването на околната среда.
Ето защо съвременните осветители, монтирани в различни градски
зони, спортни площадки, дворни пространства, паркове, гаражи и паркинги, фасади и открити промишлени
съоръжения, се проектират с функции
за безжична свързаност и възможности за интелигентен отдалечен контрол. С иновативни решения, като
LED модули, може да бъде осъществен
ретрофит и на съществуващи осветителни екстериорни системи.

Smart технологии в
екстериорните осветители
Интелигентните екстериорни
осветители обикновено са с интегрирани сензори за дневна светлина и
за детекция на движение, като съществуват и решения, способни да комуникират помежду си чрез безжична радиочестотна (RF) връзка. RF
мрежите позволяват интегриране на
отделните екстериорни осветители
в цялостна система. В нея могат да
бъдат свързани различни типове осветителни тела, контролни системи
и други мрежови елементи за осъществяване на интелигентно управление. Специализирани софтуерни решения позволяват на операторите и
собствениците на екстериорни осветителни системи да извършват мо-
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ниторинг и контрол на отделни тела,
групи от осветители и на цялата
мрежа, както и да настройват режими, аларми за регулярна и аварийна
поддръжка, денонощни графици и др.
Интегрираните сензори в екстериорното осветление позволяват на
осветителите да разпознават скоростта, с която се приближават обектите и да разграничават пешеходците от велосипедистите, преминаващите коли и домашните животни. При
липса на обекти в зрителното поле
осветителите преминават в режим
на слабо осветяване и се активират
при наличие на минувачи, за да осигурят безопасното им преминаване или
пребиваване в осветяваната зона.
Този координиран отговор в реално
време на реалните потребности от
осветление води до значителни икономии на енергия и оптимална ефективност.

Контролни системи за
екстериорно осветление
Заедно с подмяната на конвенционалните екстериорни осветители с
по-ефективни LED тела, за изпълнението на интелигентна осветителна мрежа са необходими и съответните контролни системи. Те гарантират максимално енергоспестява-

не, лесно и удобно отдалечено управление, безопасност за ползвателите
и намаляват разходите за експлоатация и поддръжка.
Редица производители предлагат
дистанционни управления, централизирани контролни решения, софтуер
и мобилни приложения за смарт устройства, които превръщат отделните интелигентни екстериорни осветители в завършена система.
Сред възможностите на контролните решения за екстериорно осветление са програмируемо димиране, регулиране спрямо дневната светлина,
автоматична идентификация и локализация на повреди в захранването на
отделен осветител или на цяла група осветители, управление в реално
време, автоматично измерване на
консумираната енергия и др.
Безжични „plug-and-play“ контролери могат да бъдат инсталирани
почти във всяко екстериорно осветително тяло с интелигентна функционалност и управлявани посредством контролен хъб чрез безжична
или GPRS/GSM връзка. Безжичните
контролери осигуряват възможности за интелигентно управление на
осветителни системи за различни
приложения: фасади, дворно и зоново
осветление, паркинги и гаражи, спорни площадки, индустриално осветление и др.

Интелигентно осветление
за паркинги и гаражи
Адекватното осветление на паркинги и гаражи в жилищни зони, молове, автокъщи, административни и обществени сгради, хотели, заведения
и други подобни обекти е от съществено значение за осигуряването на
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комфорта и безопасността на обитателите, служителите и посетителите. Оставянето на осветителите
включени през нощта или когато помещенията и пространствата не се използват води до излишни разходи
за енергия и замърсяване на околната среда. Интелигентните екстериорни осветителни системи за паркинги и
гаражи позволяват на собствениците лесно да контролират кога, в какъв режим и с каква продължителност да
светят. Сензорите за движение и дневна светлина осигуряват възможности за динамично димиране спрямо
реалните потребности от осветяване и повишават
енергийната ефективност на екстериорните осветителни системи без да компрометират здравето и безопасността на ползвателите.

Зоново осветление
Осветлението на паркове, атракциони, екстериорни
пространства към учебни заведения, офисни и търговски
сгради е критично за обществената сигурност, но представлява сериозно перо от бюджета на организациите,
които ги поддържат. Интелигентните решения за осветяване на такива обекти позволяват централизирано
управление посредством съответната контролна система, например уеб-базиран контролен интерфейс. Това
отново се постига с помощта на сензорни системи за
отчитане на движение, дневна светлина и наличие на
различни обекти в зрителното поле на сензорите, за да
се осигури необходимото ниво на осветяване когато,
където и за колкото време е нужно. Сигурността на
осветителните системи и безопасността на ползвателите се гарантират от автоматични системи за идентификация и локализация на повреди и известяване на
операторите. Съвременните технологии позволяват
известяване чрез изпращане на SMS, имейл или друг вид
мигновено съобщение до смарт устройствата или персоналните компютри, свързани с екстериорната осветителна система.

различни атмосферни явления и други подобни динамични
и непредвидими събития. За такива приложения сензорните системи се контролират от по-сложен софтуер за
звуково и визуално разпознаване на обектите и разграничаване на хората от останалите движещи се обекти в
зрителното поле. Разпознаването е базирано на отчитане
на скоростта и модела на движение посредством сложни
алгоритми. Фините настройки на такива системи позволяват изключително прецизно разпознаване и свеждат до
минимум фалшивото активиране на интелигентната
осветителна система.

Индустриални екстериорни осветители
В големите производствени операции отново е необходимо оптимално енергоспестяване, като за целта
осветлението в зони и помещения, които не се използват от персонала в даден момент, се изключва или димира. Интелигентни сензори отново активират осветителните системи, когато зоната или оборудването са необходими. Димирането може да се извършва по предварително зададен график или в реално време спрямо потребностите. В индустрията наличието на адекватно осветление е от критично значение за сигурността на служителите, особено за работещите с машини и друг вид
опасно оборудване.

Интелигентно екстериорно осветление,
активирано от движение
Сензорите с жестово активиране или за детекция на
движение са широко разпространено решение за жилищни и търговски приложения. По-сложно е обаче използването им в екстериорни пространства, за които е характерно случайното преминаване на животни, движение на
клоните на дърветата или други обекти от вятъра,
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ФЛАМТЕХ - богата гама от решения за пожарна
безопасност на високо технологично ниво
От 2004 г. насам фирма ФЛАМТЕХ
ЕООД създава и утвърждава позициите
си сред лидерите на българския пазар в
областта на решенията за пожарна безопасност. Основната дейност на дружеството е насочена към осигуряване
на пожарната безопасност на сгради за
жилищни, обслужващи, производствени,
складови, курортни, вилни, спортни и
развлекателни приложения.

Гаранция за качество от ФЛАМТЕХ
Акцент във портфолиото на ФЛАМТЕХ са високотехнологични системи за
осигуряване на пожарната безопасност,
които стриктно отговарят на потребностите и изискванията на клиентите.
Висококвалифицираното и професионално обслужване в съответствие с действащите нормативни актове, европейските и международните стандарти е основен принцип в работата на
фирма ФЛАМТЕХ. Качеството е в основата на нашия бизнес, нашата гаранция
за успех.

Партньори
ФЛАМТЕХ ЕООД е изключителен
представител за България на компанията Safety Hi-Tech, Италия, за проектиране и доставка на пожарогасителни инсталации с новите пожарогасителни
агенти NAF S 125 и NAF S 227 , които
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не нарушават озоновия слой.

NAF S 125 и NAF S 227- пожаро
гасителни агенти от ново поколе
ние, с внимание към околната
среда
Ключови решения в гамата ни за пожарна безопасност на сгради са пожарогасителните агенти NAF S 125 и
NAF S 227, производство на Safety HiTech. Продуктите притежават сертификати от най-авторитетните световни институции по пожарна безопасност, което гарантира качество и безопасност на световно ниво. NAF S
125 и NAF S 227 осигуряват пълно
спазване на противопожарните технически изисквания и екологични параметри.
При действието на гасителни агентите NAF S 227 и NAF S 125 възникват три различни процеса: химическа
реакция, която прекъсва процеса на горене между горивото и кислорода; "охлаждащ" ефект и изместване (изолиране) на кислорода. Неговият атмосферен
живот и потенциал на глобално затопляне са ниски, което прави NAF S 227
и NAF S 125 екологични, напълно допустими алтернативи на Халон 1301.

Предимства и приложение
NAF S 125 и NAF S 227 имат ниска

токсичност и могат да се използват
за защита на нормално обитавани площи. След изтичане, NAF S 125 и NAF
S 227 не изискват почистване на защитаваното помещение, което ги прави изключително полезни за приложения, при които други гасителни методи биха били неудачни. NAF S 125 и NAF
S 227 се използват за защита на електрически и електронни системи, двойни подове, окачени тавани, компютърни и контролни зали, архиви, музеи, библиотеки и др.

Богата гама от решения за
сигурността на Вашата сграда
За пожарната безопасност на Вашия дом и офис фирма ФЛАМТЕХ предлага широка гама от иновативни технологии с доказана ефективност. Сред
тях са гамата ни огнезащитни покрития за дърво и стомана, които осигуряват безопасност, защита и естетичност за стоманени и дървени
строителни елементи и конструкции.
Предлагаме още прахови, водни, водопенни пожарогасители и пожарогасители с CO 2, всички видове пожарогасителни и пожароизвестителни инсталации, като извършваме проектиране, доставка, монтаж и абонаментно сервизно обслужване, както и пълна гама противопожарно оборудване.
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Firefly AB: Промишлени системи за
искрогасене и предотвратяване
на прахови експлозии
Фирма Гриком инженеринг е изключителен представител за България на шведския
производител Firefly AB. Актуално решение
за искрогасене и предотвратяване на прахови експлозии на компанията е искрозащитната система Firefly.

лозна и хартиена промишленост, текстилна промишленост, тютюно-преработваща
промишленост, производство на хигиенни
продукти, хранително вкусова промишленост и др.

Оценка на риска
Принцип на работа на технологията Firefly
Искрозащитната система на Firefly се
състои от датчик за опасни частици (източници на запалване) в потока от производството. След откриването на опасни
частици, oще преди да започне пожар или
настъпи експлозия, те биват обезвреждани автоматично в рамките на милисекунди.
Съчетавайки уникалната патентована технология и 40 години опит в промишлени процеси, Firefly предлага решения за сигурност
с най-високо качество, които намаляват
фалшивите сработвания до минимум и способстват за непрекъсваемост на производството.

Индустриални процеси, в които
съществува риск от пожар и
взрив
Сред индустриите с най-голям риск от
настъпване на пожар или експлозия са: дървопреработваща промишленост, производство на дървесни плоскости, производство
на твърдо био-гориво (гранули), ТЕЦ, целу-

Различните материали могат да се запалят при различна температура и ниво на
енергията, като съответно имат специфична минимална температура на запалване
(MIT) и минимална енергия на запалване (MIE).
Ето защо искрозащитните системи трябва да се определят от източниците на запалване при достигане на тези опасни нива. Примери за оборудване, което може да
стане източник на запалване в индустриални процеси, са: мелници, вентилатори, сушилни, пили, стругове и др.

Откриване на източниците на
риск
Всички детектори на FireFly са нечувствителни към дневната светлина. Всяко фалшиво задействане, причинено от дневна
светлина, води до излишно впръскване на вода в защитавания производствен процес, до
спиране и нежелани последствия за производството. Благодарение на откриването
на съответната минимална температура на
запалване и енергийните нива на различни
материали, както и на нечувствителност-

та към дневната светлина, искрозащитната система Firefly предлага детекция с найвисоко качество без аналог на пазара.

Иновативни технологии за
детекция
Технологията TrueDetect на Firefly прави
възможно да се установи действителната
температура на запалване и енергийните
нива на различни материали. Детекторите
Firefly работят само в инфрачервения (IR)
спектър и използват като детекторен елемент оловен оксид (PBS), който не е чувствителен към дневната светлина.
Firefly е единственият доставчик в света, който оборудва всички инфрачервени детектори с патентованата технология Multicheckpoint, която гарантира бърза и надеждна детекция.
Използвайки принципа на производното
измерване, инфрачервените детектори на
Firefly могат да откриват опасни частици,
движещи се със скорост до 50 м/сек.

Гасене с технологията
PowerImpact extinguishing
Firefly използва високоскоростно и мощно
пълноокръжно гасене с дюзи с уникален дизайн,
монтирани от двете страни на процеса (линията). Това дава възможност да се проникне
и покрие целия поток от материал в процеса
на пневматично пренасяне или по пресипка.
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HD IP решения
за видеонаблюдение
През изминалите години IP видеосистемите доказаха своите предимства пред аналоговите решения. Те предоставят възможности за дистанционен достъп и управление през Интернет мрежата, гъвкавост и скалируемост, възможност за засичане, проследяване и идентифициране на обекти в реално време. Освен
това комуникацията е с високо ниво на сигурност благодарение
на предлаганите методи за криптиране и идентификация.
Плюс на цифровите решения е и
интегрирането на интелект в камерите, което предполага безброй
възможности за анализ на видеосъдържанието с цел откриване на
определени лица, засичане и броене на
хора, прочитане на знаци, регистрационни номера, следене на обекти,
регистриране на движение и други. Не
на последно място, съвременните IP
камери за видеонаблюдение предоставят качество на образа далеч над
традиционните CCTV камери. Високата резолюция на изображенията им
дава възможност за детайлно видеонаблюдение и ги прави идеален избор
за разпознаване на лица, разчитане на
регистрационни табели и други дейности, свързани с висококачествено
видео.

Мегапикселовите камери
или HD IP камерите предоставят
значително по-добро качество на
образа от стандартните охранителни камери и често биват предпочитани като надежден и ефективен
начин за осигуряване на безопасността в даден обект. Сред най-честите им приложения са банки, наблюдение на участъци от градската среда, транспортни средства, летища,
търговски обекти и др. В банките и
финансовите институции мегапикселовите камери предават изображения с изключителни детайли, необходими за идентифициране на лица
и запис на доказателства при съмни-

ÑÒÐ.

34

1*2015

телно поведение. В градското видеонаблюдение мегапикселовите мрежови камери се използват за предаване на видеопотоци с висока разделителна способност от места, където е необходимо идентифициране на
лица и предмети или получаване на
увеличено изображение по време на
наблюдение в реално време или за
запис. Мегапикселовите камери, поставени на гари, терминали и летища, както и в автобуси и влакове,
осигуряват валидни доказателства
в случай на престъпления, актове на
вандализъм и застрахователни искове.
При видеонаблюдението на пътния
поток посредством една или няколко
камери могат да се записват и обработват автоматично регистрационните номера на преминаващите превозни средства. Могат да бъдат
заснети изображения отпред или
отзад, необходими за доказателствен
материал в дела за изпълнение на
изисквания и налагане на правоохранителни мерки, например контекстуално изображение на превозното
средство заедно с времето и мястото. За подобряване на обществената сигурност властите все повече
се възползват от предимствата на
видео базираните системи за автоматично разпознаване на регистрационни номера при издирване на определени превозни средства в пътния
поток, например откраднати автомобили или такива, които са използва-

ни при извършването на престъпления.
Охранителните системи, използващи IP камери, са лесни за инсталация и поддръжка и практически предлагат неограничени възможности на
клиентските настройки. А това позволява създаването на максимално
адекватна за конкретното приложение система за сигурност.

Сигнал от различни зони
Някои мегапикселови камери предлагат функцията „multi-view streaming“. Благодарение на нея една камера може да изпраща сигнал от
различни зони на една сцена, което
предполага, че една мегапикселова
камера може да замени няколко стандартни. За пример може да послужи
едновременното наблюдение на повече от един обект, разположен на
различна дистанция от камерата, без
фокусът да бъде разместен.
Усъвършенстваните мрежови камери имат вградено откриване на
движение и управление на алармените сигнали, така че камерата знае
кога да изпрати видео, при каква
скорост на кадъра и разделителна
способност. Задействаното от определено събитие видеонаблюдение
спестява време и усилия, като намалява необходимостта от активно
следене на видеонаблюдението от
персонала. Алармите могат да активират автоматично изпращане на
SMS или e-mail съобщения.
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Висококачествено изображение
в реално време
Сред останалите предимства на IP камерите са интегрираният запис на звукови сигнали, което отменя
необходимостта от допълнително окабеляване. За разлика от аналоговата камера, която е устройство за
генериране на изображения, предлагащо възможност
единствено за еднопосочно предаване на данни, при IP
камерите сигналът е двупосочен. Те биха могли напълно
да се интегрират в наличните информационни системи,
както и да комуникират едновременно с няколко приложения и т. н. Мрежовите камери с интегриран уеб сървър
нямат нужда от директна връзка с PC или друг хардуер
и софтуер. Те работят като самостоятелни устройства,
необходима е само връзка към мрежата.
През Ethernet интерфейса една камера от висок клас
може да предава данни директно на най-малко 10 компютъра едновременно. Ако изображенията се изпращат първо
на външен уеб сървър (вместо директно на наблюдаващия в контролния пункт, например), видеото може да бъде
наблюдавано в реално време от неограничен брой потребители на IP мрежата.

Пренос на звукови и видеосигнали
Мрежовите камери поддържат функционалност за
пренос, освен на видеосигнали и на различни видове данни
- входно-изходна информация, аудио, данни за управление
на камерата и т. н. Сигналът, улавян от мрежовите
видеокамери, представлява светлинен сноп, формиран от
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лъчи с различна дължина на вълната, който се преобразува в цифров вид и се изпраща по мрежата. Изображението е с високо качество и се вижда в реалните си
цветове, благодарение на факта, че преди да достигне
лещата на IP камерата, образът преминава през оптичен филтър. Задачата на филтъра е да поглъща инфрачервените вълни и да настройва картината. Получените
цифрови изображения могат да се съхраняват или на
харддиска на компютъра, или на сървър за съхранение на
данни в мрежата. Повечето IP камери предават изображенията във формат, който гарантира високо качество
на картината, голяма гъвкавост при настройките на
разделителната способност, висока скорост на потока
данни, по-добро възпроизвеждане на бързи движения и др.

Интеграцията на IP камери от различни
производители в обща система
Един от проблемите пред развитието на пазара на
продукти за мрежово видеонаблюдение е тяхната съвместимост. Въпреки че има голямо разнообразие на IP видеосистеми, които поддържат оборудване от множество
различни производители, все още се налага във всеки
отделен случай да се проверява дали определена камера
се поддържа от определена видеомениджмънт система
(и то не само на ниво продукт, а и на ниво версия на
фърмуера). Разработчиците на видео системи отделят
значително време и усилия, за да осигурят съвместимост
с най-новите версии на фърмуера на всеки отделен продукт. От своя страна, производителите на хардуера
постоянно трябва да осигуряват на софтуерните компании най-новите версии на фърмуера и непрекъсната техническа поддръжка по всички въпроси, свързани с имплементирането им. Осигуряването на съвместимост между различните продукти и производители при все по-разрастващото се използване на IP технологии и мрежова
инфраструктура за пренос на данни става все по-необходимо. Със задачата са се заели две стандартизиращи
организации в областта на мрежовото видеонаблюдение
- Open Network Video Interface Forum (ONVIF) и Physical
Security Interoperability Alliance (PSIA). PSIA се занимава общо
със системите за сигурност с IP възможности (в т. ч.
мрежовото видеонаблюдение), докато ONVIF за момента
се фокусира изключително в областта на мрежовото
видеонаблюдение. ONVIF дефинира общ език за мрежовите видеоустройства, като по този начин осигурява комуникацията между продукти за мрежово видеонаблюдение на различни производители, поддържащи стандарта.
За инсталаторите и системните интегратори това
осигурява значително опростяване на процесите на планиране и инсталация, а за крайния потребител – по-голяма гъвкавост и свобода при избора на продукти. Поддържането на ONVIF осигурява възможност за избор на найподходящите продукти за всеки конкретен случай, като
гарантира работоспособността на системите, дори
когато продуктите са от различни производители. Без
наличието на такъв стандарт системите се определят
като затворен тип и работят единствено с продукти на
същия производител, а в редица случаи даже и само с
продукти от същата продуктова линия на този производител.
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NUUO Crystal от Макстел - VMS
система от ново поколение
Фирма Макстел, партньор на глобалния доставчик на системи и решения за
видеонаблюдение NUOO, лансира на
българския пазар VMS системата от ново
поколение NUUO Crystal. Linux-базираният
пакет от сървър и софтуер за виодеомениджмънт е гъвкав, лесно управляем и с
разширени възможности за запис и визуализация. Революционната модулна структура на NUUO Crystal позволява скалируемост на системата според конкретните изисквания и я превръща в перфектно
решение за видеоуправление на Вашия дом
или бизнес.

Разширена функционалност
NUUO Crystal разполага със система за
централизирано управление на обекти с
множество помещения, неограничен брой
свързани в сървърната мрежа устройства
и неограничен брой събития чрез унифицирания клиент NuClient.

NUUO Crystal включва инструменти за
диагностика и отстраняване на проблеми.
Системата поддържа до 64 канала за запис с 5-мегапикселови камери (със скорост
на пренос на данни 250~550Mbps), над 2000
модела камери от 80 различни производители, както и RTSP видео стрийминг.

Високотехнологично решение за
видеоуправление
NUUO Crystal включва вграден сървър
за управление, записващ сървър, записващ
резервен сървър и сървър за метаданни.
Решението разполага с централизирани
I/O-базирани системи, NTP поддръжка,
Ethernet свързаност и възможност управляващият сървър да координира времево
всички системи.
NUUO Crystal е отворена платформа,
съвместима с ONVIF Profile. Системата позволява мултистрийминг на видеоматериала от камерите и поддържа всички широ-

ко използвани формати: H.264, MJPEG,
MPEG4, MxPEG и др.

Предимства на NUUO Crystal
VMS системата е в състояние да стриймва до 256 канала на сървър в реално време и едновременно през множество клиенти. NUUO Crystal разполага още с функции
за прецизна детекция на движение, поддръжка на непрекъснат, I/O базиран или активиран при дадени събития запис. Системата позволява задаване на график за стартиране, спиране и управление на видеонаблюдението, предварително задаване на функция Backup на видеото към FTP локация.
Всички записи са с воден знак за безпроблемно верифициране на данните.

www.maxtel.bg
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Сигнализатори за природен
газ и пропан-бутан - част 2
В продължение на темата за видовете газсигнализатори, предлагани на нашия пазар, в настоящия брой публикуваме коментара на Сименс направление Сградни технологии.
Система за газ детекция
на токсични и експлозивни
газове CC62P
Сименс CC62P е система за откриване на токсични и експлозивни газове, при която се използват електрохимична, каталитична и инфрачервена технология. Тя е съставена от
контролен панел, комбиниращ от един
до четири модул-линии, които, от своя
страна, захранват и комуникират с
детекторите. С помощта на RS485
интерфейс се постига дължина на
линията до 1000 м. Максималният
капацитет на системата е до 64
детектора - от 1 до 4 модул-линии на
централа и до 16 детектора на 1
модул-линия. На клавиатурата са разположени 6 поликарбонатни бутона и
2х16 LCD дисплей за съобщения с буквено-цифрови символи за индикиране на
номер на детектора, номер на групата, тип на газ, концентрация, вентилационен режим и аларми.
Всеки един модул-линия контролира в реално време до 16 адресируеми
детектора, разделени в 1, 2 или 4
групи за откриване за токсични газове и 2 групи за експлозивни газове.
Детекторите за токсични газове
и O2 се предлагат във варианти за:
въглероден окис (CO), азотен диоксид
(NO2), солна киселина (HCl), водороден
сулфид (H2S), хлорен диоксид (Cl2), азотен окис (NO), серен диоксид (SO2),
кислород (O2). Отличават се със следните характеристики: полезен живот
(CO): 4-5 години; покритие за (CO)
около 200 m2; макс. разстояние 1000 м.
В гамата се предлагат и взривозащитени детектори (клас II 2GD Ex
d IIC T6 Gb) съответно за въглероден
окис (CO), азотен диоксид (NO2), водороден сулфид (H2S), амоняк (NH3) и
кислород (O2). Те притежават автоматичен контрол и вградена термична компенсация и също сехарактери-
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зират с полезен живот (CO) 4 години
и комуникация също посредством
RS485 интерфейс при макс. разстояние до 1000 м.
Детекторите за експлозивни газове с каталитична технология се предлагат за откриване на метан, природен газ, бутан, пропан и водород.
Имат покритие около 16 м 2 и при
монтажа им се препоръчва инсталация на 30 см от тавана за метан,
природен газ, водород и на 30 см от
пода за бутан и пропан. Комуникацията се осъществява също посредством RS485. Диапазон на детектиране: от 0 до 100% L.E.L.

Системата предоставя 4 независими релейни изхода за модул-линия,
1 главна аларма и 1 обща грешка. Тези
4 релейни изходи могат да бъдат
разделени на две независими групи с
2 различни програмирани релета или
4 независими групи с 1 програмирано
реле.
Вградената памет съхранява до 100
събития от модул-линия и максималните показания от дадена група газ.
Предвидена е възможността за предаване на данни към принтер, както и
към интегрирана система за сигурност, например MM8000 на Сименс.

CC62P е мултисензорна. Централата едновременно и непрекъснато
контролира до 64 точки, като представя показанията на всички инсталирани детектори в реално време. В
случай на грешка на някой детектор
CC62P продължава да обработва и
показва цялата необходима информация от останалите детектори в групата, точка по точка и в реално време. CC62P сензорите работят при
атмосферно налягане на околната
среда, което води до удължаване на
техния живот за разлика от системите, работещи непрекъснато под
налягане.
Всички детектори се предлагат и
във вариант на комуникация 4-20 mA,
което позволява да се изгражда и
звездообразна топология. Свързването към CC62P в този случай се извършва посредством допълнителен
модул-преобразувател на интерфейс.
Подходяща е за инсталация в подземни паркинги, тунели, стаи с батерии, мазета, химическа промишленост, птицеферми, битови бойлери,
фабрики за изкуствени торове, работилници, съхранение на зърно, оранжерии, ядрена промишленост, хартиена преработка, полупроводникова
индустрия и много други.
Красимир Кръстев, Сименс
направление Сградни технологии
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Диагностика на
термоизолацията на сгради
Външните термоизолационни системи стават все по-важна част от пазара на решения за повишаване на енергийната ефективност на сгради. Съобразно все по-строгите енергийни изисквания и разпоредби за енергийна ефективност в

лизирани топлинните загуби и да
бъдат предприети съответните коригиращи мерки с цел повишаване на
енергийната ефективност на сградата и реализиране на икономии на
енергия.

сградния сектор, през последните години конструкторите
отделят по-голямо внимание на ефективното приложение
на тези системи. За съжаление все още при някои нови или
съществуващи сгради топлоизолация се поставя без да се
вземат предвид най-добрите практики и технологии за изпълнението й, което води до съществени топлинни загуби.
Един от методите за идентифициране на аномалиите в изолационните
инсталации и изучаване на термоизолационните характеристики на при-

лаганите системи е инфрачервената
термография. С помощта на термовизионни камери могат много точно
и разходно ефективно да бъдат лока-

Европейски изисквания
към енергийната ефективност
на сградите
Сградният сектор съставлява 40%
от енергийните нужди на Европейския съюз и предлага най-голям потенциал за оптимизиране на енергийната ефективност. Предвид този потенциал бе приета Директива 2012/
27/ЕС относно енергийната ефективност, която касае регулацията на
енергийните характеристики на
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под влиянието на дадени външни
фактори.

Принцип на работа на
термографското оборудване

сградите в рамките на ЕС. На този
документ са базирани много от националните законодателства в областта.
Въведените икономически стимули за подобряване енергийната ефективност на сградния фонд в редица
държави членки на ЕС създава предпоставки за прилагането на обследвания за топлонепропускливост на
сградните ограждащи конструкции и
елементи. Използването на инфрачервена термография самостоятелно
или в комбинация с други безразрушителни методи за диагностика позволява бързо и прецизно локализиране на
проблемните зони.

Нормативна рамка в България
На задължително сертифициране у
нас по реда на действащия Закон за
енергийната ефективност подлежат
всички сгради за обществено обслужване в експлоатация с разгъната
застроена площ над 500 кв.м, а от 9
юли 2015 г. - с разгъната застроена
площ над 250 кв.м (ЗЕЕ, чл. 19, ал. 2).
По реда на Наредба № 16-1594 от
13.11.2013 г. (в сила от 22.11.2013 г.)
се извършва обследване за енергийна ефективност на сградите в експлоатация, което включва идентификация на проблемите по отношение на
ефективността и потенциала за
енергоспестяване в сградните ограждащи конструкции и елементи
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(включително термоизолационните
системи).
От февруари т. г. в ход е изпълнението на проект „Енергийно обновяване на българските домове“, като
една от допустимите за финансиране дейности е поставянето на
външна топлоизолация след извършване на съответното обследване за
енергийна ефективност.

Особености при диагностиката
на топлоизолация
При специфични условия, например
различни температури на повърхността на изолацията, информацията
за термичната устойчивост, проводимостта и дебелината на материалите не е достатъчна за определяне на термичното поведение на отделните слоеве от топлоизолацията. На практика трябва да се отчита и специфичната топлина на материалите, както и тяхната
плътност. Параметърът, който характеризира изолационните материали при различни условия, свързани с
повърхностното излъчване на топлина от конструкция с топлоизолация, се нарича топлинна ефузия. При
провеждане на термографски анализ
трябва да се разграничават
повърхностните топлинни аномалии
на топлоизолацията вследствие на
дефекти или повреди на термоизолационната система от промените

Инфрачервената термография е
най-бързият и лесен безконтактен и
безразрушителен метод за откриване на топлинните загуби в сгради,
който предотвратява цялостната
подмяна на термоизолационната обвивка. Обикновено термографията се
извършва посредством термовизионни камери, които изобразяват обектите с различни температури в различни цветове. Получената от камерите информация се подлага на термографски анализ, за да се идентифицират местата, на които има загуби на топлина и по възможност –
причините за възникването им.
Инфрачервената радиация, която
се излъчва от даден обект, се фокусира чрез оптична леща върху инфрачервен детектор. Той изпраща информацията към система за генериране
на изображения. Тя „превежда“ данните, идващи от детектора, в образ,
който може да бъде видян от човешкото око във визьора на камерата или
изведен чрез стандартен монитор
или LCD екран. При инфрачервената
термография инфрачервеният образ
се трансформира в радиометрично
изображение, което позволява разчитане на отделните температурни
стойности.

Инфрачервена термография
на сгради
Използването на термографски
метод за диагностика на термоизолацията на сгради позволява разграничаване на отделните слоеве и елементи на топлоизолационните системи. Обикновено при тях са обособени два типа елементи - изолационният материал, който е с ниска
топлопроводимост и ограничен топлинен капацитет, и крепежните елементи и средства (дюбели, лепила и
други) - с по-висока топлопроводимост и по-голям топлинен капацитет. В много случаи при диагностика на топлоизолация като метод се
избира термографията с инфрачервени камери поради усъвършенства-
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ните технически възможности на
оборудването и възможностите за
прецизно регистриране на много
малки температурни разлики от
порядъка на 0,1 °C. Термовизионните
камери позволяват измерване и архивиране на отчетените стойности
на повърхностната температура на
топлоизолацията, както и детекция
на малки вариации за период от време. Добра възможност, предлагана
от термокамерите, е заснемане на
висококачествени видео изображения, посредством които да бъде
проследявано топлинното поведение
на термоизолационните системи в
даден времеви отрязък, свързан с
промяна на външните и вътрешните
фактори, влияещи върху топлообмена на сградата.

Инфрачервен термометър
или термовизионна камера?
На пазара на термографско оборудване са достъпни и други технологии
за измерване на топлинни аномалии в
термоизолацията на сгради освен
термовизионните камери. Такива са

инфрачервените термометри, които
също позволяват безконтактно отчитане. Те са отлично средство за
едноточкови температурни измервания, но не са подходящи за детекция
на топлинни загуби в по-големи зони,
където лесно биха могли да пропуснат въздушни течове в сградната
обвивка, места с недостатъчна изолация или проникване на вода. Термовизионните камери могат да измерват едновременно температурата на
всички обекти в зрителното поле,
както и температурните разлики
между отделните части на тези
обекти. Предимство на обследването с термовизионна камера е възможността да се сканират цели сгради
или цялостни ОВК инсталации.
Инфрачервените камери се отличават помежду си по техническите
си възможности и характеристики,
например резолюцията на заснеманото изображение. Една термовизионна камера от най-нисък клас с резолюция 60 х 60 пиксела е равносилна на
използването на 3600 инфрачервени
термометъра едновременно. За каме-

рите с резолюция на изображението
640 x 480 функционалността вече се
съизмерва с тази на цели 307 200
термометъра.

Разширени възможности
при диагностиката на
термоизолационни системи
Термовизионните камери са сравнително лесни са употреба и дават
цялостна представа за състоянието
на термоизолацията. С тях могат да
бъдат извършвани обследвания по всяко време, дори при работещи сградни инсталации. Те прецизно идентифицират и локализират проблеми, невидими за невъоръженото око, като
гарантират, че усилията в посока подобряване на енергийната ефективност на топлоизолацията ще бъдат
насочени точно там, където е необходимо, без влагане на излишни средства и труд в цялостна подмяна на
системата и дискомфорт за обитателите. Термокамерите позволяват
и превантивна диагностика на термоизолационните системи, като пестят време и разходи.
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Сертификати за енергийни
характеристики на сгради
Актуалната нормативна рамка в областта (Наредба № 16-1594 от
13.11.2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради) дефинира
два вида сертификати - сертификат за проектните енергийни
характеристики на сградата преди тя да е въведена в експлоатация и сертификати за енергийни характеристики на сгради в експлоатация. Сертификатът за проектни енергийни характеристики се издава след завършване на строителството на нова сграда
преди въвеждането й в експлоатация или след изработване на инвестиционния проект преди издаване на разрешение за строеж на
сградата (по задание на възложителя/собственика).
Вторият сертификат се издава
след извършено обследване, което
отчита какво количество енергия
потребява сградата, какви са
възможностите за намаляването на
енергийните разходи и кои са препоръчителните мерки за оптимизиране на
енергийната ефективност. Процедурата завършва с оценка на енергийните спестявания - резултат от изпълнението на една или на група мерки, целящи повишение на енергийната ефективност. Обследване и сертифициране на сгради могат да извършват само експерти - консултанти по енергийна ефективност. Те
трябва да отговарят на определени
изисквания и да са регистрирани.
Процедурата по обследване за
енергийна ефективност е задължителна за обществени сгради, които
отговарят на три условия - да са
държавна или общинска собственост,
да са в експлоатация и с разгъната
застроена площ над 500 квадратни
метра. От 9 юли 2015 последното
изискване се променя - сградата
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трябва да е с разгъната застроена
площ над 250 кв. метра. Издаването
на документи изисква възложителят
да предостави предварително на
консултанта инвестиционен (екзекутивен) проект; строителните документи; резултатите от вече направени изпитвания на ограждащите
конструкции, системи и елементи в
постройката, както и на техническите инсталации.

Обследване за енергийна
ефективност
Обследването за енергийна ефективност на сгради включва идентификация на сградните ограждащи
конструкции и елементи и системите за осигуряване на микроклимата,
измерване и изчисляване на енергийните характеристики, както и анализ и определяне на потенциала за
намаляване на разхода на енергия.
Следващ етап е разработването на
мерки за повишаване на енергийната
ефективност, тяхната технико-икономическа оценка и оценка на спес-

тените емисии въглероден диоксид
(CO2) в резултат на прилагането на
препоръчаните мерки.
Предмет на обследването е и анализът на възможностите за използването на енергия от възобновяеми
енергийни източници - част от оценката за годишния разход на енергия в
кооперацията.

Сертификат за проектни
енергийни характеристики
Сертификатът за проектни енергийни характеристики съдържа данни за функционалното предназначение
на сградата, местонахождение, снимка на сградата/компютърна графика;
общите геометрични характеристики, в т.ч. разгънатата застроена
площ, отопляваната площ, площта на
охлаждания обем; класа на енергопотребление. В него се посочва и стойността на интегрираната енергийна характеристика на сградата и
референтната й стойност, изразени
като специфичен годишен разход на
потребна енергия в kWh/m 2 , и на
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първична енергия - в случаите, когато е изчислена в проекта на сградата в kWh/m2; нетната потребна енергия при отсъствие на вътрешни товари, както и брутната потребна
енергия с отчитане на вътрешните
товари в kWh/m 2; общия годишен
разход на потребна енергия в MWh,
общия годишен разход на първична
енергия в MWh - в случаите, когато
е изчислен в проекта на сградата;
проектната стойност на емисиите
въглероден диоксид (CO2), еквивалентни на общия годишен разход на потребна енергия.
При наличие на такива сертификатът представя и енергията от
възобновяеми източници в абсолютна стойност и като относителен дял
от брутната потребна енергия за
сградата; специфичните геометрични характеристики на ограждащите
конструкции, проектните им енергийни характеристики, вкл. референтните им стойности. Описани са източниците на енергия в сградата, в т.ч.
възобновяеми, стойностите на енергийните характеристики на системите за осигуряване на микроклимата,
изразени като специфичен годишен
разход на потребна енергия за отопление, за вентилация и за охлаждане в kWh/m2. Издаденият сертификат
дава информация и за стойността на
специфичния годишен разход на потребна енергия на системата за
гореща вода за битови нужди, в kWh/
m 2, и използваните енергийни източници, в т.ч. възобновяеми.

Обследване на сгради в
експлоатация
Обследването на сгради в експлоатация обхваща следните технически средства и системи: средствата
за измерване и контрол на енергийните потоци в сградата; системите
за изгаряне на горива и преобразуване на входящите в сградата енергийни потоци в т.ч. от възобновяеми
източници; топлопреносните системи - водни, парокондензни, въздушни;
електроснабдителните системи;
осветителните системи; системите

за осигуряване на микроклимата; системите за гореща вода за битови
нужди и сградните ограждащи конструкции и елементи.

Етапи на обследването
В първия, т. нар. подготвителен
етап от обследването, се прави оглед на сградата, събира се и се обработва първичната информация за
функционирането й и разходите за
енергия за представителен предходен
период от време.
Вторият етап включва по-детайлен анализ на съществуващото
състояние и енергопотреблението на
сградата, изготвяне на енергийни
баланси и определяне на базовата
линия на енергопотребление. В резултат се определят енергийните характеристики на сградата и потенциалът за тяхното подобряване.
В третия етап от обследването
се разработват конкретни мерки за
повишаване на енергийната ефективност и се определя годишният размер
на енергоспестяването, както и на
количество спестени емисии CO2.
Заключителната фаза на обследването предвижда изготвянето на доклад
за отразяване на резултатите от
обследването и предоставянето му
на собственика на сградата.

Срок на валидност
на сертификата
За сгради в експлоатация сертификатът за енергийни характеристики има 10-годишен срок на валидност. Следващият сертификат
трябва да бъде издаден до една година след като е изтекъл срокът на
валидност на предишния. Сертификатът се актуализира с издаването
на нов сертификат във всички случаи на извършване на дейности, водещи до подобряване на цялостните
енергийни характеристики на сградата, като реконструкция, основно
обновяване, основен ремонт или преустройство на сградата, текущ
ремонт на инсталации на сградата
и други дейности. Съгласно наредбата при настъпване на изменения в

условията, при които сертификатът
е издаден, както и при промяна на
обстоятелствата, отразени в него,
собственикът на сградата следва да
извърши ново обследване за енергийна ефективност и сертифициране на
сградата.
Собственикът на сградата или
възложителят на процедурата е
длъжен в срок не по-късно от 30 дни
от въвеждане на новата сграда в
експлоатация да представи в Агенцията за устойчиво енергийно развитие
заверено копие на сертификата за
проектни енергийни характеристики.

Освобождаване от данък
Специална скала на класовете за
енергопотребление определя сградите - от високоефективния клас А до
най-нискоефективния клас G. Законът за местните данъци и такси
предвижда сградите със сертификат за енергийни характеристики с
категория „А“ или „Б“ да се освобождават от данък за период до 10 години. Преференцията започва да
тече от годината, която следва
датата на издаване на сертификата. Ако сертификатът е с категория „А“, освобождаването от данък
сгради е за седемгодишен период. Ако
в сградата се прилагат мерки,
свързани с използване на възобновяеми енергийни източници, този срок
се удължава до десет години. При
сертификат за сграда от категория
„Б“ освобождаването от данък сгради е за период от 3 години. При въведени мерки за ползване на възобновяеми енергийни източници този
срок става пет години. Освобождаването от данък сгради (следствие
на тяхното сертифициране за енергийна ефективност) се прилага само
ако имотите не се ползват със
стопанска цел. Данъчните облекчения обаче се отнасят само за сгради, въведени в експлоатация преди 1
януари 2005 г. Причината е, че новото строителство е по задължителни правила и стандарти за енергийна ефективност и затова с в пълен
синхрон със законовите норми.
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Енергийна ефективност на
абонатни станции – част 2
В продължение на темата от миналия брой на списанието, в
която ви представихме състоянието на действащите у нас
абонатни станции и техническите изисквания към тях от гледна точка на енергийната ефективност, в настоящия материал
ще ви запознаем детайлно с ролята на компонентите на системата за управление и други елементи от абонатните станции.
Абонатната станция се управлява от система, образувана от цифров РI температурен регулатор, електрозадвижвани регулиращи вентили,
температурни датчици и регулатор
на диференциалното налягане. Температурният РI регулатор следва да
може да регулира температурата на
водата в отоплителния кръг във функция от външната температура, а
температурата на водата за битовото горещо водоснабдяване съгласно зададената стойност и в двата
случая. Пропорционалната лента на
регулатора трябва да бъде задавана
в широки граници, интегралната константа да може да бъде задавана за
бърза и бавна реакция и регулаторът
трябва да има неутрална зона, така
че когато температурата е в нейните граници, регулаторът да не активира регулиращите вентили. Температурата на водата в отоплителния
кръг се определя от температурни
криви, във функция от външната
температура, типът на отоплителната система и характеристиките
на сградата. Регулаторът трябва да
дава възможност за промяна наклона
на кривите, паралелно преместване
на същите и автоматично да адаптира температурните криви във
функция от температурата на представително помещение. Регулаторът следва да може да ограничава
максималната и минимална температура на водата в отоплителния кръг
и да гарантира 24-часова и седмична
програма за нормална и редуцирана
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температура, като редуцираната
температура е във функция от
външната температура и връщането към нормалната температура да
става чрез форсирано увеличаване на
температурата.
Регулаторът трябва да може да
ограничава температурата на
връщащата вода към топлоизточника в границите от 20 оС до 70 оС при
външни температури от – 20 оС до +
15 оС.
Това е важна функция на температурния регулатор, която гарантира
ниска температура на връщащата
вода, задоволява нуждите на сградата с ограничен дебит, т. е. увеличава капацитета на мрежата без никакви инвестиции, намалява топлинните
загуби в мрежата, намалява разхода
на електроенергия за мрежовите
помпи и повишава термичния КПД на
топлоизточника.
За съжаление, в модернизираните
станции на някои топлофикационни
дружества датчикът за температурата на връщащата вода не се монтира и всички описани бенефиции за
доставчика на топлинната енергия не
могат да се реализират. Обследването на енергийната ефективност на
сграда следва да констатира това,
където е факт, и да препоръча
възстановяване на тази функция на
системата за автоматично регулиране.
Регулаторът е необходимо да е
комплектован с дисплей, който показва зададените и измерените темпе-

ратури в референтно помещение и
също температурата на водата за
БГВ, да показва зададените предварителни стойности и да регистрира
неточности и дефекти в температурните датчици. Температурните
регулатори следва да са комплектовани с интерфейс, позволяващ изтегляне на данни от топломера и управление от разстояние. Регулаторът
трябва да е адекватно маркиран, да
притежава защита IP 40 и да е съпроводен със сертификат за съответствие с европейските стандарти.

Електрозадвижвани двупътни
регулиращи вентили
Изпълнителните механизми на
системата за регулиране на температурата на водата в отоплителния
кръг и на водата за БГВ са двупътни
моторни вентили (позиции 7 и 33 от
фиг. 1). Тези вентили работят с параметрите на първичния кръг и допускат диференциално налягане при затворено положение до 1,2 МРа, да имат
балансиран клапан и пропуски при
затворено положение не повече от 0,5
% от номиналния капацитет на вентила. Моторните вентили следва да
имат хидравлични характеристики,
обсег на регулиране и скорост на
затваряне, гарантиращи посочената
точност на регулиране. Моторният
вентил за регулиране температурата на водата за БГВ трябва да има
време за затваряне, от напълно отворено положение, не по-дълго от 25
секунди. Необходимо е вентилът да
е напълно отворен при 100 % товар
на системата и да притежава функцията за автоматично затваряне при
отпадане на напрежението.
Абонатната станция има два паралелни регулиращи кръга, при които
хидравличните загуби на първичния
отопляем медиум следва да се изравнят и да не бъдат повече от 80 kРа.
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бленда, за да се ограничи входното
диференциално налягане.
Частите на регулатора се изработват от корозоустойчиви материали, нивото на звуковото налягане не
трябва да е по-голямо от 50 dB и доставката му е съпроводена със сертификати за одобрен тип и за
съответствие с адекватните европейски стандарти.

Топлообменници

Фиг. 1. Модернизирана индиректна абонатна станция.

Регулиращият кръг на отоплението
включва: топлообменника за отопление, регулиращия вентил за отопление и първата степен на топлообменника за БГВ. Регулиращият кръг за БГВ
включва: регулиращия вентил за БГВ
и топлообменника за БГВ (първа и
втора степен). Дебитната характеристика на вентила за регулиране
кръгът за отопление следва да се
определи за 100% мощност на топлообменника за отопление при температурна разлика 75 оС. Дебитната
характеристика на вентила за регулиране на БГВ при двустепенно подгряване се пресмята при температурна разлика 22 оС и за 40% от капацитета на топлообменника за БГВ, тъй
като се приема, че капацитетът на
втората степен на топлообменника
за БГВ е 40% от общия капацитет.
Регулиращият вентил, при по-редкия
случай на едностепенно паралелно
подгряване на водата за БГВ, следва
да се оразмери за 100% от капацитета на топлообменника и за температурна разлика 40 оС.
Вентилите и задвижващите двигатели е добре да са защитени срещу неоторизиран достъп, да притежават защита IP 52, да са адекватно маркирани и доставката им да се
съпровожда със сертификат за съответствие с адекватните европейски стандарти. Нивото на звуковото
налягане, произлизащо от регулиращите вентили, не трябва да надвишава 50 dB.

Температурни датчици
Датчиците за измерване на температурата на водата в отоплител-
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ния кръг могат да бъдат потопени или
повърхностни, а датчиците за температурата на водата за БГВ (регулиращ и защитен) трябва да бъдат
само „потопени“ и да се монтират в
неръждаеми гилзи. Температурните
датчици за БГВ е добре да имат времеконстанта, не по-голяма от 3 секунди и да бъдат монтирани близо до
топлообменника за БГВ. Външният
температурен датчик следва да работи коректно в температурни граници от – 30 оС до + 50 оС и максимална времеконстанта – 15 минути.

Регулатор на диференциалното
налягане с ограничител на дебита
За да се избегне голямата флуктуация на налягането в системата,
в съвременните абонатни станции
се използват регулатори на диференциалното налягане (позиция 36 от
фиг. 1). Регулаторът на диференциалното налягане, едновременно с
това, има позитивно влияние върху
работата на регулиращите вентили за отопление и БГВ. Регулаторите на диференциалното налягане се
комплектоват с регулируеми ограничители на дебита.
Регулаторът за диференциално
налягане се оразмерява за пълния
дебит на станцията (отопление и
БГВ), монтира се на връщащия
тръбопровод, има максимално допустима разлика в наляганията 1,2 МРа
и зададените стойности на регулируемия обхват са в границите от 0,02
до 0,1 МРа. Разполагаемото налягане на входа на абонатната станция
е 0,25 МРа и когато то е по-високо,
на входа на станцията се монтира

Топлообменниците на индиректната станция са високоефективни запоени пластинчати топлообменници,
изработени от неръждаема стомана,
които са плътни при регламентираните параметри на средата. За големи мощности разглобяемите пластинчати топлообменници са конкурентни на запоените по цени и могат
да бъдат използвани. При модернизацията на абонатните станции на
топлофикационните системи по проведените досега търгове на световната банка са използвани само запоени пластинчати топлообменници.
Топлообменникът за подгряване на
водата за БГВ е разделен на две части. В първата част студената вода
се подгрява от обратната вода от
отоплителната инсталация и излизащия от втората степен топлинен
медиум. Във втората степен водата
се подгрява само от топлинния медиум, постъпващ от топлоизточника.
Хидравличните загуби в топлообменниците, са регламентирани както следва:
n топлообменник на отоплителната
инсталация - първ./втор. кръг 10/25 kРа.
n топлообменник за БГВ - първа и
втора степен общо - 40/40 kРа.

Помпи
Циркулационните помпи на отоплителната инсталация на модернизираните абонатни станции работят с
променливи обороти (имат вградени
честотни преобразуватели) и се управляват от вграден регулатор на
диференциалното налягане. Така помпата работи в много широк диапазон
на характеристиката си и осигурява
необходимия дебит на отоплителния
медиум, точно според нуждите на
инсталацията, при най малък разход
на електроенергия и при отсъствие
на неприятен шум. Известно е, че
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проектният дебит на помпата ще
бъде необходим в много ограничено
време на отоплителния сезон, т. е.
през всичкото останало време помпата ще работи с излишен дебит и
ще изразходва повече електроенергия, отколкото е необходимо. Икономията на електроенергия откупува
многократно по-голямата инвестиция за помпа с честотно модулиране
за времето на икономическия й живот, поради което енергийният одит
следва задължително да я препоръча.
За инсталации с монтирани термостатни вентили на отоплителните
тела помпите с честотно модулиране са задължителни и поради условието за избягване на шума в инсталацията.
Рециркулационната помпа на системата за БГВ е задължителна, за да
се намали разходът на вода. Тя работи непрекъснато и дебитът й се определя според вида на инсталацията
за снабдяване с топла вода, но средно се приема да „върти“ около 10% от
проектния дебит на системата на
БГВ на сградата.

Други елементи на абонатната
станция
Абонатната станция се комплектова с промивни утайници и филтри,
които предпазват топлообменниците, регулиращите органи и помпите.
Възвратни и спирателни вентили са
монтирани, за да обезпечат нормалното функциониране на станцията.
Спирателните вентили на първичния
кръг и отоплението на вторичния
кръг, са заварени сферични вентили,
а на частта на БГВ - сферични вентили на резба. Термометри и манометри са монтирани на необходимите места, за да обезпечат нормалната експлоатация на абонатната
станция. Разширителен съд, предпазен вентил и група за автоматично
допълване на инсталацията на сградата „затварят“ отоплителната
инсталация и обезпечават безопасната й работа.

Топломери
Всяка абонатна станция е комплектована с топломер, който задължително е собственост на топлоснабдителното предприятие. Измерителят на дебита на топлоносителя се
монтира на връщащия тръбопровод

на топлоснабдителната система, а
температурните датчици на подаващия и връщащ тръбопроводи. Топломерите, които бяха монтирани по
време на модернизацията на топлофикационните системи в България
(около 20 000 броя), са само ултразвукови измерватели, гарантиращи висока точност на измерваната топлинна енергия.
Топломерите като търговски уреди подлежат на метрологичен контрол, който се провежда от оторизирани лаборатории на всеки две години. Намиращите се в експлоатация
прибори с механични измерватели
постепенно се заменят с ултразвукови.

Топлинна изолация
Всички топлоотделящи елементи
на абонатната станция са топлоизолирани адекватно и гарантират
икономически оправдани топлинни
загуби. Модернизираната абонатна
станция 350/150 kW има топлинни
загуби от порядъка на 330 W, а индиректна станция с тръбни топлообменници от същата мощност - над
3500 W. Тази разлика за една година
генерира икономия от 30 MWh. В рамките на икономическия си живот
модерната абонатна станция се
откупува многократно само от намалените топлинни загуби.

Очаквана енергийна ефективност
Модернизацията на абонатната
станция е важен елемент в процеса
на повишаване на енергийната ефективност на сградите, които са
свързани с централизирани топлоснабдителни системи. Обновяването
на абонатните станции, измерването на топлинната енергия, монтирането на термостат вентили на
отоплителните тела и въвеждането на топлинното счетоводство,
водят до сериозни икономии на топлинна енергия. Основна част от икономията остава за потребителите,
но и печалбите за топлоснабдителното предприятие също са големи.
Регулирането на температурата на
водата в отоплителната инсталация във функция от външната температура създава необходимия комфорт на обитаване и предотвратява прегряване и голям разход на
топлина. Денонощното и седмично

програмиране на температурите в
отопляваните помещения води до
спестена енергия, която се измерва
като 6% по-ниска консумация за всеки градус по-ниска температура.
Особено важна е тази възможност
за обществените сгради, които с
малки изключения имат ограничена
обитаемост през денонощието и
през седмицата и при професионално програмиране могат да постигнат сериозни икономии на топлинна
енергия. Въвеждането на топломери, термостат вентили, разпределители и топлинно счетоводство
създава реални възможности за потребителя да потребява колкото
желае и да заплаща, колкото е консумирал. Инсталирането на пластинчати топлообменници дава възможност да се постигат желаните
температури в отоплителната система на сградата и на водата в БГВ
с топлоносител с по-ниски параметри. Сигурното регулиране на водата
за БГВ избягва прегряване, недогряване и отлагания по топлообменниците.
Също така премахването на директните станции повишава експлоатационната надеждност на системата и намалява съществено загубата на вода. Топлинните загуби на
модерната станция са несравнимо
по-малки от тези на съществуващите директни и индиректни станции
и дори само това е достатъчно основание за модернизация на станциите. Топлоснабдителното предприятие, макар че ще продава по-малко
топлинна енергия на сградата с
модерна абонатна станция, получава сериозни печалби от модернизацията, защото се намалява температурата на връщащата вода, намаляват се загубите от излъчване в
топлопреносната мрежа, повишава
се термичният КПД на топлоизточника, намалява се разходът на електроенергия за мрежовите помпи и се
увеличава капацитетът на съществуващата мрежа, без да се влагат
нови инвестиции. Практически печалбите за потребителите при подобрен комфорт на обитаване са намалена консумация на топлинна енергия от 15 до 20%.
Статията се публикува със съдействието на
Черноморска Регионална Агенция за Управление на Енергията (ЧРАУЕ)
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