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София с реконструкции по ВиК мрежа, финансирани от ОПОС и МОСВ

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Столична

община подписаха договор за реконструкцията на ВиК мрежа на част

от София, която ще бъде финансирана по Оперативна програма „Окол-

на среда 2014-2020“ (ОПОС 2014-2020) и МОСВ.

В проекта за нова ВиК инфраструктура ще бъдат включени квар-

талите Манастирски ливади, Кръстова вада, Драгалевци, Симеоново,

Бояна, Бенковски, Орландовци и местността Гърдова глава. За изпълне-

нието на проекта ще са необходими инвестиции от 5,2 млн. лв., като

4,4 млн. лв. от тях ще бъдат предоставени по ОПОС 2014-2020. Про-

ектът е в началната си фаза, като тепърва ще се извърши регионал-

но прединвестицоинно проучване и ще се изготвят техническа доку-

ментация и финансово-икономически анализи.

Досега на територията на общината са изградени около 65 км

водопроводна мрежа с помощта на ОПОС. Подобрена е и системата

за отпадъци в града, която включва инсталации за получаване на ком-

пост и екопелети, които да се използват за отопление на обществе-

ни сгради.

Ромтех-3ЕС представи продуктови новости на electronica 2016

г. в Мюнхен. Основна атракция на щанда на компанията бе индивиду-

ализираният мотор Harley Davidson, символизиращ мотото на Ром-

тех-3ЕС за изложението: „Не можем да индивидуализираме вашия

мотор, но можем да индивидуализираме производството на вашия

продукт!“.

На еlectronica 2016 Ромтех-3ЕС демонстрира новите си производ-

ствени мощности с SMD гама от последно поколение, включваща и

функция за 3D автоматична инспекция. В металообработващия си цех

компанията е добавила и нова щанцова машина и гилотина.

„Контактите и запитванията от изложението са многообещава-

щи, като част от тях бяха с много широко приложение – от здравна-

та до военната индустрия“, коментират от компанията. Изложени-

ето еlectronica 2016 показа последните новости в сектора на елект-

рониката, като наблегна сериозно на навлизащата в ежедневието тен-

денция IoT и сигурността на свързаните устройства. „Приятна изне-

нада беше презентацията на откриващата церемония, по време на

която американски футуролог показа тенденциите в електрониката

през следващите 25 години“, допълват от Ромтех-3ЕС.

За поредна година Ромтех-3ЕС взе участие на международното

изложение еlectronica 2016, което се проведе между 8 и 11 ноември т.

Изложението Eltefa продължава да се разраства

Подготовката за следващото издание на търговското изложение

за технологии в областта на електроинженерството и електроника-

та Eltefa вече започна, съобщават организаторите от Messe Stuttgart.

Събитието ще се проведе за 19-ти път между 29 и 31 март 2017 г.

в Щутгарт. Очакват се общо 500 изложители и над 25 000 посетите-

ли. Близо 60% от щандовете вече са резервирани както от редовни

изложители, така и от напълно нови участници, включително от някои

от лидерите на пазара.

Успешната концепция на Eltefa вече се е доказала – с идеалната ком-

бинация от посетители от търговията и индустрията, както и архи-

текти и проектанти, изложбени площи насочени към целеви групи, и силно

присъствие на производители, събитието задава нови стандарти. Сред

основните тематични направления на Eltefa са технологии за електро-

инсталации, осветителни системи, информационни и комуникационни

решения, електрически задвижвания, измервателна техника и др.
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Започна рехабилитацията на язовир Студена

водоснабдяване на над 100 000 души от реги-

она, обявиха от Министерството на регионал-

ното развитие и благоустройството (МРРБ).

Подновяването и укрепването на язовира

ще се извършва по иновативна технология,

която ще се приложи за първи път в България.

Тя ще позволи ремонтни дейности без източ-

ване на водоема и прекъсване на водоподава-

нето към градовете Перник и Батановци и

околните села Големо Бучино, Люлин, Дивоти-

но, Мещица, Черна гора, Богданов дол и др.

Разходите по строително-монтажните дейно-

сти на язовира ще бъдат покрити от Светов-

ната банка, която отпуска 32 млн. лв. за из-

пълнение на проекта. Ще бъде извършена цяло-

стна рехабилитация на язовирната стена,

водовземната кула и водопроводната мрежа.

Освен това ще бъде ремонтирана и пречиства-

телната станция за питейни води, поясниха от

МРРБ. След изпълнението на строително-ре-

монтните работи в Перник няма да има огра-

ничено водоподаване, увериха от МРРБ.

Стартира рехабилитацията на яз. „Студе-

на“ в близост до гр. Перник, който осигурява

Eнерго-Про изгради нов участък електрическа мрежа във Варна

в район „Св. Никола“ във Варна. Изградената

мрежа с ниско напрежение  е от смесен тип -

с подземни и въздушни линии. Реконструкция-

та включва изграждането на 24 стоманобе-

тонни стълба и полагане на 1855 метра под-

земни кабели и 1612 метра изолирани провод-

ници. В рамките на проекта са обновени 103

електромера и са монтирани 32 нови електро-

мерни табла. „С обновяването и разширява-

нето на електроразпределителната мрежа ще

се гарантира надеждно електрозахранване на

жителите в района. Новоизградената мрежа

ще поеме нарастващото потребление и ще

осигури възможност за присъединяване на

нови клиенти“, коментират от Енерго-Про.

Цялостната инвестиция в реконструкцията

е на стойност 108 000 лв. Месец преди реа-

лизирането на този проект Енерго-Про при-

ключи друг проект за обновяване на елект-

роразпределителната мрежа в квартал

„Бриз“ в същата местност, като неговата

стойност беше 122 000 лв.

Енерго-Про Мрежи изпълни проект за из-

граждане на нов участък електрическа мрежа

Равадиново ще се включи към пречиствателната станция на Созопол

нати по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“. По този на-

чин ще се гарантира, че новият туристически сезон ще бъде посрещ-

нат с необходимата инфраструктура. За целта бе изграден колектор,

който свърза населеното място с пречиствателната станция. Ми-

нистърът на околната среда и водите Ивелина Василева, която инс-

пектира обекта по време на строителството му, напомни, че при-

оритетно се инвестира в чистотата на Черно море. Над 350 млн. лв.

са отпуснати в първия програмен период за три нови и три разшире-

ни пречиствателни станции. Новоизградени са ПСОВ Бургас – Банево,

Ветрен и Минерални бани, ПСОВ Бургас – Горно Езерово и ПСОВ – Со-

зопол. Със средства по новата ОПОС се финансира изграждането на

ПСОВ „Златни пясъци“. Също така, още два от ранните водни проек-

ти по оперативната програма са в района на Черноморието – в При-

морско и Айтос.

Равадиново ще се включи към пречиствателната станция за от-

падъчни води на Созопол, която бе реализирана със средства, отпус-

Aquatherm Moscow ще представи иновации от руски и чужди производители

жение Aquatherm Moscow 2017. То покрива об-

ластите отопление, водоснабдяване, инже-

нерни и водопроводни системи, както и вен-

тилация, климатизация и оборудване за басей-

ни, сауна и спа съоръжения. Изложението е

ключово за региона бизнес събитие, което

предоставя възможности за представяне на

иновации от страна на руски и чуждестранни

производители. Тази година изданието

Aquatherm Moscow 2016, с което се е отбеля-

зал и 20-годишният юбилей на търговския

панаир, е записало над 26 000 посетители и

над 650 изложители от 30 страни, съобща-

ват организаторите. Новите фирми участ-

ници са били 150, като новости е имало и в

конферентните представяния в съответ-

ствие с бизнес програмата на изложението.

Повече информация за програмата на из-

ложението, фирмите участници, както и

възможност за онлайн регистрация или купу-

ване на билети за изложението, можете да

намерите на сайта на Aquatherm Moscow.

Между 7 и 10 февруари 2017 г. в Москва,

Русия, ще се проведе международното изло-
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Наскоро Ховал достави ефектив-

ни котли на газ и нафта за новия

автоцентър на Еуратек Ауто в Плов-

див, съобщиха за сп. ТД Инсталации

от офиса на компанията.

Новият автоцентър е изграден

изцяло според изискванията на най-

новите стандарти за строителство

и ефективност. На разгънатата площ

от 3700 кв. м са разположени две

големи изложбени зали, както и сер-

визни и складови площи.

„За отоплението на всички поме-

щения бяха доставени два стомане-

ни триходови котли от Hoval Uno-3

(125) с мощност 125 kW. Единият от

тях работи на газ с външна газова

горелка, а другият - на нафта – съот-

Ховал достави котли на газ
и нафта за автоцентъра на
Еуратек Ауто в Пловдив

ветно с нафтова горелка за отрабо-

тени газове. Котлите Uno -3 (125) са

добро решение за оптимална инвес-

тиция и добра ефективност“, разка-

заха от Ховал.

От компанията допълниха, че три-

ходовите стоманени котли са подхо-

дящи за отопление на малки и средни

търговски или индустриални сгради,

освен това се монтират бързо и

лесно и предоставят на ползватели-

те дълъг експлоатационен живот.

„Моделите от тази серия стриктно

отговарят на законовите изисквания

за опазване на околната среда, от-

делят ниски емисии и имат висока

икономическа ефективност“, комен-

тираха от фирма Ховал.

Рехау България и Актон електро-

никс организираха съвместен семинар

на тема „Водещи тенденции в систе-

мите за водно подово, стенно и та-

ванно отопление и охлаждане от

REHAU“. Събитието се състоя на 3

ноември т.г. в хотел „Царско село“,

София.

Семинарът бе открит с отделно

Актон електроникс и Рехау
България представиха системи
за отопление и охлаждане

представяне на дейността на Рехау

България и Актон електроникс, които

са официални партньори от няколко

месеца. С помощта на редица демон-

страции и мостри на живо Деян Ива-

нов и Десислава Несторова от Рехау

представиха новостите в системите

за водно подово отопление и охлажда-

не, начините им за монтаж и регулира-

не, както и системите за стенно и

таванно отопление и охлаждане, кои-

то Рехау предлага. Заедно с предим-

ствата на най-високотехнологичните

материали, с които работи немският

производител, и изключително опрос-

тения монтаж, домакините добавиха и

възможността за квалифицирана кон-

султация от страна на специалисти-

те от Рехау България и 24-часовия срок

за доставка, който гарантира Актон

електроникс на своите клиенти. В

допълнение Емил Георгиев, управител

на Актон електроникс, представи ре-

дица промоционални предложения от

портфолиото на Рехау, от които гос-

тите можеха да се възползват в рам-

ките на презентацията.

„С това изненадите, които сме

подготвили за нашите клиенти не

приключват, а едва започват“, увери

г-н Георгиев. Програмата продължи с

представяне на инициативата REAHU

Rewards, в рамките на която партньо-

рите на Рехау могат да получават

точки при инсталацията на продук-

ти на компанията, които по-късно да

обменят срещу награди. На посети-

телите бяха предоставени и редица

мостри, с които да упражнят умени-

ята си за монтаж, a най-умелите от

тях участваха в игри с много и ат-

рактивни награди.

Актон електроникс и Рехау
България представиха системи
за отопление и охлаждане

Ховал достави котли на газ
и нафта за автоцентъра на
Еуратек Ауто в Пловдив
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Компанията е и основният ползва-

тел на около 1/5 от офисната площ

на Колайдър Активити Център. „При-

близително 98% от площта е заета,

като най-вероятно до пролетта ос-

таващата площ също ще бъде на-

ета“, информират още от компания-

та инвеститор.

Поради специфичната си конструк-

ция, сградата е разделена и по ета-

жи, и по ЛОТ-ове на три части. Слож-

ният за изпълнение конструктивен

проект е дело на д-р инж. Илия Алаш-

ки. Единственото облекчение при

грубия строеж е наличието на само

един подземен полуетаж в резултат

Сградни инсталации в
Колайдър Активити Център

на особеностите на терена. Строи-

телните дейности по грубия строеж

на обекта са завършени в рамките 12

месеца, като изпълнител е Главбол-

гарстрой. Oкачената фасада -

Schueco, е монтирана от ТАЛ Инже-

неринг.

ОВК система
Колайдър Активити Център

включва воден акумулатор за съхра-

нение на топлинна и студова енер-

гия, който се намира под паркинг

нивото, т. е. той е част от фунда-

ментната плоча. Резервоарът е ог-

ромен за размерите на сградата, а

обемът му е 300 куб. м. През нощта

той акумулира студ или топлина в

зависимост от сезона. Заради меж-

динните сезони и различните по вид

изисквания за топлина и студ в сгра-

дата е заложена четиритръбната

система на захранване на индукци-

онните греди, което прави възмож-

но едновременно отопление и охлаж-

дане на отделни зони в сградата.

Топлинната и студова енергия за

обекта се произвежда от система

термопомпени агрегати „въздух-

вода“ и един водо-воден чилър в ком-

бинация с охладителна кула. В основ-

ния режим на работа термопомпени-

Колайдър Активити Център е разположен на площ от 15 хиляди

кв. м, които включват и предвидения на ниво -1 паркинг. „Сгра-

дата е замислена като мултифункционална – включва офиси клас

А, ресторант, банкови клонове, както и катерачен център. Не

знам дали изобщо съществува друга такава сграда, която да

съчетава в себе си толкова различни по вид функции“, комен-

тира Стоян Иванов, представител на инвеститора Уолтопия.

Сградни инсталации в
Колайдър Активити Център
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те агрегати и чилъра работят през

нощта, използвайки ниската тарифа

на ел. енергията и акумулират топ-

линна или студова енергия във вод-

ния акумулатор, която през деня

посредством водни циркулационни

помпи захранват всички индукцион-

ни греди монтирани в отделните

офиси, зали и заведения, както и

отоплителни и охладителни секции

на климатичните камери, осигурява-

щи пресния въздух за цялата сграда.

Изпълнител на това решение е Тер-

моинженеринг МПЗ, съвместно с New

System, които предоставят систе-

мата за сграден мениджмънт (BMS).

Към системата от активни ох-

лаждащи (отопляващи) греди, пред-

ставляваща „воден радиатор“ с две

серпентини – топла и студена, се по-

дават единствено вода и въздух. Во-

дата идва от чилъра и термопомпе-

ните агрегати, а въздухът - от кли-

матичните камери, които са разпо-

ложени на покрива и заемат около

15% от площта му. Активните ох-

лаждащи греди са на германската

фирма TROX.

„Използваните X-BEAM въздух-

вода системи предлагат енергийно

ефективни решения за вентилация и

климатизация на модерни офис и ад-

министративни сгради. С множе-

ството опции за инсталиране на си-

стемите въздух-вода се гарантира,

че дори и най-взискателните архи-

тектурни изисквания могат да

бъдат изпълнени. DID642 е активна

охлаждаща греда с компактна висо-

чина и индукционна въздушна решет-

ка с намаляващи отвори към краища-

та, съчетаваща функционална ефек-

тивност с много атрактивен дизайн.

Активно-охлаждащата греда е снаб-

дена с хоризонтален топлообменник

за двупосочно подаване на въздуха.

Иновативни дюзи, разработени от

TROX, причиняват по-малко загуби на

налягане и дават възможност за по-

широк кръг от приложения. С обем на

пресния въздушен поток до 450 м3/ч,

активната охлаждаща греда е под-

ходяща за големи затворени про-

странства. DID642 може да бъде ин-

сталирана в непрекъснати тавани

от гипсокартон или растерни тава-

ни. Възможно е и изпълнението на

свободно висяща инсталация с допъ-

лнително разширена ивица. Може да

се комбинира със системи за управ-

ление, например X-AIRCONTROL“,

обясняват от компанията.

След завършване на 72-часовите

проби е започнато постепенното

отопление на етажите, като през

лятото предстои системата да

бъде тествана и в по-тежкия режим

- на охлаждане. В режим на отопле-

ние въздухът, който постъпва от

климатичната камера на покрива, се

климатизира до 28°C и се подава към

всяко конвекторно тяло в офисите.

Отделно е безкондензната четирит-

ръбна водна система, която контро-

лира силата на въздуха и на водата

чрез специална настройка.

„Когато започнахме да избираме

проектанти преди две години, исках-

ме водна, а не фреонова система.

Близо 80% от подадените оферти и

изложените концепции бяха за фрео-

нов тип система, но ние държахме на

водна, защото това според нас е по-

комфортният тип система. Не може

навън температурата да е 35°C, а

вътре да има въздушна струя с тем-

пература от 16°C. Това би довело до
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термичен шок при първото излизане

на терасата. Освен това водната

система е с много ниско ниво на шум“,

допълват инвеститорите от Уолто-

пия.

Специфичното при ВиК инсталаци-

ите на Колайдър Активити Център е

използването на отпадната топлина

от чилъра за подгряване на битова

гореща вода. По този начин може да

се достигне температура от 46°C,

без изобщо да се подава електроенер-

гия към бойлерите. Електрическата

серпентина е вързана към BMS и тя

трябва да се включва по определен

график само за антибактерицидна

поддръжка на бойлерите, т. е. елек-

тричество се изразходва единстве-

но за управление на системата.

Освен с водния чилър сградата е

оборудвана и с два термопомпени

агрегата, които могат да поемат

товара при необходимост от отопле-

ние (за северна фасада) и от охлаж-

дане (за южна фасада) в преходните

сезони.

Осветление и електроинсталации
Осветлението се управлява със

система за автоматизация KNX, но

само на някои етажи на Колайдър Ак-

тивити Център. „Чисто икономичес-

ки сметнахме, че ако вържем 4000

лампи по KNX протокол, при условие

че 100% от тях са LED, няма да има-

ме достатъчна възвръщаемост, а

щеше да ни се наложи да направим

голяма финансова инвестиция. Зато-

ва една голяма част от лампите са

по KNX – тези на наемателите, ко-

ито са пожелали такива лампи, а дру-

гата част се управляват по един

прост принцип. Всеки кръг от освет-

лението си има ключ, но то ще е

свързано и към ОВК инсталацията,

която се контролира от специални

датчици за присъствие. Те имат хар-

дуерно разширение за разчитане на

KNX, т. е. те могат да контролират

едновременно и ОВК системата, и

осветлението. Съответно, когато

в помещението няма хора, и клима-

тиците, и осветлението се изключ-

ват“, поясняват от Уолтопия.

Проектант, доставчик и изпълни-

тел на всички силнотокови и слабо-

токови системи и инсталации в Ко-

лайдър Активити Център, в това

число осветителна и силова инста-

лации, пожароизвестяване, контрол

на достъпа, структурни кабелни си-

стеми, видеонаблюдение и интегра-

ционна платформа, е фирма АТГ. От

компанията информират, че продук-

тите и материалите, които са вло-

жени в проекта, са от водещи све-

товни и български производители и са

в съответствие с всички европейс-

ки норми и изисквания.

„Специално за този обект АТГ,

съвместно със свои партньори, раз-

работи продукти с най-високо каче-

ство и с иновативни компоненти,

така че да се осигури максимална

гаранция и да се постигне висока

енергийна ефективност. В обекта са

вложени продукти на Philips, One Light,

Schneider Electric, Legrand, Niedаx,

INIM, Елкабел и др. На част от тези

марки АТГ е официален дистрибутор.

Сградата Колайдър Активити

Център сама по себе си е уникален

проект, което наложи разработва-

нето на много специфични детайли

и по част електро. Специалистите

на АТГ с помощта на дизайнерския

екип на Уолтопия сътвориха доста

нестандартни идеи в посока осветя-

ването на сградата. За да се из-

пълнят тези идеи, всички техничес-

ки отдели от страна на инвеститор,

изпълнител и подизпълнител работи-

ха съвместно. Постигнатите резул-

тати са пълен комфорт и удобства

за собствениците, техните наема-

тели и гости“, обясняват от АТГ.

„Уолтопия и АТГ имат дългогодиш-

ни партньорски отношения. В тази

връзка гледаме на проекта с особе-

но внимание, за да изпълним изисква-

нията на нашия корпоративен клиент

до най-малкия детайл. Това е и дви-

жещото мото на нашата компания

– „Специално отношение и подход към

всеки клиент“. Ние знаем, че това

стои в основата на изграждането на

успешно и устойчиво партньорство

с нашите клиенти“, допълват от

АТГ.

Системи за сигурност
Видеонаблюдение е осигурено по

периферията на сградата и в общи-

те части, като камерите са разпо-

ложени така, че да не се натрапват

на посетителя, но да информират кой

влиза и кой излиза от сградата.

Достъпът през двата входа ще бъде

контролиран посредством турнике-

ти, които ще насочват потока от

хора към двата асансьора от после-

дно поколение, производство на

Schindler. Те са с технология за кон-

трол на дестинацията, която включ-

ва задаване на етажа с карта за

чекиране.

Заради наличието на водната сис-

тема в сградата няма опасност от

свръхнатоварвания. Водният чилър

консумира нощната електроенергия

и така балансира енергоразхода. По-

голям разход може да има само в най-

горещите дни на август, ако енер-

гията на водата е изчерпана и тя не

може се използва самостоятелно за

охлаждане. Тогава могат да се вклю-

чат двата помпени агрегата, които

ще започнат да компенсират нато-

варването. Резервното захранване

на Колайдър Активити Център е оси-

гурено от 0,5 MW дизел генератор

на Greenpower с двигател IVECO,

който може да поеме практически

цялата сграда. От Уолтопия заявя-

ват, че в бъдеще са отворени и към

прилагане на алтернативни начини

за производство на енергия, стига

те да са достатъчно ефективни. Към

момента, на последния етаж е изгра-

ден зелен покрив, изпълнен от TH

Consulting, където служителите мо-

гат да се разходят във времето за

почивка.
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BIM академията на Bentley Systems под-

крепя нарастващото използване на инфор-

мационната мобилност в строителната

индустрия и създава трайно наследство от

най-добрите практики в областта на ино-

вациите. Програмата на BIM академията

предоставя на всички участници в даден

проект един ефективен начин за синхрони-

зиране на техните усилия чрез общи про-

цеси, които съветват и подобряват създа-

ването и потока на информацията през

целия проект. Сред целите на тази акаде-

мична програма са усъвършенстване на най-

добрите индустриални практики, създава-

не и развитие на стандарти, шаблонни

решения, а също така и подобряване на BIM

процесите посредством тематични сесии,

форуми, целеви семинари и работни групи.

Йън Мискимин, Мениджър клиенти в
BIM Academy представя трите най-
важни аспекта на BIM
Ако погледнем към големите капита-

лови проекти, както и желанието на

клиентите да извлекат по-добри уме-

ния за взимане на решения относно на-

личните активи, изникват три ключо-

ви аспекта, които взаимно се допълват

и формират основите на това, към ко-

ето се стремим.

1. Подробна структура на активите
Първото нещо e да подредите ваши-

те активи в една подробна йерархична

структура, концентрирайки се върху

техните функционални взаимодействия.

Тази подробна структура винаги тряб-

ва да се разглежда, като се вземе в пред-

вид начина на крайно ползване или по-про-

сто казано как операторът или специа-

листът по поддръжка иска да бъде пред-

ставена информацията, с която работи.

На база на опита, който сме натрупа-

ли в BIM академията, препоръчваме след-

ното структуриране:

•Комплекс

Това е най-високо ниво и съдържа

всичко, което организацията при-

тежава.

•Съоръжение

Това са компактните и линейните

структури в портфолиото на всяка

организация. ЖП гара, път, резерво-

ар, пътен възел, електрическа цент-

рала, офис сграда, водопровод или

тръбопровод са само малка част от

примерите за възможни съоръжения.

•Обект (подобект)

Това са функционални групи от елемен-

ти, които се съдържат в съоръжение-

то или са по неговото протежение.

Обект би могъл да бъде изкоп, система

за отопление, вентилация и климатиза-

ция (ОВК), асансьор, дренажна или струк-

турна система, както и мост. Когато

тези групи от елементи се характери-

зират с висока сложност е полезно да

се обособят функционални подобекти на

база на съответните дисциплини (ме-

ханика, конструкция, интериор и др.).

•Елемент

Това е най-ниското ниво за работа с

поддържан актив. Например предста-

вете си един прозорец - ние поддържа-

ме целия прозорец, а не неговите

съставни елементи по отделно

(стъклото, рамката, заключващия

механизъм и др.).

2. Стратегия за маркиране на активи
Когато мислим за нашите активи,

трябва да ги възприемаме в цялостния

им жизнен цикъл, дори когато все още

не сме решили какъв материал, продукт,

оборудване или обслужване ще използва-

ме, ние трябва да се фокусираме върху

техните функционални изисквания. Те се

генерират със създаването на Страте-

гия за маркиране на активи.

Марките (таговете) на активите не

са етикети, които са физически прикре-

пени към актива или CAD надписи, свърза-

ни с обекти. Марката (тагът) е колек-

ция от информация, която подпомага де-

финирането на функционалните изисква-

ния и описва съответния актив.

Стратегията за маркиране трябва да

отговори на всеки един от въпросите в

дясната страна на диаграмата.

Когато се стигне до етапа на место-

положението, тагът ще е специфичен за

конкретната инстанция на актива, зато-

ва ние просто трябва да знаем какви ще

са отговорите във всеки един случай.

3. Изисквания към информацията за
активите (ИИА)
Без съмнение това ще е най-голямото

предизвикателство пред всеки, който вне-

дрява BIM подхода. Затова трябва да се

ръководи от тези, които плащат за инве-

стицията и се нуждаят от стойността

на информацията, която се изисква.

Най-добре е тази херкулесова задача

да се решава, като се разгледат въпро-

сите, които се задават ежедневно по

време на целия жизнен цикъл на актива.

Има две неща, които ще се случат по

време на този жизнен цикъл:

1. Някой ще се нуждае да вземе решение.

2. Някой ще трябва да извърши някак-

ва дейност.

Дали този човек ще трябва да реши

какъв материал да избере, кои варианти

имат по-добро социално въздействие или

просто как да получи достъп до актива

при ремонт или авария, той се нуждае от

надеждна и качествена информация, пред-

ставена по лесен за възприемане начин.

Направете това както трябва и вашите

ИИА ще са на световно ниво!

В Заключение
Опитайте да изпълните тези три

стъпки правилно преди изобщо да започ-

нете да обмисляте кои технологии да вне-

дрите. Това ще повиши много повече

дългосрочните ползи и бизнес резултати,

от която и да е красива 3D картинка!
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Чрез иновативната технология се

създава както точен визуално модел

на сграда, така и база данни, в която

се записва цялата информация, свърза-

на с проектирането и изграждането

на компонентите на сградата. Както

сп. ТД Инсталации подробно разказа

в предишния си брой, BIM не е само ин-

струмент за създаване на чертежи и

документиране на проекти – той пред-

лага платформа за активно сътрудни-

чество между различните експерти,

участващи в строителството,

възможност за управление на проме-

ните, както и за обогатяване на дан-

ните за проектите в целия експлоа-

тационен цикъл на сградите.

Обратно на разпространеното

мнение, BIM не е само платформа за

създаване на 3D CAD проекти. CAD

приложенията се използват повече

от 20 години и чрез тях също могат

да се създават 3D модели. CAD фай-

ловете в основата си са геометрич-

ни данни, които се състоят от чер-

тожни елементи – линии, дъги, кубич-

ни форми и повърхности, представя-

щи физическото разположение и фор-

мата на сградните компоненти. Ня-

кои CAD приложения позволяват към

сградните елементи да се присъеди-

няват тагове с допълнителна инфор-

мация, но технологията не е дос-

татъчно усложнена, за да предоста-

ви на потребителите богати данни

Софтуерни платформи за
строително-информационно
моделиране

за съставните части на модела или

взаимовръзките между обектите.

В BIM софтуерните платформи

елементите са виртуални симулации

на компонентите на сградата. Бла-

годарение на тях, големи сградни

системи може да бъдат представя-

ни в отделни BIM модели, които след

това да бъдат интегрирани в общ

централизиран модел. Основна харак-

теристика на най-широко разпрост-

ранените BIM приложения е възмож-

ността за извличане на информация

под формата на 2D документ (сходен

с CAD чертежите), за да може тя да

се използва от различните участни-

ци в проекта.

BIM платформите
позволяват отделните дейности по

проектите да бъдат изолирани и ясно

определени. Системи, групи и после-

дователности от елементи се възпро-

извеждат в относителен мащаб спря-

мо цялата сграда или група от сгра-

ди. Информация – от спецификации на

производителя до инструкции за под-

дръжка – може да бъде присъединена

към сградни компоненти в процеса на

проектиране, като по този начин се

изгражда интегрирана база данни,

която е на разположение на собстве-

ниците на сградата и операторите

при завършване на проекта.

Наред с приложението за работа с

данни, BIM платформите имат потен-

циала да внесат фундаментални про-

Софтуерни платформи за
строително-информационно
моделиране

Строително-информационното моделиране (BIM) е сред най-

новите софтуерни технологии, навлизащи в света на архи-

тектурата. В своята същност BIM е цялостна 3D цифрова

репрезентация на строителна система или подсистема.
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мени в начина, по който проектите се

управляват в посока към по-интегри-

рани и ефективни процеси. Осигуряващ

богата на данни платформа за сътруд-

ничество, BIM софтуерът може да

намали разходите по проектите и да

допринесе за тяхната по-висока ефек-

тивност в редица отношения. Така

например строително-информационно-

то моделиране ускорява процесите

така, че решенията и промените да

се вземат и отразяват в по-ранен

етап, което от своя страна има по-

ложително въздействие върху време-

то за изпълнение на проекта и разхо-

дите по него. Също така прецизнос-

тта на модела, възможността за

ефективна комуникация между различ-

ните страни в строителните проек-

ти и управлението им, намаляват

риска от грешки. В строително-инфор-

мационния модел могат автоматично

да се генерират количества и данни,

което спомага за по-бързото оценява-

не на проекта и работните потоци,

за разлика от утвърдените методи.

И не на последно място, събраните

данни при завършване на проекта са

по-пълни и по-структурирани.

На пазара се предлагат широк

набор от софтуерни решения, които

биха могли да прехвърлят данни от 2D

в 3D модели. Тези модели биха могли

да ротират цялата структура така,

че да се вижда само от определена

страна, както и да увеличат даден

елемент от проекта. BIM софтуерни-

те решения не служат за анализ на

проектите и предназначението им не

е да оценяват структурния интегри-

тет на проекта, а да анализират

възможните грешки, пропуски и

несъответствия в различните еле-

менти. Ползата от 3D моделите е

визуализацията на проекта с цел по-

високата му прецизност с по-малко

грешки и пропуски. Друго ценно пре-

димство на строително-информаци-

онното моделиране са инструменти-

те за разпознаване на несъответ-

ствия между различните дисциплини

в проекта. BIM файловете могат да

са полезни и при подаване на докумен-

ти за участие в обществени поръчки

и търгове. Също така, изпълнителят

на строежа би могъл да ги използва

в самия етап на строителството.

Най-голямото предимство на BIM

обаче е възможността за цялостно

реализиране на проектите, при кое-

то собственикът, проектният ме-

ниджър и изпълнителят могат да ги

оценят по-рано, отколкото посред-

ством стандартните методи за

реализиране на проекти. Софтуерни-

те платформи могат да бъдат

свързани директно с оценката и гра-

фика на изпълнителя, което може

силно да подобри комуникацията меж-

ду заинтересованите страни по вре-

ме на строителството.

Информацията, която е била дос-

татъчна за CAD чертежите, често се

оказва недостатъчна, за да отговори

на изискванията за процесите на про-

ектиране, основани на модели. Целта

на BIM е да направи информацията за

проекта ясна, така че заложените в

него цели и замисъл да бъдат разби-

раеми и лесно оценявани. Базираният

на BIM подход поддържа генериране на

документи (например чертежи, списъ-

ци, таблици и 3D модели) при необхо-

димост, които отразяват текущото

състояние на проекта. Затова и стро-

ително-информационните модули не

губят актуалността си, допринасят

за по-ефективни процеси и предоста-

вят по-висока прецизност от стан-

дартните 2D CAD чертежи.

Софтуерните платформи за ана-

лиз на проекти предоставят на

структурните инженери възмож-

ност за анализиране и оценяване

размерите и броя на структурните

елементи в проекта. На пазара са

налични редица софтуерни платфор-

ми с разнообразни възможности,

като голяма част от тях са съвме-

стими с различните BIM платформи

и данните могат да бъдат пре-

хвърляни между тях.

Бъдещи иновации в BIM
Експертите прогнозират множе-

ство иновации на пазара за BIM ре-

шения, които ще се отразят върху

работата на професионалистите.

Сред тях е създаването на 4D моде-

ли, позволяващи добавяне на фази към

модела и последователно разпреде-

ляне на строителството. По-конк-

ретно, 4D моделирането обединява

3D моделите с графици на изпълне-

нието на строителството с цел

визуализация на отделните фази. 4D

моделите ще могат да се създават

с различни нива на детайлност – от

високо ниво за анализ на конкретна

зона във фазата на проектиране до

детайлна информация за координаци-

ята с изпълнителя в етапа на стро-

ителството. Тези модели могат да

се обновяват и поддържат по време

на изпълнението на проекта с нови

графици и променени 3D модели.

Както стана ясно, процесът за

компютърно 4D моделиране комбини-

ра базата данни с тримерни строи-

телни модели с четвърто измерение

– времето, като целта е да се подо-

бри комуникацията, координацията и

планирането на строителните про-

екти. С други думи, визуалните 4D

модели са съчетание на 3D моделите

с възможност за последователно

разпределение на дейностите за

възпроизвеждане на развитието на

проекта във времето, което често

значително подобрява качеството на

документите и графиците, свързани

с изпълнението на проектите. Спо-

ред експерти, процесите за компютъ-

рно 4D моделиране биха могли да ог-

раничат проблемите с координация-

та между подизпълнителите. Също

като 3D моделите, и 4D моделите

могат да се приложат както във фа-

зата на проектиране, така и във

фазата на строителството.



ÑÒÐ. 156*2016



ÑÒÐ. 16 6*2016

> ñúáèòèÿ

На пресконференцията присъства-

ха Щефан Линднер от Германската

търговска камара в Австрия, Доми-

ник Еверт от Франкфуртски панаир,

както и председателят на Германс-

ката асоциация на санитарната ин-

дустрия Йенс Вишман, които обобщи-

ха какво могат да очакват гостите

на ISH 2017.

Статистиката от предходното

издание на изложението, провело се

през 2015 г., показва защо ISH е ос-

новното събитие в сектора – учас-

тие са взели повече от 2400 изложи-

тели, сред които много пазарни и

технологични лидери. Водещата роля

на форума се определя и от високата

посещаемост (196 777 посетители

през 2015 г.) и силното международ-

но присъствие, като 61% от изложи-

телите и 39% от посетителите са

били чуждестранни за Германия.

В края на юни м. г. за страна парт-

ньор на ISH 2017 единодушно е избра-

на Турция. „С това решение ние от-

читаме повишаващата се значимост

на Турция за ISH по отношение както

на изложителите, така и на посети-

телите“, заявява президентът и гла-

вен изпълнителен директор на Фран-

кфуртски панаир Волфганг Марцин.

Приблизително 5% от износа на Тур-

ция е в сектора на санитарията,

отоплението и климатизацията.

Международните усилия за постига-

не на целите за ограничаване на кли-

матичните промени и стратегичес-

кото значение на енергийната неза-

Интелигентните сградни
технологии на бъдещето ще
са акцент на ISH 2017

висимост са само два от факторите,

обуславящи силното развитие на

пазара в страната.

ISH Water
Обособената изложба ISH Water,

която ще се съсредоточи върху ус-

тойчивата санитария и иновативния

дизайн на бани, ще премине под мо-

тото „Бани за хората“. Специално

внимание ще бъде обърнато на съхра-

нението на ресурси, пречистването

на питейни води, и осигуряването на

здравословна и комфортна среда.

Компаниите в тази секция на изложе-

нието ще представят екологосъоб-

разни, дизайн-ориентирани решения за

бани, базиращи се не само на после-

дните тенденции, но и на устойчиви

технологии, отговарящи на съвремен-

ните нужди.

ISH Energy и Aircontec
Акцентът в изложбата ISH Energy

ще е предимно върху енергийната

ефективност и комфорта в сгради.

Развитието в тази област е в посо-

ка на ефективните и интелигентни

сградни технологии на бъдещето.

Основните теми на ISH Energy ще са

използването на възобновяема енер-

гия за отопление, дигиталните ото-

плителни системи, както и интегри-

рането на IT в иновативни решения

за отопление.

Водеща позиция в Aircontec ще за-

емат модерните вентилационни си-

стеми за дома, централизираните и

децентрализирани технологии за нови

сгради и изпълнение на проекти по

модернизация. Специалистите също

така ще обсъдят технологичните

предизвикателства в областта на

климатизацията и вентилацията.

Съпътстващи събития
Освен представяните от изложи-

телите многобройни иновации, ISH

2017 ще предложи и разнообразна

съпътстваща програма от събития,

по време на които ще бъдат разгле-

дани актуални за сектора въпроси.

Предвидените специализирани лекции

с примери за добри практики, дискуси-

онни панели и състезания ще предос-

тавят на посетителите възможност

да получат ценна информация и да

създадат нови контакти. В рамките

на ISH Water ще се проведе форумът

Pop up my Bathroom, който ще акцен-

тира върху тенденциите в развитие-

то на баните – стремежът за по-ви-

сока устойчивост, цифровизация, из-

ползване на нови материали и индиви-

дуализация. По традиция ще се състо-

ят и ISH Technology and Energy forum,

IKK Building, Real Estate/Building Forum.

Освен във Франкфурт на Майн,

догодина търговската марка ISH ще

бъде представена и в Пекин и Шан-

хай. За първи път между 23 и 25 фев-

руари 2017 г. ISH ще се проведе и в

Индия, като организаторите очакват

участие да вземат близо 90 изложи-

тели, а броят на посетителите да

надхвърли 4500.

На 16 ноември т. г. във Виена се проведе прескон-

ференция за предстоящото издание на водещото

търговско изложение за водни и енергийни тех-

нологии ISH. Организатор на събитието, което

ще се състои между 14 и 18 март 2017 г. във Фран-

кфурт на Майн под мотото "Вода. Енергия. Жи-

вот", е Франкфуртски панаир, чийто официален

представител в България е Интер Експо Център.

Интелигентните сградни
технологии на бъдещето ще
са акцент на ISH 2017
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За да се избере най-подходящото от

гледна точка на общите разходи ре-

шение за изолация, трябва да се взе-

мат предвид инвестираните средства

за цялостния жизнен цикъл на инста-

лацията. Те представляват съвкупно-

стта от материалните, инсталаци-

онни и оперативни разходи, които, от

своя страна, зависят от цената на не-

обходимата енергия, степента на

използване на системата, както и

необходимата поддръжка. При решени-

ята, използващи изолация от каменна

вата, по-голямата дебелина на изола-

цията може да има положителен

ефект върху общите разходи за инста-

лация. Стандартно, разходите за изо-

лация обикновено представляват око-

ло 5-10% от общите разходи за изграж-

дане на ОВК система. За сметка на

това инвестицията в изолиране на

ОВК системите води до значително

намаляване на разходите за отопле-

ние по време на целия жизнен цикъл на

сградата.

Предимства от изолирането
В допълнение към очевидните пре-

димства от гледна точка на пожар-

ната безопасност, за които доприна-

ся една правилно изолирана ОВК сис-

тема, съществуват и много други

ползи за собствениците и управите-

лите на сгради. Една от тях е напри-

мер намаленият пренос на топлина,

който води до намалено потребление

на енергия. Това пък е предпоставка

за огромни спестявания на оператив-

ните разходи. С избора на решение за

изолация, което запазва качествата

Изолации на ОВК системи

си през целия жизнен цикъл на сгра-

дата, ОВК системите също ще имат

по-дълъг експлоатационен живот и

ще изискват по-малко поддръжка.

Опазването на околната среда

също е от ключово значение. Една от

най-големите заплахи за околната

среда в световен план е изменение-

то на климата, причинено от емиси-

ите на парникови газове. Сградите

консумират близо 40% от първична-

та енергия, която се използва в Ев-

ропа. Вентилационните и климатич-

ните инсталации, заедно с охладител-

ните системи, всъщност консумират

около 30% от енергията, предвидена

за отопление на нови жилищни сгра-

ди. Затова и изолацията на тези

системи, освен че води до намалява-

не на общото потребление на енер-

гия в сградата, допринася и за нама-

ляване на парниковите емисии на ниво

производство на енергия. Наличието

на добре изолирана ОВК система не

само намалява консумацията на енер-

гия в полза на околната среда, но също

така значително намалява експлоа-

тационните разходи,  както и тези за

поддръжка, независимо каква систе-

ма за отопление се използва.

Топлоизолация за множество
различни приложения
Основното предназначение на

топлоизолацията е да предотврати

топлинния поток от конкретното

приложение към околната среда или

обратното. Коефициентът на топ-

лопроводимост на изолационния ма-

териал в случая е едно от най-важ-

ните му характеристики. Каменната

вата има ниска топлопроводимост,

което я прави изключително устой-

чива на топлопредаване и предпочи-

тан материал за изолация на ОВК

системи. Намаляването на степента

на топлопредаване допринася за пре-

ки икономии на енергия и общи разхо-

ди.

Т. нар. комфортни климатични си-

стеми, които създават приятни тем-

ператури за обитателите на поме-

щенията, са необходимост в жилищ-

ните, административните и битови-

те сгради. При избора на решение за

изолация на тези системи трябва да

се вземе предвид, че разходите за

охлаждане обикновено са около три

пъти повече, отколкото тези за ото-

пление. Затова е от голямо значение

тръбите на климатичните инстала-

ции да са изолирани също толкова

добре, колкото и тези в отоплител-

ните системи.

Изолационни решения за тръби
в ОВК системи
Тръбите са неразделна част от

ОВК системите, но изолационните им

изисквания са различни в зависимост

от това дали трябва да транспорти-

рат топла или студена вода. Основ-

ният довод за изолиране на тръбите

е температурата на водата в тях да

се поддържа в определени граници

според изискванията на приложение-

то. И тук най-големите ползи от пра-

вилната изолация са намаленото по-

требление на енергия и по-ниските

оперативни разходи.

При проектирането и разработването на ОВК системи приле-

жащите им решения за изолация трябва много внимателно да се

разгледат и обмислят. Една добра изолация може да предпази не

само от пожарна опасност, но и да предложи добра топлинна из-

дръжливост и шумоизолация при максимално изгодна стойност

за инвестицията.

Изолации на ОВК системи
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Тръбите за гореща вода и отопле-

ние трябва да бъдат ефективно изо-

лирани, за да се гарантира адекват-

ната температура на водата за

съответното й приложение. Освен

това намалената загуба на топлина

благодарение на изолацията води до

значително по-ниска консумация на

енергия, а оттам и до намаляване на

оперативните разходи. Тръбите за

отопление са топлоизолирани и за да

се гарантира, че водата остава

топла и се транспортира до подхо-

дящото място в правилния момент.

Подобно на тях, тръбите на клима-

тичните системи трябва да са изо-

лирани, тъй като разходите за нама-

ляване на температурата на охлади-

телното вещество са много по-сери-

озни, отколкото за повишаването й.

Поддържането на правилна темпе-

ратура в тръбите предотвратява

развитието на бактерии в системи-

те. Ако питейната вода в студени-

те тръби се сгрее, то в нея могат

да се развият бактерии като легио-

нела,  например.  По разбираеми причи-

ни, това е нежелателно и е сериозен

проблем, на който все повече се об-

ръща внимание. За да се гарантира,

че водата в охладителните тръби

остава студена, те трябва да имат

достатъчно добра топлинна изолация,

която да предотвратява преноса на

топлина от и към околната среда.

Топлият въздух съдържа влага,

която кондензира, когато влезе в кон-

такт със студена повърхност. Кога-

то е сложена изолация, температу-

рата на външната повърхност на ОВК

системата става по-висока от тем-

пературата, при която би се образу-

вал конденз.

С течение на времето, наличието

на конденз може трайно да увреди

тръбите, което да намали експлоа-

тационния им живот. Едно от най-

важните предимства на решенията

за изолация са парните бариери, ко-

ито намаляват проникването на вод-

на пара в помещенията, за да не се

овлажнява допълнително въздухът.

Ако една тръба, която пренася

студена вода, се намира в неотопля-

вано помещение – било то навън или

в мазе – то тя трябва да е предпазе-

на от замръзване. Ако съдържанието

на тръбата замръзне, съществува

опасност не само от спиране на ра-

ботата на ОВК системата, но и от

пръсване на тръбите и причиняване

на големи щети. Добрата топлинна

изолация с дебелина в зависимост от

нуждите на приложението осигурява

ефективна защита и в този случай.

Изолационни решения за
вентилационни системи
Изолацията на вентилационни си-

стеми е необходимост поради реди-

ца причини. Пожарна, топлинна, зву-

кова изолация и изолация срещу кон-

денз могат да се инсталират както

поотделно, така и в комбинация една

с друга.

Вентилационните системи имат

нужда от топлоизолация, която да ог-

раничи и контролира топлинните за-

губи. При въздуховоди, които транс-

портират топъл въздух, намаляване-

то на ненужната топлинна загуба е

изгодно както от финансова гледна

точка, така и е екологосъобразно.

Правилното изолиране на въздухово-

дите ограничава нежеланото отопле-

ние на дадени помещения и намалява

разхода на енергия.

Когато има висока относителна

влажност, въздухът може лесно да

кондензира при контакт с външната

повърхност на въздуховодите, ако тя

е с по-ниска температура от него-

вата. Когато това се случи, образу-

ваната вода може да започне да капе

и да причини повреди и обезцветява-

не на тавани и подове. С течение на

времето тръбите могат да се увре-

дят, а експлоатационният им живот

да се съкрати. Най-лесното решение

за предотвратяване на тези щети е

именно правилната изолация на възду-

ховодите.

При транспортиране на топъл

въздух през дълги вентилационни

тръби температурата трябва да се

поддържа в определени граници. Ако

все пак е необходима известна топ-

линна загуба при преноса на въздух,

монтажните изисквания трябва да се

вземат предвид при избирането на

вида изолация и нейната дебелина.

Въздуховодите, които транспор-

тират студен въздух, също се нуж-

даят от добра топлоизолация, тъй

като с охлаждането са свързани три

пъти по-високи разходи, отколкото с

отоплението. Друга цел на изолаци-

ята е да предотврати кондензация-

та, като поддържа ниската темпе-

ратура в самите въздуховоди, но я

изолира от по-високата температу-

ра на околния въздух. Без изолация, ако

хладният въздух във вентилационни-

те тръби се стопли, ОВК система-

та не само ще функционира по-не-

ефективно, но и ще се изразходва

повече енергия за поддържане на не-

обходимата температура. При добре

изолираните въздуховоди поддръжка-

та на температура е много по-лес-

на, което означава, че цялата систе-

ма ще работи точно така, както е

проектирана, и то без допълнителни

настройки на оборудването.
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Немската иновационна разработка

"климатични модули" изпълнява всички

изисквания, които еколози, инвестито-

ри, строители и ползватели на жилищ-

ни и административни сгради биха

могли да имат към съвременната кли-

матизация на помещенията:

• самостоятелно захранване от

възобновяеми енергийни източници

(СО2 неутрални)

• охлаждане и отопление в една сис-

тема

• намаляване на производствените

разходи

• здравословна климатизация на по-

мещенията

Изходна позиция
Енергийно ефективното отопление

на помещенията с помощта на подово,

стенно или таванно отопление е акту-

алното постижение на техниката в

съвременна Европа, но за разлика от не-

го не съществува задоволително енер-

гийно ефективно охлаждане на строи-

телни елементи. Причината се крие в

проблема с образуването на конденз при

температура под точката на оросява-

не. Ако при влажно-горещи атмосфер-

ни условия топлият въздух попадне вър-

ху охлаждаща стена, на която е нане-

Световна новост: климатични модули

сена мазилката, кондензът се стича по

тапета или капе от тавана, тъй като

тези мазилки могат да абсорбират ми-

нимални количества влага.

Климатични модули
Иновацията при климатичните мо-

дули се състои във високо хигроскопич-

на минерална изолационна плоскост,

капилярна тръбна вложка, пълнител за

фуги и глинена мазилка, разработени

специално за решаването на този

проблем. Всички тези особености фор-

мират уникалността на тази инова-

ция: при охлаждане климатичният мо-

дул абсорбира образуващия се конденз

и го отдава в помещението постепен-

но във времето, когато не се налага

да се охлажда (например през нощта).

Поради добрите изолационни свойст-

ва и топлопроводимата способност на

модулите, се предотвратяват както

загубите на топлина през зимата, та-

ка и проникването на топлина през ля-

тото. В резултат на гъсто разполо-

жените една до друга тръби, систе-

мата разполага с изключително голя-

ма повърхност, така че капилярните

тръбни вложки към момента са най-

ефективната система за разпределя-

не/отдаване на енергията и система-

та може да се експлоатира в ниско-

температурния диапазон. Това означа-

ва, че при отопляване и охлаждане тем-

пература на топлоносителя може да

е между 20 и 28 градуса, за да се оси-

гури комфортна среда в помещението.

Тези ниски температури на топлоно-

сителя могат да се постигнат с по-

мощта на възобновяеми енергийни из-

точници (слънчеви колектори, биома-

са, геотермални ресурси като кладен-

ци или цистерни, малки вятърни гене-

ратори и др.).

Здравни аспекти
Свойството на климатичния еле-

мент за абсорбиране и десорбиране

осигурява една постоянна относител-

на влажност на въздуха между 40% и

60%, която никога не създава усещане

за прекомерна влага или сухота. При

прилагането му отпада ненужното

циркулиране на въздуха, типично за кли-

матичните системи, което много чес-

то предизвиква настинки през лято-

то. Също така се изключва и рискът

от т. нар. "центрофуга на микроби"

(разпръскването на причинители на бо-

лести чрез необслужваните или неп-

равилно обслужваните инсталации за

филтриране на въздуха).

Световна новост: климатични модули
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Контролерите в сградната
автоматизация

варират в широк диапазон по разме-

ри и функционалност. Някои от тях

осъществяват директно управление

на различни устройства, интегрира-

ни в сградната платформа, а други

управляват подмрежи от контролери.

Входните сигнали позволяват на кон-

тролера да отчита температура,

влажност, налягане, параметри на

въздушния поток и други фактори на

средата в съответното помещение

или сграда. Изходните сигнали на

контролера представляват командни

и контролни аналогови или цифрови

(дискретни) сигнали към различни

подчинени (slave) устройства в мре-

жата.

Контролерите, използвани за

сградна автоматизация, могат да

бъдат подразделени в три катего-

рии: програмируеми логически (PLC),

системни/мрежови и терминални.

Терминалните контролери обикнове-

но са предназначени за управление на

устройства в осветителни и други

по-опростени системи като покрив-

ни климатици, термопомпи, VAV си-

стеми с променлив дебит на възду-

ха, вентилаторни конвектори и др.

Тези контролери типично са предва-

рително програмирани за различни

приложения и управление на съот-

Оборудване за управление в
сградната автоматизация

Списание ТД Инсталации продължава серията си от материали,

посветени на съвременните високотехнологични системи за

сградна автоматизация и техните градивни елементи. Стати-

ята в настоящия брой на изданието поставя фокус върху пре-

димствата на DDC (Direct Digital Control) оборудването и сред-

ствата за управление, интегрирани в BMS системите.

ветните устройства, като на ин-

сталаторите не им се налага да

създават нова управляваща логика.

DDC (direct digital control)
оборудване в ОВК управлението
Digital Data Control (DDC) техноло-

гията представлява автоматизира-

но управление на състояние или про-

цес чрез цифрово устройство (ком-

пютър). Тя е базирана на централи-

зиран, мрежово ориентиран подход.

Данните от сензорите и измервател-

ните уреди в системата се събират

от различни аналогови и цифрови пре-

образуватели, които използват мре-

жата за транспортирането им под

формата на входни сигнали към цен-

тралния контролер. На базата на

тази информация компютърът изпра-

ща по същата мрежа изходни сигна-

ли (команди) към клапани, задвижки и

други компоненти, които могат да

бъдат регулирани.

DDC обикновено се използва за

управление на отоплителни, вентила-

ционни и климатични системи, като

управлението на регулируемите
устройства

се осъществява посредством микро-

процесори със софтуер, който из-

пълнява управляващата логика. Сис-

темата получава аналогови или циф-

рови входни сигнали от различни сен-

зори и устройства, инсталирани в

зоната на управление и – в зависи-

мост от управляващата логика, из-

праща аналогови или цифрови кон-

тролни сигнали към управляваните

ОВК компоненти.

Софтуерните пакети на DDC

платформите позволяват на потре-

бителите посредством лесен и удо-

бен за управление графичен интер-

фейс да осъществяват мониторинг и

управление на системата, да задават

аларми, както и да провеждат отда-

лечена диагностика на сградното

ОВК оборудване от централизирания

компютър. Принципът на работа на

DDC контролерите е много сходен с

този на програмируемите логически

контролери. И двата типа устрой-

ства са свободно програмируеми и ко-

муникират с други устройства чрез

системна шина за комуникация. DDC

контролерите за сградна автомати-

зация обикновено разполагат със

специфични приложни библиотеки за

ОВК управление и поддръжка на раз-

лични отворени комуникационни про-

токоли като BACnet.

Архитектурата на BAS
системите за сградна
автоматизация

най-често е йерархично изградена

Оборудване за управление в
сградната автоматизация
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на три нива: полево оборудване; ус-

тройства за управление и средства

за автоматизация; мениджмънт

платформи. Оборудването на ниво

управление и автоматизация из-

пълнява различни системни функции,

основната сред които е регулира-

не, управление и наблюдение на про-

цесите в отоплителните, вентила-

ционните и климатични системи,

част от BAS платформата. Голяма

част от съвременните решения за

управление на пазара залагат на

висока гъвкавост и възможности за

лесно мащабиране и разширяване на

платформата, за да отговорят на

нарастващите изисквания на инте-

лигентните сгради. Управлението

на ОВК системите обикновено се

извършва посредством модулни кон-

тролери и програмируеми оператор-

ски станции, като потребителите

могат да избират между класичес-

ки контролери и такива със сензор-

ни (тъч-скрийн) дисплеи с уеб интер-

фейс, който дава възможност за

управление на системите през бра-

узър.

Модулният дизайн на DDC
платформите

позволява тяхното лесно и гъвкаво

адаптиране към специфични приложе-

ния и изисквания, превръщайки DDC

технологията в разходноефективно

решение дори за по-малки ОВК инста-

лации както за нови обекти, така и

при реновиране. Възможностите за

функционално и зоново разширяване на

платформите за управление ги прави

подходяща база за бъдещо обновява-

не на BAS системите с нови комуни-

кационни технологии. Повечето

съвременни производители на DDC

оборудване за ОВК системи залагат

на концепцията за разходноефектив-

на интеграция на системи и компо-

ненти от различни производители в

единна платформа за управление. За

да гарантират универсална опера-

тивна съвместимост на средствата

за сградна автоматизация, те осигу-

ряват поддръжка на различни, широ-

ко използвани отворени комуникаци-

онни протоколи и стандарти като

BACnet/LonTalk или IP. Така продукти-

те им са оптимално ефективни и

приложими в различни сградни плат-

форми.

Модулни контролери за сградна
автоматизация
На пазара е достъпна широка гама

от модулни контролери за стайно

управление и сградна автоматиза-

ция, които могат да бъдат адапти-

рани към най-разнообразни и комплек-

сни приложения. Стайните контро-

лери обикновено са оптимизирани за

директно локално управление на ОВК

и други сградни системи, интегри-

рани в BAS платформата. Те позво-

ляват лесно индивидуално управление

съгласно изискванията на конкрет-

ното помещение. Все по-търсени са

моделите с конвенционални бутони

за управление и екран за визуализа-

ция с висока резолюция, както и

моделите с изцяло сензорно управле-

ние. Графичният интерфейс на сен-

зорните дисплеи позволява интуи-

тивно управление, възможност за

лесно добавяне на нови операторски

инструменти и функции, лесна нави-

гация и богата функционалност по
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отношение създаването и управле-

нието на аларми, опции за монито-

ринг и управление през уеб браузър,

изпращане на кратки съобщения до

потребителя, отдалечена диагнос-

тика и др.

Сензорните екрани позволяват на

сградните проектанти и интеграто-

рите на BAS системи лесно да про-

веряват статуса на управляваните

услуги и процеси. Те могат да пови-

шават енергийната ефективност на

цялата система, отчитайки и графи-

ците за използване на помещенията

и данните от сензорите за

присъствие, удобно визуализирани от

операторския интерфейс.

Възможности и предимства
на модулните контролери
Модулните DDC контролери позво-

ляват единно управление и автомати-

зация на различни сградни системи и

услуги. Обикновено те разполагат с

възможности за интегриране както

в панели за управление, така и в

модулни станции за автоматизация.

Модулните контролери са подходящи

за локален и отдалечен достъп до

платформата за сграден ме-

ниджмънт.

Повечето съвременни DDC реше-

ния за управление на пазара предла-

гат опции за алармен мониторинг с

визуална и аудио индикация, като си-

стемата е в състояние детайлно да

визуализира стойностите на всички

измервани величини, зададените пра-

гови стойности, статуса на наблю-

даваните процеси и т. н. Графични-

ят интерфейс улеснява създаването

и управлението на графици, календа-

ри, статистически операции, както

и хронологичното извеждане и про-

следяване на тенденциите в работа-

та на ОВК системите.

Свободно програмируеми станции
Свободно програмируемите стан-

ции за автоматизация на сградни

процеси са цялостни решения за уп-

равление и мониторинг на сградни

системи и услуги. Те осигуряват оп-

тимална гъвкавост при изпълнение-

то на системните задачи като зада-

ване на аларми, графици, събиране,

съхранение и обработка на данни за

управляваните услуги и съоръжения и

др. Обикновено е налице и техноло-

гия за контрол на достъпа, защита-

ваща системата, потребителските

данни и настройки от неоторизира-

на намеса.

На пазара на оборудване за сград-

на автоматизация се предлагат раз-

лични модели и категории разпреде-

лени станции, които позволяват ав-

тономно функциониране на свързани-

те модулни контролери. Възможнос-

тта за избор помага на потребите-

ля гъвкаво да персонализира оборуд-

ването за управление съгласно изис-

кванията и условията на конкретно-

то сградно приложение.

Компактни станции
Компактните свободно програми-

руеми станции за сградна автомати-

зация са оптимизирани за ОВК управ-

ление и мониторинг. При тях е нали-

це фиксирана конфигурация от интег-

рирани входни и изходни сигнали. Ком-

пактната им конструкция позволява

интегрирането им дори в панели за

управление с пространствени огра-

ничения. Тази категория разпределе-

ни сградни контролери включва пълен

набор от системни функции за управ-

ление на ОВК системи, както и мре-

жова съвместимост. Към компактни-

те станции могат да бъдат свързва-

ни и индивидуални стайни контроле-

ри.

Повечето модели на пазара разпо-

лагат с възможности за ръчно и ав-

томатично управление, LED индика-

ция, както и функция за отдалечен

мениджмънт и мониторинг. Компак-

тните станции за управление типич-

но са оптимизирани за стенен мон-

таж и позволяват гъвкаво позициони-

ране съгласно потребностите.

Модулни станции
Модулните станции за управление

също са оптимизирани за ОВК управ-

ление и мониторинг. Различното при

тях е, че миксът от данни, с които

оперират, е свободно избираем, кое-

то осигурява на потребителите ви-

сока гъвкавост на приложението.

Различните типове данни, необходи-

ми на оператора, постъпват като

входни сигнали през широка гама от

I/O модули, оптимизирани за свързва-

не на съответните полеви и измер-

вателни устройства и сензори. По-

средством входно-изходните модули

към станцията могат да бъдат

свързани различни средства за сигна-

лизация, измерване, превключване,

позициониране и т. н.

Тази подкатегория свободно про-

грамируеми контролери е оптимизи-

рана за по-мащабни приложения, като

позволява лесен монтаж на панел,

удобно ръчно и автоматизирано, ло-

кално и отдалечено управление.

Възможностите за ръчно управление

позволяват локално задаване на ко-

манди и настройка на станцията

посредством панел за управление.

Командните сигнали автоматично се

изпращат към станцията и свързани-

те с нея контролери. В случай на

извънредна ситуация, отделните

стайни контролери могат да рабо-

тят независимо от операторската

станция, осигурявайки възможност за

автономно управление на ниво поме-

щение.
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В такива случаи опциите за захран-

ване на оборудване със затворен

контур за видеонаблюдение са огра-

ничени. Приложимите варианти най-

често са по някакъв начин да се оси-

гури захранване от отдалечената

електрическа мрежа или да се изпол-

зват акумулатори, дизелови електро-

генератори, възобновяеми енергийни

източници или технологии с горивни

клетки.

Ако обектът е далеч от всякакви

електропроводи, свързването му с

най-близкия обикновено е неоправда-

но скъпо. Затова тази опция не е

широко прилагана, освен ако инфра-

структурата не изисква електрозах-

ранване и за други цели. Дизеловите

генератори са приемлив вариант за

захранване на някои CCTV инстала-

ции, стига да се отчетат и факти-

те, че източникът на захранването

ще е тежък, шумен (около 90 dbA), ще

изпуска вредни емисии, вибрира и

отделя много топлина. Освен това

генераторите имат много движещи

се части, заради които надеждност-

та им може да е проблем. Често пъти

всички тези недостатъци на дизело-

вите генератори ги правят несъвме-

стими със CCTV видеонаблюдението

на отдалечени обекти.

Системи за
видеонаблюдение с
автономно захранване

Аудио- и видеонаблюдението вече е масово разпространено, тъй

като е икономичен начин за защита на активи и хора. Но един от

проблемите, с които най-често се сблъскват експертите по

сигурността при внедряването на стационарни или преносими

CCTV камери на отдалечени места е, че там обикновено няма

достъп до електрозахранване от мрежата.

Акумулаторни батерии
Една камера за видеонаблюдение,

захранвана от акумулаторна батерия,

позволява да бъде монтирана на вся-

какви места, особено ако е безжичен

тип. Най-новите цифрови видеокаме-

ри консумират много по-малко елек-

тричество в сравнение с по-стари-

те. В най-общия случай модерните

цифрови камери за видеонаблюдение

консумират от 9 до 12 V постоянен

ток, докато техните предшествени-

ци работеха единствено на 220 V про-

менлив ток. Но що се отнася до аку-

мулаторните батерии, необходими за

осигуряване на постоянна работа на

системата за видеонаблюдение, опе-

раторът ще трябва да ги сменя ре-

довно с напълно заредени. Това може

да се окаже скъпо в зависимост от

броя на използваните батерии, раз-

ходите за транспорта им до обекта

и необходимото на техника време да

ги смени и да закара изтощените в

базата за презареждане.

Всички охранителни цифрови каме-

ри за видеонаблюдение изискват ня-

какъв вид електрозахранване. Обик-

новено то се осигурява чрез адаптер-

трансформатор, който се включва в

обикновен електрически контакт и

трансформира 220-волтовото захран-

ване с променлив ток в такова с 9-12

V постоянен ток. За системи с мно-

го камери се използва електрораз-

пределител, който има същите фун-

кции, но осигурява връзка на няколко

камери едновременно.

Охранителните камери за видео-

наблюдение, захранвани от акумула-

торни батерии, могат да елиминират

необходимостта от електрозахран-

ване и окабеляване. Ако камерата е

от безжичен тип, тя няма нужда от

сигнален кабел, който да я свързва с

процесор или цифрово записващо ус-

тройство. В този случай захранвана-

та с акумулаторна батерия безжич-

на камера няма никакво окабеляване,

свързано с нея, и изисква само мон-

тажни компоненти.

Както беше споменато, повечето

съвременни охранителни камери ра-

ботят с 9 или 12 V прав ток, като

това са изискванията на стандарт-

ните, стационарни камери. Камерите,

които имат функции за дистанцион-

но управление на насочването и уве-

личението (Pan-Tilt-Zoom), имат по-

голяма консумация на електроенергия

за управление на електромоторите,

които движат камерата и нейните

компоненти. Тези камери обикновено

не са подходящи за захранване от

акумулаторна батерия.

Акумулаторната батерия за охра-

нителни камери обикновено е конст-

руирана за непрекъсната работа в

продължение на 8 часа, докато се

изтощи и възникне необходимост да

бъде заредена отново. Но в зависи-

мост от вида на камерата и на начи-

на на ползването й, този срок може

Системи за
видеонаблюдение с
автономно захранване
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да бъде по-дълъг или по-къс. Например

една безжична охранителна камера

със същата батерия ще работи 2,5

часа. Съществуват акумулаторни

батерии, конструирани за осигурява-

не на захранване на камерите до 24

часа, но те в повечето случаи са

много по-скъпи и изискват много по-

дълго време за зареждане.

Съществуват общо три вида аку-

мулаторни батерии, подходящи за

охранителни камери: никелово-кадми-

еви (NiCd), никел метал-хидридни

(NiMH) и литиево-йонни (Li-Ion).

Най-старият и най-евтин тип ба-

терии са NiCd. Те са добри, но прите-

жават т. нар. ефект на паметта, т.

е. ако една NiCd батерия не бъде из-

тощена напълно, преди да бъде под-

ложена на зареждане, при следващо

ползване тя ще осигури захранване с

нужното напрежение само за период

от време, приблизително равен на

периода на последното й използване

преди началото на зареждането. Това

означава, че ако една батерия с жи-

вот 8 часа бъде използвана само 3

часа и след това бъде презаредена,

при следващото ползване ще се из-

тощи за 3 часа. Макар че днес все още

се използват NiCd батерии, има мно-

го по-подходящи технологии за зах-

ранване на охранителни камери.

Никелово-металхидридните бате-

рии са по-добри от NiCd в няколко

отношения. При едни и същи размери

на батериите NiMH обикновено имат

заряд за по-дълго време. Но-най-важ-

ното е, че за NiMH батериите няма

данни да имат ефект на паметта.

Тези акумулаторни батерии са по-

скъпи от NiCd, но имат по-висока

енергоемкост.

Литиево-йонните батерии са с

най-висока енергоемкост, запазват

заряда си най-дълго и са най-леки. Те

нямат ефект на паметта, но за смет-

ка на това са десетократно по-скъпи

от никелово-кадмиевите.

Възобновяеми енергийни
източници
Отдалечеността на много охрани-

телни системи, съчетана с ниската

консумация на електроенергия на

съвременните свръхефективни каме-

ри, превръщат CCTV системите в

идеални кандидати за захранване от

соларни или ветрови генератори.

Самостоятелните CCTV техноло-

гии, захранвани от соларни системи,

могат да бъдат внедрени, без да е

нужно прокарване на кабели за данни

или за захранване, които биха се ока-

зали твърде скъпи за една отдалече-

на охранителна система.

Друго предимство е независимос-

тта на електрозахранването. Дори

когато националната електропренос-

на мрежа остане без напрежение или

когато местното електрозахранва-

не бъде прекъснато, една самостоя-

телна CCTV охранителна система на

соларно захранване ще продължи да

работи. Съвременните мрежови или

IP камери са идеални за ползване със

захранване от соларна система, за-

ради високия им КПД и способност-

та им да изпращат изображения на

далечни разстояния чрез безжичен

сигнал с данни. Консумираната мощ-

ност на тези камери е около 3 W.

Повечето отдалечени CCTV охрани-

телни системи работят непрекъсна-

то. Поради това е важно да се ели-

минират устройства с висока консу-

мация на енергия, като отоплени

корпуси за камерите или цифрови

запаметяващи устройства за изоб-

ражения. Ако е необходимо, се пре-

поръчва да бъде закупен корпус за ка-

мерата, предназначен за екстремни

условия, който е добре изолиран и би

позволил тя да работи при темпера-

тури до -50оС, без необходимост от

допълнително нагряване. Не се пре-

поръчва да се използва инвертор на

постоянен в променлив ток заради

ниския КПД на подобна система.

Много често е най-икономично да

се извърши замяна на стара охрани-

телна система с камери с нова, само

защото по-модерното оборудване е

с по-малка консумация на електрое-

нергия. Съвременните камери имат

ултравиолетови светодиоди за зас-

немане на тъмно, които са далеч по-

ефективни в сравнение с другите

технологии.

Горивни клетки
Като алтернатива на акумулатор-

ните батерии и традиционните ге-

нератори, горивните клетки могат

да осигурят надлежно захранване за

охранителна техника за седмици на-

ред, независимо от електрическата
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мрежа, без да са необходими скъпи по-

сещения на място за поддръжка. Го-

ривните клетки осигуряват захранва-

не денонощно и непрекъснато, неза-

висимо от климатичните условия, за

разлика от някои алтернативни

възобновяеми енергийни източници.

Това ги прави подходящи за отдале-

чени CCTV системи за видеонаблюде-

ние и охрана, както и като резервен

източник на захранване. Стига да има

достатъчно гориво, горивната клет-

ка може да осигури необходимото

захранване за толкова време, колко-

то е нужно.

Две 28-литрови горивни клетки

могат да захранват устройство с

мощност 25 W в продължение на око-

ло 15 седмици. Горивните клетки са

практически безшумни, не отделят

емисии и са компактни. Те имат мал-

ко движещи се части и поради това

не се нуждаят от много поддръжка.

Това ги прави по-ефективен и надеж-

ден източник на електрозахранване,

с по-ниски разходи през целия си пе-

риод на експлоатация, отколкото

традиционните генератори.

Малки отдалечени сензори или ка-

мери се използват от правоохрани-

телните органи и от военните за

събиране на информация за района,

чрез автоматизирани или управляеми

от хора платформи. Заради разшире-

ните възможности на тези устрой-

ства консумацията им на енергия е

по-голяма. Те имат нужда от усъвъ-

ршенствани решения за съхранение на

електроенергия, които могат да ра-

ботят дълго време при по-редки по-

сещения. Малки, леки генератори с го-

ривни клетки осигуряват тихи, нео-

ткриваеми източници на електрозах-

ранване, които нямат нужда от чес-

та смяна на батериите на място. Те

не се нуждаят от поддръжка, управ-

ляват се дистанционно и осигуряват

невероятно дълги периоди на работа

без прекъсвания за оборудването за

охрана на границите. Те намират

приложение както при патрулите за

граничен контрол, така и при есте-

ствени кладенци за шистов газ и

нефт, тръбопроводи, строителни

обекти, дистанционно наблюдение на

обекти, в железопътния транспорт,

при електропреносните мрежи,

търговските обекти и др.

Има и хибридни решения за незави-

симо от електрическата мрежа зах-

ранване. При тях се използват някол-

ко възобновяеми източници на енергия

за посрещане на съвременните пови-

шени енергопотребления и на нужди-

те от електрозахранване на отдале-

чени обекти. Тези системи обединя-

ват соларни енергоизточници и горив-

ни клетки за осигуряване на гаранти-

ран източник на електричество за

крайния потребител на всяко място,

по всяко време на годината. Цялост-

ното решение може да бъде внедрено

или като постоянно, или като времен-

но съоръжение. Електрониката за

управление на генератора на елект-

роенергия, горивната клетка и солар-

ното оборудване може да бъде поме-

стена в специален корпус, който може

да бъде монтиран където и да било в

района. Също така хибридните реше-

ния за захранване на CCTV са тихи и

не отделят емисии.
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Топлинните мостове са места в

сградата с по-голяма топлинна про-

водимост от тази на съседните

повърхности. Наличието на топлинен

мост в сградата води до по-голям

топлопренос от по-студената до по-

топлата повърхност на сградата,

поради което топлинните мостове

могат значително да намалят каче-

ството на изолацията.

Трансфер и загуба на топлина
в сградите
Енергийният трансфер между

обектите е непосредствен резултат

от молекулярна дейност. При газове

и течности например преносът на

енергия става при сблъскване на

молекули. Както е известно, в даден

обем от пространство молекулите на

течностите и газовете се движат

свободно и всяка от тях съдържа

определено количество енергия. Кол-

кото по-висока е температурата на

течността или газа, толкова по-ви-

соки са енергията и скоростта на

молекулите. Когато те се сблъскат,

се получава трансфер на енергия от

молекули с по-голяма енергия към

такива с по-малка. Дори да не се

виждат тези малки взаимодействия,

такъв трансфер на топлина се случ-

Топлинни мостове

Тенденцията за свеждане на разходите на енергия до минимум и

подобряване на топлоизолационните свойства на външните

ограждащи елементи на сградите се засилва със стремежа за

устойчивост и енергийна ефективност. Политиките, които

регулират изискванията за енергийна ефективност, се развиват

и така се появяват нови методи за пестене на енергия. Намаля-

ването на топлинните мостове или техните ефекти в съществу-

ващи и нови сгради е от съществено значение за успешни дей-

ствия в посока енергийна ефективност.

ва във всяка част от секундата, а

ефектът от тези сблъсквания е енер-

гиен трансфер и покачване на тем-

пературата.

При твърдите материали пре-

носът на енергия се усложнява, тъй

като молекулите не се движат сво-

бодно, а са разположени в рамките на

фиксирана решетка. Те вибрират и

активността им се усилва с повиша-

ването на температурата. Топлин-

ната енергия се предава чрез тези

вибрации и чрез поток от свободни

електрони. Потенциалът за проводи-

мост на различните твърди матери-

али пряко зависи от тази фиксирана

решетка с молекули – колкото по-

подредена е тя, толкова по-висока е

топлинната проводимост.

При сградите всички тези видове

енергиен трансфер спомагат за пре-

даване на енергия между вътрешна-

та и външната среда. Енергиен

трансфер става през твърди мате-

риали като тухли, бетон и метал,

както и през стенни кухини, които

позволяват голямо движение на въздух

като резултат от различната тем-

пература на въздуха в пространство-

то между стените. За топлопреда-

ването допринася и нощното излъчва-

не на сградата.

Материалите с висока топлопро-

водимост предават значително пове-

че топлина от тези с ниска и затова

част от решенията за намаляване на

топлинните мостове се състоят в

правилния избор на материали за кон-

струкцията на сградата. Взаимодей-

ствието между високопроводими

материали усилва преноса на топли-

на, като при студени климатични

условия той е с посока от вътрешно

към външно пространство, а при

топли климатични условия – от

външно към вътрешно пространство.

Най-общо решенията за намалява-

не на топлинните мостове, свърза-

ни с материалите на сградата, са

отделяне на високопроводимите ма-

териали едни от други с помощта на

изолация, изборът на енергийно ефек-

тивни материали при проектирането

и строежа на сградата и намаляване

на площта за контакт между висо-

копроводимите материали.

Въпреки тези общи условия, про-

блемът с топлинните мостове почти

винаги се свежда до отделни детай-

ли и за решението му е необходимо

предприемането на специфични мер-

ки, съответстващи на местата, на

които се появяват топлинните мос-

тове. Следването на ясните научно-

Топлинни мостове
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технически принципи за строеж на

сградата, обстойното проектиране

и опитът на специалистите спома-

гат за намаляването на локализира-

ните топлинни мостове и подобрява-

нето на ефективността на система-

та.

Сградите губят топлина поради

течения (инфилтрация) и предаване

на топлина към външната среда през

ограждащите елементи на сградата

– фасада, прозорци, покрив, подове.

През последното десетилетие едно

от най-популярните решения за нама-

ляване на инфилтрацията е тества-

нето на налягането, което гаранти-

ра максимално покриване на стандар-

тите за херметичност на сградата.

При тестването на налягането се

обръща специално внимание на

свързващите компоненти и порьозни-

те стенни конструкции. Загубите

поради висока топлопроводимост на

материалите при сградите също са

обект на все по-строги стандарти,

изискващи намаляване на U-стойнос-

тите, които отразяват ефективно-

стта на изолационния материал.

Причини за появата на топлинни
мостове и диагностика
Скоростта на потока през топлин-

ния мост зависи от множество фак-

тори като например температурна-

та разлика в рамките на топлинния

мост, топлопроводимостта на мате-

риалите, които са в контакт с изо-

лационния слой, напречното сечение

на топлинния мост, колко лесно топ-

лината преминава през топлинния

мост, което от своя страна се влияе

от площта и повърхностното съпро-

тивление на топлинния мост.

Диагностиката на топлинните

мостове се извършва с 2D и 3D ком-

пютърни модели. Това е скорошна

тенденция, като допреди това ана-

лизирането на топлинния поток е

било доста трудно и почти винаги

изпълнено с неточности. Новите

технологии за диагностика на топ-

линни мостове спомагат за разбира-

нето на истинската значимост на

топлинните мостове и начините за

намаляването на негативните ефек-

ти, които те причиняват.

Видове топлинни мостове
Структурните топлинни мостове,

свързани с използваните в сградата

материали, са най-често срещаният

вид. Те се появяват при преминаване-

то на топлопроводим елемент през

изолационния слой. Типичен пример за

такъв тип топлинен мост е когато

анкерни болтове преминават през

изолацията на сградата. Това обаче

е само един от типовете структур-

ни топлинни мостове. Те се появяват

и при различни пробиви между студе-

ната и топлата част на сградите,

например при комини, инсталирането

на климатици, водопроводни тръби,

вентилационни въздуховоди и кабели.

Структурните топлинни мостове са

характерни и при различни съединя-

вания на компоненти от сградата,

при отворите за прозорци и врати в

стените, както и в точки, където

гредите или плочите минават през

обвивката на сградата. В много слу-

чаи структурните топлинни мосто-

ве не се взимат предвид при изчисля-

ване загубите на топлина от сгради-

те.

Геометричните топлинни мосто-

ве се появяват, когато повърхнос-

тта, която излъчва топлина, е по-

малка от абсорбиращата тази топ-

лина повърхност. Геометричните

топлинни мостове се наблюдават,

когато има промяна в насоченост-

та на повърхностите, формиращи

външните ограждащи елементи на

сградата, или където дебелината на

тези повърхности е намалена.

Сградните ъгли например са много

уязвими към появата на геометрич-

ни топлинни мостове -  вътрешните

повърхности в ъгъла обикновено са

по-студени от другите повърхнос-

ти в помещението, защото поради

по-голямата повърхност през тях

преминава повече топлина в посока

навън.

Въздушните течения в конструк-

цията на сградата причиняват кон-

вективните топлинни мостове. Тер-

минът „конвективен топлинен мост“

се използва за местата в структу-

рата на сградата, където се появя-

ва нежелано движение на въздуха.

Такива движения могат да се дължат

на естествена конвекция в пропус-

кливи зони или на пролуки в изолаци-

ята. Преминаването на въздуха от

помещенията през дадена част от

сградата допринася за загубата на

топлина. Освен това този въздушен

поток предизвиква акумулирането на

влага във външните ограждащи еле-

менти, което от своя страна влоша-

ва свойствата на изолационния ма-

териал. Към момента обаче има

малко познания за степента и ефек-

тите на този тип топлинни мосто-

ве. В някои случаи се наблюдава допъ-

лнителна загуба на топлина на мес-

тата, където въздухът отвън про-

никва под изолацията на покрива на

сградата. Конвективните топлинни

мостове могат да бъдат намалени

съществено чрез подходящо проек-

тиране и конструиране на сградата.

Последици от топлинните
мостове
Някои от негативните ефекти на

ниската енергийна ефективност в

сградите включват по-високи разхо-

ди за отопление и охлаждане, диском-

форт, дължащ се на студените

повърхности, развиване на мухъл и

свързаните с него рискове за здраве-

то и конденз върху студените

повърхности, който може да доведе

до корозия на металните елементи в

структурата на сградата и гниене

на дървените. Освен това се появя-

ват видими петна по вътрешната и

външната част на сградата, които

се образуват в резултат на смяната

на температурата и възможността

за изсъхване на повърхността, а се

наблюдава и понижаване на ефектив-

ността на изолацията.

Влагата в сградите се натрупва

от обитаването им и ежедневните

дейности, провеждани в тях, като

готвене или къпане например. Друг

фактор за увеличаването й в сгра-

дите е и влагата, излизаща от по-

чвата, върху която е построена

сградата. Мухъл се развива, когато

влагата кондензира върху студени

повърхности, като например тези

при топлинните мостове. Това може

да доведе до увреждане на сградна-

та конструкция вследствие на зам-

ръзване или корозия. Освен това

ефектът на топлоизолацията се

намалява значително с наличието на

влага, което води до по-голяма загу-

ба на топлина и по-големи рискове за

самата конструкция на сградата. За

да се избегнат тези негативни по-

следствия, е важно да са спазени

всички изисквания против конденза-

цията в сградата. Рисковете от

появата на конденз върху повърхно-
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стите се обуславя най-вече от тем-

пературния фактор.

Мухъл може да се появи при нива

на влажност от 80%. Това означава,

че той се развива по повърхности-

те, които са толкова студени, че

въздушният слой в непосредствена

близост до повърхността е с влаж-

ност 80%. За да се избегне конден-

зация в сградите с големи топлинни

мостове, е необходимо да се гаран-

тира, че относителната влажност

в дадено помещение е достатъчно

ниска. В случай че конструкцията

има допълнителна вътрешна изола-

ция, може да се наложи допълнител-

на вентилация, която обаче ще до-

веде до по-висока консумация на

енергия. Последствията от конден-

зацията или от много високата

влажност върху повърхността на

части от сградата увеличават не-

обходимостта от поддръжка на

сградите, а мухълът предизвиква

риск от появата на алергии и други

здравословни проблеми.

Топлинните мостове могат да

причинят дискомфорт заради разли-

ките в температурата в сградите,

в които се намират. Ако изолацията

е с ниско качество или въобще липс-

ва, повърхността на стените ще

бъде студена през зимата и така

могат да се появят студени течения.

Студените течения причиняват нис-

ка температура и на пода, което

също се отразява значително върху

комфорта на престояване в сграда-

та.

Решения за намаляване на
топлинните мостове и техните
ефекти
Мерките за ограничаване на топ-

линните мостове най-често включ-

ват използването на различни видо-

ве изолация. Външната изолация е в

много разновидности, монтира се с

болтове или с метални профили и е с

различна дебелина. Резултатите от

монтирането на външна изолация

върху сгради показват различни нива

на топлинно съпротивление – между

2 и 2,65 m2 K/W за 100 mm изолация.

Изолацията на стенните кухини в

тухлените стени на съществуващи

сгради също е популярен метод за

намаляване негативните ефекти на

топлинните мостове. Този тип изо-

лация се прави обикновено от мине-

рална вата или гранулиран полисти-

рен.

Допълнителната вътрешна изола-

ция не променя фасадата на сграда-

та и е сравнително лесна за поста-

вяне. Вътрешната изолация на сгра-

дата не е изложена на климатични

промени, както външната, което

обуславя по-ниските разходи за изра-

ботката и поставянето й. Недо-

статъците на вътрешната изолация

обаче са повишен риск от конденза-

ция, намалена жилищна площ и по-

ниска ефективност заради топлинни-

те мостове от вътрешните стени

и от подовете. Повишеният риск от

кондензация се дължи на по-ниската

температура на повърхностите, ко-

ито не са покрити от вътрешната

изолация. В някои случаи е необходи-

мо да се усили вентилацията с цел да

се намали влажността на въздуха.

Друга мярка за намаляване нега-

тивните ефекти от топлинните

мостове включва повишаване на хер-

метичността на сградата. В много

случаи това е трудно, защото елек-

трическите инсталации например не

се проектират като херметични. Не-

достатъкът на този тип решение е,

че може да се създаде свръххерметич-

ност на сградата, която да доведе до

по-висока относителна влажност в

помещенията.
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Това кара ВиК дружествата, еко-

логичните организации и управлява-

щите органи да залагат на интели-

гентните системи за измерване на

водопотреблението, които позволя-

ват на потребителите да добият

ясна представа за консумираната от

тях вода и да ограничат загубите. С

помощта на интелигентните измер-

вателни системи ВиК операторите

могат лесно да идентифицират нали-

чието на течове и да изготвят гъвка-

ви регулаторни програми, отговаря-

щи на нуждите на обществото.

Интелигентните системи за из-

мерване на водопотреблението изис-

кват поставянето на водомери, кои-

то отчитат консумацията на вода

през определени периоди и ежеднев-

но докладват данните на водоснаб-

дителния оператор. Докато при елек-

троразпределението интервалите

между измерванията могат да бъдат

между 10 и 15 минути, то във водния

сектор е достатъчно отчитането да

става на всеки 30 или 60 минути. Чрез

канал за комуникация дружеството

може да получи данните от отчита-

нията по всяко време, за да се уста-

нови дали устройството е засякло

консумация на вода и да се зададат

специфични команди за спиране или

ограничаване на водоснабдяването.

Интелигентните водомери имат ле-

сен за разчитане дисплей, от който

клиентите могат да получат инфор-

мация за течове и да следят водопот-

реблението си.

Мрежите за интелигентно измер-

ване предоставят по-подробна инфор-

мация в сравнение с по-старата си-

стема за автоматично отчитане

(Automatic Meter Reading, AMR). При

AMR водомерите комуникират общи-

те месечни или дневни показания до

Интелигентни системи
за измерване
на водопотреблението

Интелигентни системи
за измерване
на водопотреблението

централно звено посредством радио

сигнали например. За разлика от това,

интелигентните измервателни сис-

теми използват по-устойчиви кана-

ли за комуникация, управлявани от

централно звено и достъпни при не-

обходимост. В централното звено се

събират данни от интервалните

отчитания, а не само общите пока-

зания. Освен това тези системи

предлагат възможност за осъще-

ствяване на широка гама от услуги,

включваща например дистанционно

прекъсване на водоподаването.

В повечето случаи водоснабдител-

ните дружества ползват AMR като

първа стъпка към внедряването на

системи за интелигентно измерване.

Като отчитат AMR водомерите

веднъж или два пъти дневно, опера-

торите могат да получат показания

на 12- или 24-часови интервали, кои-

то биха спомогнали за изготвянето

на програми за съхранение на водни-

те ресурси, засичане на течове и др.

Ползи за потребителите
Водомерите с дисплеи, показващи

консумацията на вода в реално вре-

ме, могат да спомогнат за открива-

нето на течове от потребителите.

Например ако резултатите от отчи-

тането сутрин са по-високи от тези

от предходната вечер, въпреки че

теоретично не е имало потребление

на вода, то това е ясен индикатор за

наличието на теч. Освен това раз-

положените на подходящо място дис-

плеи постоянно припомнят за нужда-

та от пестене на водата. Предлагат

се и специфицирани за клиента дис-

плеи, които сравняват водопотреб-

лението в домакинството със сред-

ното количество консумирана вода в

квартала. Според проучвания, това

също кара клиентите да се съсредо-

точат върху редуциране на водопот-

реблението.

Инсталирането на такива дисплеи

обаче е с цена, която не всяко водо-

снабдително дружество е готово да

плати. Затова се предлагат и някол-

ко много по-евтини алтернативи за

предоставяне на данните за консума-

цията на вода на потребителите.

Това може да стане през уеб порта-

ли, в които всеки потребител има

индивидуален профил, или дори чрез

прилагане на разпечатка от показа-

нията към месечните сметки.

Интелигентното измерване на

водопотреблението е относително

нова концепция за водния сектор и

поради това информацията за ефек-

тивността му по отношение намаля-

ване на консумацията е ограничена.

Такава обаче е налична за електрос-

набдяването – проучвания показват,

че клиенти, които са получавали ди-

ректно данни от измервателните

уреди, са намалили потреблението си

с 5 до 15%.

Ползи за ВиК операторите
Откриването на течове в домакин-

ствата е относително лесно – ако ча-

совото водопотребление никога не

пада до нула, то със сигурност някъ-

де има спукана тръба. ВиК друже-

ствата обаче могат да използват

данните от интелигентните измер-

вателни системи за усъвършенства-

ни софтуерни програми, които заси-

чат течове в търговски или индуст-

Засушаванията и демографският ръст все по-често насочват

фокуса към проблемите, свързани с недостига на вода.
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риални сгради. Също така, сравнява-

нето на дневната консумация на гру-

па клиенти (например от един жили-

щен блок) с показанията от обслуж-

ващия ги водопровод може да спомог-

не за идентифицирането на малки

течове или потенциални кражби на

вода. Интелигентните водомери раз-

полагат и с възможност да изпратят

сигнал до водоснабдителното друже-

ство при значителен пад на наляга-

нето, като така може да се получи

представа за местоположението и

мащаба на повреди във водопровод-

ната инфраструктура.

В някои региони възможността за

засичане на течове е водещ финан-

сов фактор за ВиК операторите,

защото често отговорните регула-

тори стимулират дружествата за

редуциране на загубите. Колкото по-

бързо дружествата могат да засекат

и да приоритизират течовете, тол-

кова по-голям е шансът им да спече-

лят тези финансови стимули.

Разходите за внедряване на инте-

лигентните системи за измерване на

водопотреблението са значителни.

Веднъж имплементирани обаче, дру-

жествата могат да ги използват за

дистанционно прекъсване или ограни-

чаване на водоподаването в райони,

където това е разрешено. Устрой-

ствата, които разполагат с тази

функция, елиминират нуждата от

изпращане на екипи до собственос-

тта на клиенти, които или са поис-

кали спиране на услугата, или са не-

редовни платци. Също така интели-

гентните измервателни системи

позволяват на операторите да про-

верят състоянието на водомера,

преди да изпратят технически екип

в отговор на клиентски сигнал. Тези

проверки могат да предотвратят

ненужното изпращане на екип за про-

блем, който не влиза в отговорнос-

тите на дружеството. Използване-

то на интелигентни водомери улес-

нява и откриването на кражби на вода

и гарантира, че почти всички смет-

ки са базирани на реални отчитания,

а не на приблизителни оценки.

Проблеми
Един от разискваните въпроси

сред дружествата от водния сектор

е дали интелигентното отчитане на

водопотреблението трябва да е раз-

пределено или централизирано. Една-

та страна в този спор защитава

позицията, че показанията на водо-

мерите трябва да се изпращат към

централно звено, където да бъдат

проверявани за точността им и

съхранявани впоследствие. След това

данните могат да бъдат предоста-

вени за различни процеси – изготвя-

не на сметки, докладване на прекъсва-

ния във водоподаването, прогнозира-

не, управление на активите, провеж-

дане на анализи и др. Те могат да

бъдат и експортирани към уеб порта-

ли или разположени в домакинствата

устройства, което би помогнало на

клиентите в оценката и планиране-

то на консумацията им на вода. От

друга страна, разпределеното обра-

ботване на данните от отчитания-

та ще предостави възможност за

директна обратна връзка с клиенти-

те, които целят да редуцират по-

треблението си. Различни устрой-

ства и мрежи позволяват обработка-

та на данните да осигури не само

информация в реално време за потреб-

лението, но и подаване на сигнали,

сравняване на консумацията в исто-

рически аспект и оценяване на раз-

ходите. Ясно е, че е необходимо ин-

телигентните водомери да се изпол-

зват и за централизирано и за разпре-

делено докладване на данните. Цен-

трализираните данни предлагат из-

чистена информация, подходяща за

извършването на редица процеси в

дружеството, както и за основата на

аналитични проучвания. Разпределе-

ните данни пък дават на клиентите

навременна информация и могат да

бъдат използвани за управление на

домакинските уреди.

Друг проблем за внедряването на

интелигентните системи за измер-

ване на водопотреблението са скри-

тите разходи. Относително лесно е

да се определят необходимите сред-

ства за самите водомери, изгражда-

нето на двупосочна комуникационна

инфраструктура, осигуряването на

софтуер за първична обработка и

съхранение на данните от отчитани-

ята, и интегриращи инструменти,

позволяващи използването им от ВиК

оператора. Не толкова очевидни са

разходите за: технология и инфра-

структура за внедряване и поддръжка

на интелигентните водомери и ог-

ромния обем данни, които те генери-

рат; изменение или подмяна на инфор-

мационната система за клиенти; об-

новяване и закупуване на допълните-

лен хардуер за съхранение и обработ-

ка на данните; обучение на клиенти-

те и на персонала на дружеството.

Интелигентните измервателни

системи неминуемо водят до увели-

чаване обема на данните, които во-

доснабдителните дружества обра-

ботват. За битовите потребители

например, 4 или 12 отчитания на го-

дина могат да бъдат заменени с 8760

почасови показания. Това е увеличе-

ние от 730 пъти, с което действа-

щите в момента системи за данни

няма да могат да се справят. За да

решат проблема с прекомерното ко-

личество данни, много от дружества-

та, които са решили да пристъпят

към интелигентно измерване, внедря-

ват системи за управление на данни-

те от отчитанията. Те са специал-

но проектирани да събират големи

обеми данни от различни видове во-

домери, да ги съхраняват и обработ-

ват спрямо специфичните нужди на

дружеството. Имплементирането на

интелигентното измерване може да

се осъществи и чрез подаване на

данните директно към информацион-

ната система за клиенти. Това оба-

че рядко е решение на проблема, тъй

като само няколко от предлаганите

на пазара такива програми могат да

поемат големи обеми данни. А тези,

които имат такава възможност,

работят на принцип, поставящ на

първо място правилното изчисляване

на сметките, за да се гарантира

непрекъснатост на приходите. Това

означава, че специалистите, които се

нуждаят от събраните от система-

та данни, трябва да изчакат завър-

шването на цикъла по изчисляване на

сметките.

За разлика от това, с програмите

за управление на данните може да

бъде приписан еднакъв приоритет за

всички ползватели. Те предоставят

и възможност за предварителна об-

работка за всеки отделен получател,

за да не се налага ползването на

сурови данни, или на такива, обрабо-

тени с цел изчисляване на сметките.

Има основание да се очаква, че в

близко бъдеще интелигентните сис-

теми за измерване на водопотребле-

нието ще изместят прилаганите в

момента електромеханични подходи

за отчитане на показанията. Този

процес би могъл да се ускори с бързо

понижаване на разходите за внедря-

ване и достатъчна информираност за

многобройните ползи както за потре-

бителите, така и за водоснабдител-

ните дружества.
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