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Siemens представи нова онлайн система за контрол на достъпа

и средно големи проекти. Според производителите Aliro се отличава

с ясно структурирана архитектура, лесен за използване потребител-

ски интерфейс и интуитивно приложение за мобилни устройства.

Aliro може да бъде управлявана от всяко устройство, свързано към

Интернет.

„Архитектурата на Aliro е ясно структурирана, тъй като всяка

врата има само едно устройство за контрол на достъпа. Това улес-

нява проектирането на системата и изготвянето на оценка за раз-

ходите. Контролните точки могат да бъдат свързвани към систе-

мата чрез IP мрежа, както и чрез традиционните bus връзки (RS485).

Те могат да се преконфигурират за стандартни приложения и да се

използват без модификации. Софтуерът автоматично открива ус-

тройствата за контрол на достъпа в системата и ако тя е IP ба-

зирана, автоматично я адресира“, обясняват от компанията. Aliro

използва MiFare четци от Siemens с интегриран OLED дисплей, който

може да показва съобщения и инструкции на база правата за достъп

на потребителя и позволява директно взаимодействие с конкретен

картодържател“, поясниха от компанията.

Направление Сградни технологии на Siemens представи уеб-бази-

раната система за контрол на достъпа Aliro, предназначена за малки

Комет Електроникс добави в офертата си продукти на Hyundai Heavy Industries

От началото на месец октомври т. г.

Комет Електроникс предлага апаратура за

електроразпределение ниско напрежение, про-

изводство на Hyundai Heavy Industries, съоб-

щиха от компанията.

"В електронния магазин на фирмата заин-

тересованите потребители могат да от-

крият богата гама модулни автоматични

прекъсвачи, автоматични прекъсвачи с де-

фектнотокови защити, дефектнотокови за-

щити и товарови прекъсвачи на световния

лидер в производството на решения за енер-

гетиката и електроразпределението Hyundai

Heavy Industries. Продуктите са придружени

с подробни технически спецификации, инфор-

мация за наличности на склад и цени, съобра-

зени с поръчваните количества“, допълниха

от Комет Електроникс.

Филкаб и Шнайдер Електрик проведоха съвместен семинар

Филкаб и Шнайдер Електрик проведоха съвместен семинар на

2 октомври т. г. в административната сграда на Филкаб в Плов-

див.

В рамките на събитието пред дистрибутори, инсталатори и

търговци бяха представени нови продукти на Schneider Electric -

новата гама ключове и контакти ASFORA, инсталационни кутии за

гипсокартон MULTIFIX и за зидария МODULO, разклонителни влагоза-

щитени кутии MUREVA и инсталационни системи ULTRA.

„Тези серии продукти се отличават с голямо удобство за инста-

латора. ASFORA е гама от изцяло сглобени функции, при които в един

продукт са включени механизмът, монтажната и декоративната

рамка. Серията предлага 15 различни функции в два цвята. Новите

гами инсталационни кутии също залагат на бърз и улеснен монтаж,

а инсталационната система ULTRA е обновена и разширена с 10 нови

размера кабелни канали. В допълнение ULTRA вече включва подови ку-

тии за 2, 4 и 6 модула 45х45, както и нови подови канали с елегантен

дизайн в два размера“, обясниха организаторите на семинара.
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Бегели и Денима внедриха аварийно осветление в "Българския Лувър"

Бегели и Денима внедриха аварийно осветление в Националния музеен комплекс в София, известен като

Българския Лувър, съобщиха те за списанието. Системата за аварийно осветление в музея е на Бегели, а

самите аварийни осветителни тела са съвместна разработка на Бегели и на българската фирма Денима.

„Системата NZBVE на Бегели позволява управление и контрол на всеки токов кръг от аварийни осветителни

тела. Контролът се извършва по захранващата линия, което спестява на инвеститорите и фирмата из-

пълнител километри комуникационни кабели. Проверките за състоянието на аварийните осветления се из-

вършват всеки ден. По този начин инвеститорите могат да бъдат сигурни, че аварийните им осветителни

тела ще работят в авариен режим. Самата система за аварийно осветление модел NZBVE също се тества

самостоятелно, както и батерията, която захранва аварийните осветителни тела при прекъсване на зах-

ранващото напрежение“, сподели представителят на Бегели в България Иван Димов.

„Системата за аварийно осветление на Бегели е свързана със системата за сградна автоматизация,

както и със системата за пожароизвестяване. По този начин във всеки един момент операторите могат

да управляват и контролират системата за аварийно осветление и аварийните осветителни тела“, допъ-

лни г-н Димов.

Вива спечели наградата за иновативен продукт на БАСЕЛ

Новата светодиодна лампа FULL GLASS LED на фирма Вива спе-

чели наградата на Българска асоциация на електротехниката и елек-

трониката (БАСЕЛ), която се присъжда традиционно по време на

Международния технически панаир в Пловдив. Наградата беше

връчена от председателя на БАСЕЛ Румен Атанасов.

"FULL GLASS LED е компактна диодна лампа с марката Vivalux,

еквивалент на 50 W крушка. Тя е изцяло от стъкло, със стандартна

форма (тип А), цокъл Е27, мощност 6 W, светлинен поток 470 lm.

Формата и размерите на FULL GLASS LED са 100% като на позната-

та на всички обикновена крушка с нажежаема жичка, но в същото

време е с висок клас на енергийна ефективност А+, дълъг живот от

25 000 ч. и широк ъгъл на разпръскване на светлината 330°. Серията

се предлага във варианти с приятна топла бяла светлина 3000 К и

в неутрална светлина 4000 К“, допълниха от Вива.

Ромтех-3ЕС спечели златен медал за новия осветител LED PRO Light

годарение на дифузната светлина LED PRO Light има нисък индекс на

заслепяване и добро светлоразпределение. Корпусът е с изчистен

дизайн и няколко дължини, който лесно се интегрира в различни ар-

хитектурни решения. Той осигурява значителна икономия на елект-

роенергия при сравнително ниска еднократна инвестиция“, обясня-

ват производителите.

LED PROLight 1200 е с ефективност около 115 Lm/W и при дифузна

светлина и мощност от 40 W излъчва до 4600 Lm.

„Основните предимства на LED PRO Light са: използване на све-

тодиодна технология, която освен ненадминато ефективна е и най-

“зеленото“ решение на пазара с изпитана ефективност около 115 Lm/

W, намаляваща разходите за електроенергия с до 90%; възвръщае-

мост на инвестицията за по-малко от 1 година при 10 часа дневно

използване; възможност за подмяна на съществуващи осветители

без преокабеляване и без допълнителни строително-монтажни ра-

боти“, допълват от Ромтех-3ЕС.

Отличеният осветител LED PROLight е проектиран за повърхно-

стен монтаж в индустриални помещения и коридори, поясниха про-

изводителите. Той притежава водо- и прахоустойчив корпус с IP65,

а при необходимост може да се изработи във вариант с IP67. „Бла-
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Рокуул България откри нов офис в София

На 18 септември т.г. с елегантно тържество официално бе от-

крит новият офис на фирма Рокуул България в София на бул. Драган

Цанков 23. Наред с българския екип на компанията, партньори и при-

ятели на Рокуул България, в събитието участваха и гости от Румъ-

ния, сред които Флорин Попеску, директор на направление Rockwool

Balkans, Дарил Гамбарана, маркетинг директор за Турция и Балкани-

те, както и Дениса Сандулеску, маркетинг специалист.

Г-н Попеску приветства присъстващите, благодари за досегаш-

ната съвместна работа и изрази увереност в бъдещите партньор-

ства. „Новият по-голям и модерен офис е оценка за постигнатото

от Рокуул България“, заяви той.

В края на събитието бе представен и продуктовият каталог на

компанията на български език, реализиран съвместно от българския

офис на Rockwool и маркетинг отдела в Румъния.

Конференция Strategies in Light Europe в Мюнхен
новната тема на тазгодишното събитие бе „Осветление за 21-ви

век“. Лектори на конференцията бяха представители на Philips Lighting,

Helvar, Cree, Osram, Havells-Sylvania, Styron LLC, Inventronics и много

други.

Както и в предишни години, фокусът на конференцията, органи-

зирана от PennWell, бе върху пазарите, приложенията и техноло-

гичните въпроси, свързани със solid-state осветлението (SSL). На

тези теми бяха посветени презентации в два паралелни потока,

работни семинари, както и форум за инвестиции. Голяма част от

конферентните сесии включваха дискусии с участието на публика-

та. Strategies in Light Europe и свързаното с конференцията търгов-

ско изложение привлякоха над 1000 делегати от Европа и други

региони.

От 21 до 23 октомври т. г. в Мюнхен се състоя петото издание

на конференцията и изложението Strategies in Light Europe (SILE). Ос-

Данфосс се включи в инициатива на ООН за борба с климатичните промени

водеща роля.

Компанията взе участие и в кръгла маса,

организирана от Белия дом, за водещи ин-

дустриалци заедно с Алианса за отговорна

политика по отношение на атмосферните

условия. По време на форума Данфосс пое

доброволно задължение за намаляване на

парниковите газове, произтичащи от из-

ползването на хидрофлуоровъглероди

(HFCs). Компанията се ангажира да събере

и подпомогне работата на специален екип

от специалисти за ускорено приемане на

стандарти и машиностроителни кодекси за

използване на природосъобразни хладилни

агенти.

„За Данфосс е чест да помогне в усили-

ята за ускоряване на развитието на рай-

онната топлофикация, тъй като виждаме

в нея огромния потенциал на въздействи-

ето, което тя може да окаже за постига-

не на енергийна ефективност в целия

свят“, каза Ларс Твеен, президент на District

Energy в Данфосс, по време на срещата на

високо ниво по осъществяването на

SE4ALL.

Инициативата за районна топлофикация

в градовете, координирана от UNEP (Про-

грама на ООН за околната среда) и Данфосс,

ще подпомогне националните и местните

власти в усилията им да развиват, модер-

низират и разширяват районните си енер-

гийни системи с международна и финансо-

ва подкрепа от различни партньори и от

частния сектор.

Данфосс анонсира нов етап от участи-

ето си в световната инициатива „Устой-

чива енергия за всички“ (SE4ALL) към ООН,

чиято цел е осигуряване на достъп до

съвременна енергетика, енергийна ефек-

тивност и възобновяема енергия. На сре-

ща на върха в ООН по въпросите, свързани

с климатичните изменения, бе обявена

инициатива за централно енергоснабдява-

не на градовете, в която Данфосс ще има
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Г-н Стоянов, Вашата компания за първи път е сред участни-

ците на изложението ЕЕ и ВЕ, организирано от Виа Експо
(11-13 март 2015 г.). Какви са очакваните от Вас резултати?

Очаквам с интерес изложението, на което да покажем

нашите продукти, като ще акцентираме на модулите

ULTRA. Целта ни е да ги популяризираме и да стигнем до

много широк кръг от партньори и клиенти. Все пак елек-

троенергия използват всички потребители, като цена-

та й ще нараства в бъдеще. Бих приканил всички колеги

да заложат смело на мерките за постигане на икономия

на енергия, както и да инвестират в повишаването на

енергийната ефективност. Ние сме отворени за сътруд-

ничество с фирми от всички отрасли.

Споменавате, че акцент в участието Ви са модулите ULTRA.

Каква е тяхната специфика и къде намират най-широко при-
ложение те?

Те са новост за българския пазар. Този тип модули по-

стигат значителни и трайни във времето икономии на

ел. енергия, понякога достигащи до 40%, чрез използване

на иновативен принцип на работа. По света са широко

приложими в индустрията и в обекти като жилищни и

административни сгради, хотели, училища, банки, хипер-

маркети, телекомуникационни обекти, промишлени обек-

ти, бензиностанции и други. Модулите имат малки раз-

мери и тегло, инсталацията им е лесна и се извършва в

рамките на 1 час. Стремежът ни е да повишим интереса

към ULTRA на българския пазар, за да дадем скромния си

принос в повишаване на енергийната ефективност, как-

вато е и целта на изложението за ЕЕ и ВЕ.

Представете накратко акцентите в продуктовата Ви линия.
Предлаганата от фирмата електроапаратура намира

основно приложение за реализиране на икономия на ел.

енергия и повишаване на енергийната ефективност в

редица отрасли на икономиката. Освен познатите и

широко използвани в практиката решения с честотни

инвертори, компенсация на реактивната мощност, ико-

номично LED осветление, фирмата включи в своя асор-

тимент следната апаратура: интелигентни мотор-кон-

тролери за управление на асинхронни ел. двигатели -

регулират консумираната от двигателя електрическа

мощност, като същевременно осигуряват плавен пуск и

стоп; намаляват механичните натоварвания в редукто-

ри, ремъчни предавки и др.; намаляват загубите на енер-

гия в захранващите линии и трансформатори. Реализи-

рат икономия на ел. енергия в порядъка от 10-20%; актив-

ни филтри за потискане на висши хармоници - предпаз-

ват мрежите НН от висши хармоници, премахват причи-

ните за излизане от строя на скъпоструващо оборудва-

не и екипировка и инсталации, подобряват качеството

Наш приоритет е постигането
на икономия на енергия

Константин Стоянов, управител на ИКО-ЕЛ,
пред сп. ТД Инсталации

на ел.енергия; мрежови анали-

затори за SCADA системи за

енергиен мониторинг; солар-

на и фотоволтаична техника.

Какви са предимствата, които
получават Вашите клиенти?

По данни от изпитателните

протоколи на инсталираните

досега в България модули ико-

номията на ел. енергия е от

9% до 14%. Тя зависи от много фактори - степен на на-

товарване на инсталираните мощности на дадения по-

требител и часовата им използваемост; характер на

електрическите товари - активен, индуктивен, смесен

и т.н. По света са инсталирани голям брой модули ULTRA,

като постигнатият размер на икономии средно се дви-

жи около и над тези резултати, но, разбира се, в много

повече и по-разнообразни обекти.

Наш приоритет е постигането
на икономия на енергия
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АББ отпразнува 90-годишнината

на миниатюрния автоматичен

прекъсвач, съобщиха от компанията.

Изобретението, патентовано през

ноември 1924 г. от Хуго Щотц и не-

говия главен инженер Хайнрих Шах-

тнер, прави електрификацията на

частни домове по-безопасна и по-

ефикасна. Първото серийно производ-

ство започва през 1928 г. в завода

на Щотц в Южна Германия и се рад-

ва на голям успех, тъй като устрой-

ството лесно може да се завие в

съществуващата основа на предпа-

АББ отбеляза 90 години от изобретяването
на миниатюрния автоматичен прекъсвач

зителя. Днес сградата на АББ Щотц-

Контакт в Хайделберг се намира

недалеч от мястото, където е изоб-

ретено устройството. През измина-

лите години бизнесът, известен

днес като АББ Щотц-Контакт, е

произвел над 950 млн. автоматични

миниатюрни прекъсвача. С 42 млн.

миниатюрни прекъсвача, произвеж-

дани годишно във фабриката в Хай-

делберг, АББ очаква да надмине 1

млрд. до 2015 г.

„През годините АББ постоянно

подобрява технологията на прекъсва-

ча в крак с актуалните технологич-

ни стандарти като DIN-шината през

1970 г., която улеснява инсталация-

та на множество прекъсвачи в един

панел. Днес, когато миниатюрен ав-

томатичен прекъсвач на АББ реаги-

ра на къси съединения или пренато-

варвания, той изключва и спира тока

в рамките на 10 милисекунди. Кога-

то това се случи, прекъсвачът е

изложен на интензивна топлина, ва-

рираща от 5000 до 6000 °C. Обита-

телите на съответния обект тряб-

ва само да включат прекъсвача, кой-

то се е изключил, и електричество-

то се възобновява мигновено“, заяви-

ха от АББ.

„Нашата мисия винаги е била не-

прекъснато да подобряваме техноло-

гията на миниатюрния прекъсвач –

още от въвеждането му преди 90 го-

дини, наред със създаването на мо-

дерно производство, което сме пус-

нали в експлоатация в Хайделберг.

Най-новата иновативна характерис-

тика е индикацията за реалната по-

зиция на контакт, което прави лесно

идентифицирането на миниатюрния

прекъсвач, който е изключил. Тази

характеристика спестява време и

усилия на инсталатора да анализира

повредата и да предприеме подходя-

щи корективни действия“, коменти-

ра Франк-Андреас Уинтър, глобален

продуктов мениджър за електричес-

ки табла и модулна апаратура.

АББ отбеляза 90 години от изобретяването
на миниатюрния автоматичен прекъсвач

Daikin разшири възможностите на

своята система за сградно управление

Intelligent Touch Manager (iTM), съобщи-

ха за сп. ТД Инсталации от компания-

та. Чрез добавянето на поддръжка на

BACnet протокол, както и на WAGO

I/O, тя може да бъде свързвана с други

сградни системи - за климатизация, ос-

ветление, сигурност и др.

Освен климатичния контрол и про-

изводството на топла вода iTM вече

предлага и възможност за директно

свързване към въздухообработващи-

те климатични камери и инверторни-

те водоохлаждащи агрегати, както

и към хладилната техника.

"iTM е модулна система, което по-

зволява почти неограничен брой раз-

лични елементи от оборудването да

бъдат интегрирани. Това означава, че

може да се мащабира, за да отговаря

на нуждите на всяка сграда - голяма

или малка. Например в един хотел, един

iTM може да контролира въздушната

завеса на входа; VRV IV системата в

стаите за гости; Altherma Flex Type

системата за топла вода; климатич-

Daikin разшири възможностите на
системата за сградно управление iTM

ните камери, грижещи се за свежия

въздух в помещенията, подовото ото-

пление на рецепцията, както и за хла-

дилниците в кухните", обясняват от

Daikin.

Оборудването в сградата, свърза-

но с iTM, може да се интегрира със

системите за магнитни карти, както

и със сензори, така че да се зададе

автоматичен старт, или климатиза-

цията да се изключва в празни стаи.

Системата може да се свърже с пожар-

ните аларми, така че аварийно да из-

ключва климатичните и вентилацион-

ни системи в случай на пожар. С помощ-

та на сензорния си екран iTM предос-

тавя възможност за бързо създаване

на системни графици, които могат да

бъдат настроени на седмична, месеч-

на и годишна база. Потребителите

също могат да следят потреблението

на енергия с помощта на Daikin Energy

Navigator. Всички функции на система-

та са достъпни по интернет, което по-

зволява на потребителите да контро-

лират една или няколко сградни систе-

ми от разстояние.

„С добавянето на възможност за

свързване към инверторни водоохлаж-

дащи агрегати, хладилни системи,

отоплителна система Daikin Altherma

Flex Type, както и по-широка съвмес-

тимост с оборудване от трети стра-

ни, Daikin intelligent Touch Manager се

превърна в решение за пълно сградно

управление за интелигентно управле-

ние на енергията. С избора на iTM орга-

низациите се възползват от висока

ефективност, спестяване на опера-

тивни и разходи за поддръжка и нама-

ляване на емисиите на CO2, без комп-

ромис по отношение на комфорта“,

допълват производителите.

Daikin разшири възможностите на
системата за сградно управление iTM
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От 7 до 10 октомври т.г. Bosch

Security Systems, съвместно с КИИП,

проведе семинари в София, Пловдив,

Бургас и Варна на тема „Проектира-

не на системи за пожароизвестява-

не и гласова евакуация“.

„ Обучението бе насочено към про-

ектантите от секция електротехни-

ка, автоматика, съобщителна техни-

ка на КИИП и др. Събитието имаше

за цел да даде нови идеи за разширя-

ване на бизнеса и за преминаване към

по-ефективни и интелигентни реше-

ния при проектирането на системи за

пожароизвестяване и гласова еваку-

ация“, заявиха организаторите.

„ Лектори на семинарите бяха инж.

Нарчис Пика, регионален продуктов

мениджър пожароизвестителни сис-

теми,  инж. Лоренциу Иваску, региона-

лен продуктов мениджър системи за

гласова евакуация, и инж. Михаил Бон-

чев, мениджър продажби и бизнес

развитие.

Bosch Security Systems проведе поредица от
семинари в страната

П р е д ст а в е н и

бяха новости в се-

рията стандарти

EN54, свързани със

системите за си-

гурност, както и со-

фтуерни решения за

проектиране на си-

стеми за пожароиз-

вестяване и гласова

евакуация, предла-

гани от Bosch. Се-

минарите завърши-

ха с демонстрация и томбола с на-

гради“, заявиха от Bosch Security

Systems.

„Обширното продуктово портфо-

лио на Bosch Security Systems включ-

ва видеонаблюдение, засичане на про-

никване, пожароизвестителна и гла-

сови алармени системи, както и си-

стеми за контрол и управление на до-

стъпа. Професионални системи за

аудио- и конферентни разговори за

предаване на глас, звук и музика допъ-

лват гамата. С помощта на продук-

товата група за инженерни решения

и софтуер Bosch подпомага и под-

държа базата си от международни

клиенти с конструирането, подго-

товката на тръжна документация и

осъществяването на сложни проек-

ти. Тези проекти се изпълняват за-

едно с местни партньори“, допълни-

ха от компанията.

Bosch Security Systems проведе поредица от
семинари в страната

Hoval инсталира децентрализира-

но системно решение за климатиза-

ция в новооткритата спортна зала

към СОУ „Е. Станев“ във Велико

Търново, съобщиха от компанията.

„ Решението включва ефективна, ка-

чествена климатизация на целия обем

само с един покривен апарат RoofVent,

допълнена от ефективен кондензен

газов котел UltraGas. Проектът за

климатизация е изпълнен с оптимал-

ни инвестиционни разходи и последва-

щи ниски експлоатационни разходи.

Комфортът на спортуващите е

гарантиран, тъй като покривният

апарат RoofVent LKW осигурява необ-

ходимото количество пресен въздух,

затоплен, охладен и правилно разпре-

делен в целия обем на залата. Иконо-

мията на енергия е гарантирана от

вградения рекуператор с ефектив-

ност до 75%, а правилното разпреде-

ление на въздуха е подсигурено от

патентования AirInjector, който ус-

Hoval климатизира новооткрита спортна
зала във Велико Търново

пешно сваля топлия

въздух от подпокрив-

ното пространство

до зоната със спор-

туващи и публика, без

да предизвиква усе-

щане за течение. Бла-

годарение на него

температурната раз-

лика по височина е

само 1 °С на всеки 10

м. Избегнато е обра-

зуването на топлинни

джобове в подпокрив-

ното пространство,

което е главната при-

чина за големи експло-

атационни разходи и недобре отопле-

на зона на спортуващите при конвен-

ционалните вентилационни систе-

ми“, обясняват от компанията.

„ За подаване на топлоносител към

покривния апарат и подсигуряване на

нуждите за БГВ е инсталиран конден-

зен газов котел UltraGas с мощност

150 kW. Чрез патентования топлооб-

менник AluFer, високоефективната

кондензна технология и големия воден

обем на котела се постигат минимал-

ни разходи на газ и електроенергия“,

допълниха от Hoval.

Hoval климатизира новооткрита спортна
зала във Велико Търново
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Тангра реализира проект за подмя-

на на помпеното оборудване в посол-

ството на Република Австрия в

България, съобщиха от компанията.

„Сградата на посолството, намира-

ща се на бул. "Цар Освободител" в

София, е построена преди повече от

110 години и е обявена за паметник

на културата. Поради тази причина

за фирма Тангра бе привилегия, че

техническият отдел на посолството

Тангра модернизира помпеното оборудване
в посолството на Австрия в България

се обърна към нас за подмяната",

споделиха от компанията.

Реконструкцията е реализирана

благодарение на желанието на посол-

ството да бъдат сменени остарели-

те помпи с ново оборудване, което е

в съответствие с директивата на ЕС

за енергийна ефективност, влязла в

сила през 2013 г. "До този момент в

сградата са били инсталирани помпи,

работили повече от 50 години:

Grundfos UPC 40-60, UPS 42-50 и UP 35-

60. Те са осигурявали отоплението и

битовото горещо водоснабдяване на

сградата. Фирма Тангра инсталира

последно поколение електронни помпи

на Grundfos: Magna-3 40-60 – за ото-

плителната система, Magna-3 40-60

– за битовата гореща вода, Алфа-2 25-

60 - за отделните кръгове на отопли-

телната система. При подмяната не

е променяна инсталацията, тъй като

габаритните размери на новите пом-

пи са съобразени с тези на старите.

Самата подмяна на общо 19 броя пом-

пи включва източването, подмяната,

пълненето и обезвъздушаването на

инсталацията", поясниха от компани-

ята.

„Новите помпи осигуряват плавна

и постоянна работа на инсталацията

в зададените параметри независимо

от промяната в дебита и напора, пре-

дизвикани от действията на монти-

раните термоглави по отоплителни-

те тела. При старите помпи това не

е било възможно, тъй като те не са

имали възможност да се адаптират

към инсталацията и моментното й

потребление. Новите помпи Grundfos

Magna 3 и Grundfos Alpha 2 променят

параметрите си на работа в съот-

ветствие с нуждите на консуматори-

те, което води до значително нама-

ляване на потреблението на енергия

от отоплителната и водна инстала-

ция в сградата на посолството“, до-

пълниха от Тангра.

Тангра модернизира помпеното оборудване
в посолството на Австрия в България

Окта Лайт България инсталира

светодиодно осветление в най-новия

обект на търговската верига DOMO

в Румъния, открит на 4 септември

т. г. в мол Vulcan Value Center в Бу-

курещ, съобщиха от компанията. Ма-

газинът е изцяло оборудван с LED ос-

ветители на Окта Лайт.

„Осветлението е изпълнено ос-

новно с LED тела от серията Prolux,

които се отличават с елегантен

дизайн и ефективност от 140 lm/W.

Осветеността в търговската зона

е 800 lx съгласно изискванията на

клиента. Високата ефективност на

осветителите Prolux позволява по-

стигането на максимална икономия

при много добра равномерност на

светлоразпределението. Изборът

на подходящи нива на осветление,

стойности на цветната темпера-

тура, постигането на контраст и

баланс между осветените повърхно-

сти са сред важните фактори за

Окта Лайт България реализира проект за
LED осветление в Румъния

визуална комуни-

кация и въздей-

ствие върху посе-

тителите в

т ъ р г о в с к и т е

обекти. Окта

Лайт България

разполага с цялос-

тно портфолио от

светодиодни осветители от сери-

ите Prolux, Estrella, OLOT и Rondo, ко-

ито са напълно достатъчни за из-

пълнението на най-разнообразни

проекти за целите на общото и ак-

центно осветление в молове, ри-

тейл зони и супермаркети“, споде-

лиха от българската компания.

Проектът във Vulcan Value Center

в Букурещ е поредната успешна ре-

ализация на Окта Лайт на чуждест-

ранния пазар. По-рано през тази го-

дина компанията инсталира над 50

000 броя светодиодни RGB модули

върху цялата покривна площ от 3500

кв. м на най-големия мюсюлмански

храм в Европа, открит през май в

град Аргун, Чечня. От фирмата про-

изведоха и 100 броя мощни прожек-

тори от серията PR за осветяване

на 55-метровите минарета на джа-

мията. Администрирането на целия

ансамбъл от светодиодно осветле-

ние става чрез специално проекти-

рана от Окта Лайт България систе-

ма за управление, позволяваща създа-

ването на практически неограничен

брой цветови схеми, като всеки от

модулите може да се адресира от-

делно.

Окта Лайт България реализира проект за
LED осветление в Румъния
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 За първи път през следващата

година изложението ще има и стра-

на партньор - Полша, която бе пред-

ставена с 64 изложители на предиш-

ното издание през 2013 г.

Специализирана изложба
Aircontec
В рамките на ISH Energy посети-

телите ще открият технологии за

климатизиране, охлаждане и венти-

лация в специализираната изложба

Aircontec. В нея изложителите ще

представят иновативни компоненти

и системи, които, освен висока енер-

гийна ефективност, осигуряват топ-

линен комфорт и качество на възду-

ха в затворени помещения. В тази

връзка ще бъдат демонстрирани кон-

цепции и решения за модернизиране

на съществуващи сгради и ново

строителство – както за жилищния,

така и за нежилищния сектор. Тен-

денциите в сектора включват ин-

теграция на системи, повишаване на

енергийната ефективност и интег-

риране на възобновяеми енергийни

източници.

Изложбата Aircontec ще бъде пред-

ставена в допълнителната програ-

ма на ISH с две събития. Форумът за

климата на Института за сградна

климатизация ще насочи внимание-

то към висок клас решения за пови-

шаване на енергийната ефектив-

ност в нежилищния сектор. Решени-

ята включват сорбционни климатич-

ни системи, високоефективни систе-

ми със затворен цикъл и реверсивни

термопомпи.

IKK Building Forum
Асоциацията на немските произ-

водители на хладилна и климатична

техника и Messe Frankfurt отново

съвместно организират IKK Building

Forum по време на ISH 2015. Там спе-

циализирани фирми ще представят

пред проектанти, инженери и архи-

текти ориентирани към бъдещето

системни решения, и иновативни

инсталации на търговски и фасили-

ти мениджъри. Изложбата ще бъде

допълнена от лекции на водещи екс-

перти в съпътстващия лекционен

форум.

Богата съпътстваща програма
Както и досега, за проектанти и

инженери от секторите строител-

ство на съоръжения и недвижими

имоти ще има информационна и ко-

муникационна платформа. За първи

път Германската асоциация на инду-

стрията за строителни услуги и

технически монтаж и Асоциацията

за строителен контрол и управление

на VDMA ще представят съвместно

всичко за новата енергийна парадиг-

ма, свързана с недвижимите имоти

и сградната модернизация в Building

Forum. Освен това BTGA отново ще

бъде домакин на BTGA Real Estate

Forum. Събитието, което този път

е организирано в сътрудничество с

Германската федерация за недвижи-

ми имоти, ще се фокусира върху осо-

бено ефективни примери за сградни

услуги и технически инсталации в

нови и съществуващи сгради.

„Разчитаме на повишен интерес

от страна на българските компании

към предстоящото издание на ISH и

сме в готовност да окажем съдей-

ствие на всички компании от секто-

ра, които желаят да посетят изло-

жението“, сподели специално за сп.

ТД Инсталации Мила Павлова, пред-

ставител на Франкфуртски панаир в

рамките на Германо-Българската ин-

дустриално-търговска камара.

ISH 2015 поставя акцент
върху комфорта и новите
технологии
Следващото издание на изложението ISH ще се проведе във Франк-

фурт на Майн от 10 до 14 март 2015 г. под мотото „Комфортът

среща технологията“, съобщават организаторите от Франкфурт-

ски панаир. Пазарни и технологични лидери от сектора вече са

заявили участие, като се очаква около 2400 изложители от цял свят

да представят най-новите си продукти и услуги на обща площ от

260 000 кв. м. „ISH е най-голямото събитие за водни и енергийни

технологии в света, като включва ориентирани към бъдещето

решения за сгради от всякакъв вид“, заявяват организаторите.

Източник снимки: Франкфуртски панаир

ISH 2015 поставя акцент
върху комфорта и новите
технологии

ISH 2015 поставя акцент
върху комфорта и новите
технологии
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Компанията за управление на зах-

ранването Eaton взе активно участие

в инсталирането на техническо обо-

рудване в Paradise Center с доставка-

та на електроразпределителни таб-

ла и комутационни апарати за ниско

напрежение от тип XVTL, BF и BP,

както и на различни прекъсвачи на

веригата с капацитет до 4000 А -

IZMX16 и IZMX40 от серия NRX, съоб-

щиха за сп. ТД Инсталации от пред-

ставителството у нас.

"Paradise Center представлява най-

големият проект от този вид в Бълга-

рия и е един от уникалните молове в

Европа. Разгънатата застроена площ

на търговския център възлиза на

повече от 208 000 кв. м, а общата

отдаваема площ на повече от 80 000

кв. м. От официалното си откриване

през 2013 г. Paradise Center се пре-

връща в лайфстайл центъра на Бълга-

рия, най-привлекателното място за

търговия и развлечения, включващ

внушителна архитектура и интери-

орен дизайн. Концепцията за лайф-

стайл мол позволява на купувачите да

прекарват времето си в търговския

център, като участват в богатия

набор от услуги и забавления за всич-

ки възрасти.

Paradise Center е сред най-интерес-

ните обекти, в които сме участвали

напоследък. Ние с радост се възпол-

звахме от възможността да се вклю-

чим с нашите продукти и да станем

Eaton участва в инсталирането
на техническо оборудване в
Paradise Center

част от един от най-големите про-

екти в България. В резултат на това

успяхме да направим разпределение-

то на електроенергия в този търгов-

ски и развлекателен център по-безо-

пасно и по-надеждно", сподели Габри-

ел Таке, мениджър на Eaton за Бълга-

рия.

"В областта на електроразпреде-

лителните табла Eaton предлага

широка гама от модулни решения и

различни допълнителни опции, които

се инсталират и окабеляват лесно.

Портфолиото включва стоящи шка-

фове и модели за повърхностен или

вграден монтаж, които се доставят

със степен на защита от IP30 до IP55.

Като цяло моделите XVTL, BF и BP

бяха оптималния вариант от решения

за Paradise Center.

Прекъсвачите Eaton NRX са компак-

тни и гъвкави и представляват це-

ново ефективно решение за разно-

странно приложение. Серията включ-

ва модели с различни стойности на

номиналния ток, започващи от 630 и

стигащи до 4000 A и с максимален

капацитет за изключване от 42 до

105 kA. В допълнение е възможно оп-

тимална настройка на защитавани-

те параметри в електронната пре-

включваща схема според конкретно-

то приложение или система, която се

защитава. По този начин прекъсва-

чите могат да се използват за раз-

лични цели например за защита на

системи, двигатели, трансформато-

ри или генератори. Благодарение на

вградения комуникационен модул ця-

лата важна информация може да се

изпраща чрез Profibus-DP, Modbus или

Ethernet. Така прозрачността на си-

стемата се увеличава, а времето за

реакция при настъпване на проблем,

като например претоварване, фазов

дисбаланс и пренапрежение, може да

бъде намалено. Способността за

бърза намеса в процеса означава, че

спиранията на системата могат да

бъдат предотвратени и могат да

бъдат планирани превантивни дей-

ствия", заявиха от Eaton.

"Освен това, Eaton предлага реди-

ца софтуерни инструменти, които

позволяват удобно планиране, подбор

и документиране. Сред тях е конфи-

гураторът на прекъсвачи, който по-

мага на потребителите лесно да

избират и конфигурират прекъсвачи

на веригата и на товара със съот-

ветните им аксесоари от база дан-

ни с няколко хиляди артикула. Инст-

рументът CurveSelect позволява на

потребителите едновременно да

наблюдават специфичните криви на

прекъсване за няколко защитавани

устройства - както по отношение на

времето, така и по отношение на

текущите стойности.

Всички тези функционални харак-

теристики на нашите продукти ни

позволиха да осигурим безопасно и

надеждно електроразпределение в

най-големия център за търговия и

развлечение в България", допълниха от

компанията.

Eaton участва в инсталирането
на техническо оборудване в
Paradise Center
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Системи за пожарогасене с газов гасителен агент
3Мтм Novec тм 1230 от СИНХРОН-С
Фирма СИНХРОН-С предлага иновативно решение за

бързо потушаване на пожари посредством система за

пожарогасене с последно поколение гасителен агент

3Мтм Novecтм 1230. Новият химически агент Novec 1230

е безвреден за хората, оборудването и околната среда

и отговаря на всички изисквания в протоколите от Мон-

реал и Киото за чист и безопасен пожарогасителен

агент. Притежава нулев потенциал за изчерпване на

озоновия слой, кратък живот в атмосферата от 5 дни

и потенциал за глобално затопляне 1 (или с повече от

99,9% по-нисък от останалите гасителни агенти на ос-

новата на хало- и хидрокарбони). Съхранява се като

безцветна и почти без мирис течност. При освобожда-

ването му под налягане се преобразува и разпространя-

ва в защитаваното помещение като газ.

Novec 1230 е изключително подходящ за предотвра-

тяване на щети от пожар в критични приложения с чув-

ствително електрическо и електронно оборудване. Ос-

новният механизъм на пожарогасене е резултат от уни-

калните физични характеристики на агента и способ-

ността му да абсорбира топлина. При освобождаване

в защитаваната зона течният агент се изпарява мно-

го бързо, отнемайки топлинната енергия на горивния

процес. Гасенето настъпва бързо при много ниска кон-

центрация. Това става чрез достигане на концентра-

цията за гасене в рамките на 10 секунди или дори по-

малко. Заради изключително краткото време на изпус-

кане на агента, количеството на получените вредни

вещества вследствие на термично разлагане е мини-

мално.

Пожарогасителният агент е ефективен в широки гра-

ници за пожари клас А, В, както и за пожари в помещения

с активно електро- и електронно оборудване. Особено

подходящ е за дейта центрове, телекомуникационни съоръ-

жения, помещения със сложно електронно оборудване,

химически и производствени предприятия, складове, биб-

лиотеки, музеи, архиви и др. Novec 1230 не оставя следи

и замърсявания и следователно не е необходимо почиства-

не след изпускането му. Не причинява корозия и е елект-

рически непроводим, което означава, че не уврежда слож-

ното електрическо оборудване. Пожарогасителният

агент е също така напълно безопасен за хората. Негова-

та ниска токсичност, съчетано с ниската проектна

концентрация, осигурява най-широките граници на безо-

пасност за хората, сравнено с останалите газови аген-

ти на основата на хало- и хидрокарбони. Това прави Novec

1230 подходящ за затворени пространства с присъствие

на хора.

В настоящия брой на сп. ТД Инсталации стартираме материал на тема „Промиш-

лени сградни инсталации“. Целта на прегледа, който ще продължим и в следващи бро-

еве, е да представим съвременни продукти и технологии, приложими в изграждане-

то на инсталации в промишлени сгради. В настоящия материал може да прочетете

за ключовите предимства на предлаганите от фирмите Синхрон-С, Siemens направ-

ление Сградни технологии и Фламтех продукти и системи в посочената област.
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Инсталациите с Novec 1230, които фирма СИНХРОН-

С проектира и изгражда, съчетават трите основни изиск-

вания към съвременните пожарогасителни системи -

ефективни при гасене, безопасни за хората и безвредни

за околната среда. За разлика от гасителните агенти

на основата на хидрокарбони, Novec 1230 се базира на

устойчива технология и не подлежи на регистрация, кон-

трол или забрана от регулативни органи, което прави

инсталациите с този агент икономически ефективни във

времето.

СИНХРОН-С

Siemens предлага високотехнологични и
енергийноефективни системи за промишлени сгради
В областта на сградната автоматизация Siemens

направление Сградни технологии наскоро представи на

пазара нова версия на системата за сградна автома-

тизация Desigo - Desigo V5.1. Тя е първата и към момен-

та единствена система за сградна автоматизация,

която поддържа най-съвременните технологии като

BACnet/IPv6, последна версия на операционната систе-

ма на Microsoft - Windows 8 и Windows Server 2012. Съще-

ствуващите инсталации Desigo могат да бъдат надграж-

дани до BACnet/IPv6 без повторно окабеляване с помощ-

та на Desigo V5.1 PXG3 рутер. Desigo V5.1 позволява

интеграция от пожароизвестителната система дирек-

тно по BacNet без необходимост от допълнителен хар-

дуер. По този начин операторът може да следи състо-

янието на системите за управление на ОВК и пожаро-

известяване от едно място. Комплексното взаимодей-

ствие между двете системи прави възможно реализи-

рането на по-сложни и по-гъвкави решения в съвремен-

ните сгради.

През тази година Siemens представи на пазара и ин-

тегрираната мениджмънт станция Desigo CC, която

обединява всички системи в едно: сградна автоматиза-

ция (отопление, вентилация и климатизация), системи за

сигурност и пожаробезопасност, управление на осветле-

нието и енергиен мениджмънт. Тази система е една от

първите на пазара, успяла да обедини широк набор от

сградни системи, които могат да бъдат управлявани чрез

интуитивен потребителски интерфейс. Desigo CC пома-

га за оптимизирането на сградата по отношение на

пожароизвестяването, сигурността, енергийната ефек-

тивност и енергийния мениджмънт.

По отношение на пожароизвестяването компанията

също разработи няколко нови продукта. Сред тях са

новите аспирационни детектори FDA221 и FDA241. Аспи-

рационните пожароизвестители включват оптична тех-

нология, използваща лъчи с различа дължина на вълната

- съответно в инфрачервения и ултравиолетовия спектър.

С тази технология детекторите могат да определят

размера и концентрацията на частиците, и по този начин

да различат дима от прах. Това позволява ранно откри-

ване на пожара и надеждно избягване на фалшиви аларми.

И двата модела могат да бъдат интегрирани безпроб-

лемно във вече съществуващи пожароизвестителни си-

стеми (като Cerberus FS720), използвайки контурната

структура FDnet/C-NET.

Особен интерес представляват и мултисензорните

детектори за взривоопасни зони, които се инсталират

в рискови взривоопасни зони 0/1/2 (газ). Според Дирек-

тива 99/92/EC това са зони, в които продължително,

често или временно може да възниква рискова, взриво-

опасна атмосфера поради смесването на кислород и

горими газове, изпарения или мъгла. Детекторите за

тези зони разпознават дима, използвайки надеждната и

неподатлива на измамни явления ASA технология

(Advanced Signal Analysis). Всички детектори са индиви-

дуално адресирани с цел точна локализация на мястото

на възникналата опасност, така че отговорните екипи

да могат бързо и точно да се намесят, където е необ-

ходимо.

В сферата на видеонаблюдението можем да предложим

няколко интересни продукта – камери за видеонаблюде-

ние all-in-one с вградена функция за разпознаване на лица,

аналогови булет и вандалоустойчиви куполни камери,

както и гамата от IP-базирани решения за видео запис

Vectis iX. Цветните ден/нощ видеокамери с висока резо-

люция разполагат с вграден обектив с автоматичен фокус

и оптично увеличение до 22x. Всички модели имат опция

за разпознаване на лица с цел свеждане фалшивите алар-

ми до минимум, а моделът с вграден IR прожектор с бяла

светлина гарантира яснота на изображението дори и през

нощта. Гамата включва четири издръжливи и същевре-

менно елегантни моделa за вътрешен и външен монтаж.

Ден/нощ вандалоустойчивите куполни и аналогови бу-

лет камери с висока резолюция предлагат варифокален

обектив и интегрирано инфрачервено осветление. Под-

ходящи са за открит монтаж с клас на защита IP66.

Всички механизми за коригиране на обектива са в дол-
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ната част на булет камерите за по-бързата му настрой-

ка. Вандалоустойчивите и булет камери разполагат със

защитна корда, свързваща капака с корпуса, с цел безо-

пасен монтаж. Гамата от IP-базирани решения за видео-

запис Vectis iX включва мрежови видеорекордери (NVR),

както и мрежов видеософтуер (NVS), предназначен за

сървърни системи. И двете решения могат да записват

full-HD изображения от до 48 видеокамери поотделно, с

25 кадъра в секунда и резолюция до 20 мегапиксела. Всички

продукти от серията използват H.264 стандарт за ви-

деокомпресия, който осигурява минимален мрежов тра-

фик.

Александър Стоянов,

Ръководител направление Сградни технологии,

Siemens направление Сградни технологии

в България

Газови пожарогасителни системи с NAF S 125®

от Фламтех
Фламтех предлага всички видове пожарогасителни

системи - газови, водни (спринклерни, дренчерни), пяна,

водна мъгла, прахови, аерозолни. Всеки тип система има

своите предимства и недостатъци, и има своята роля в

противопожарната защита. Поради тази причина задача

на инженерите по противопожарна техника и безопасност

на Фламтех е да направят оценка на пожарния риск за

всеки конкретен случай.

Използваме тази възможност да представим накратко

подробности относно екологичните разпоредби и влия-

нието върху околната среда на газовите пожарогаси-

телни системи с NAF S 125®. Той е чист агент, който

се идентифицира в стандарта NFPA 2001 като HFC 125

(пентафлуоретан). NAF S 125® е UL (Underwriters La-

boratories) признат гасителен агент (ЕХ 5694) и е вклю-

чен в SNAP листата на американската агенция за защи-

та на околната среда (US EPA SNAP List) за нормално

обитавани пространства. Чистият агент NAF S 125®

има нулево въздействие върху озоновия слой и неговият

потенциал на глобално затопляне е нисък, което прави

NAF S 125® екологично приемливо решение. NAF S 125®

е включен в SNAP (Significant New Alternatives Program –

Програма за значими нови алтернативи) листата на

американската агенция за защита на околната среда (US

EPA) и ние гарантираме, че е в пълно съответствие с

всички международни и местни екологични разпоредби

относно глобалното затопляне.

Международните регламенти като Протоколът от

Киото и европейските регламенти ясно разпознават по

същество неемисионната природа на системите с чи-

сти агенти и критичната нужда от HFCs в пожарога-

сителните приложения, което се дължи на техните уни-

кални характеристики и на изключително малкия им дял

в климатичните промени, свързани с употребата на HFCs

в пожарогасенето. Благодарение на ниските емисионни

нива на HFCs в цялата противопожарна индустрия, ни-

коя от ключовите екологични регулаторни инициативи

не ограничава употребата на HFCs (напр. NAF S 125®,

NAF S 227®, FM200, FE 25 и др.) относно прилагането им

в пожарогасителната дейност.

Трябва да се вземе под внимание, че пожарогасенето

е различно от всеки друг потребителски сектор, защо-

то както човешкият живот, така и околната среда са

подложени на риск от пожар. Последните данни от Све-

товния център за пожарна статистика показват, че

стойността на преките щети от пожар продължава да

расте. За да намалим тези загуби, ние трябва да изберем

най-подходящата пожарогасителна система за всеки тип

пожар, съвместно със защитата на човешкия живот и на

околната среда.

Пожарогасителните системи с NAF S 125® и NAF S 227®

изискват до 10 пъти по-кратко време за изтичане в

сравнение с инертните газове като IG-100, IG-55. Това

означава по-кратко време за гасене, по-висока защита и

по-малко щети, причинени от пожара. Тъй като са ком-

пресирани в течност и изискват по-малко газ за дости-

гане на гасителни нива, тези системи се нуждаят от 4

до 7 пъти по-малко бутилки за разлика от всеки друг вид

инертен газ. Това са съществени фактори, защото зае-

мането на ненужно пространство струва скъпо в съвре-

менните съоръжения.

Сред последните ни реализирани проекти с NAF S 125

и NAF S 227 са: Билборд АД. Печатна база НДК, ДП РВД

- Нова летищна, гр.София; ЕВН България Електроразпре-

деление АД; Нова сграда „Център за данни“, гр. Пловдив;

Тестови център в корпус „В“ на УНСС, гр. София; Библио-

течен център на УАСГ-София; Лукойл Нефтохим Бургас

АД; Национален Музеен Комплекс, гр. София; ТЕЦ Ей И Ес

– 3С Марица Изток I, гр. Гълъбово; ЗММ - Логоцентър 1,

производствени помещения за приборостроене на ЛЕМ

Б-Я ЕООД, гр. София; ТП на НОИ, гр. Стара Загора, Теле-

ситигруп Б-я ЕАД гр. София; административна сграда на

РИС Център Русе и др.

Системите досега работеха при налягане 42 bar. През

настоящата година бяха сертифицирани бутилки, които

работят при налягане 25 bar. Успешни бяха тестовете и

изпитванията, което позволи да бъде увеличена покрив-

ната площ на 1 дюза, като същевременно бе намалена и

средната стойност на налягането в дюзите при изтича-

не на гасителния агент. Всички новости са направени за

още по-голяма гъвкавост на тези системи и по-икономи-

чески изгодни решения за защита. Разработен е и нов

софтуер, съвместно с Hughes Associates. Новият софту-

ер е оценен от Underwriters Laboratories в съответствие

с изискванията за пълното му лицензиране.

Златка Иванова, управител на Фламтех
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Както повечето читатели на спи-

санието, така и инвеститорите със

сигурност са осъзнали, че на пазара на

системи за контрол на достъпа има цял

океан от предложения: stand-alone (ра-

ботят самостоятелно и не са част от

цялостна система), цялостни системи

базирани на различна преносна среда (IP

базирани, RS-485, KNX и т.н.), продукти

на утвърдени имена и безкраен списък

на непознати "китайски" фирми.

В тази връзка, когато през минала-

та година взехме решение да разрабо-

тим "поредната" система за контрол на

достъп на пазара, трябваше еднознач-

но да определим къде искаме да се по-

зиционираме. При разработката се ръ-

ководихме от следните неотменими

изисквания:

• Ниска цена на решението - както на

компонентите (main контролери и

door контролери), така и на комуни-

кационната инфраструктура при из-

граждането му.

• Да няма технологични ограничения в

допълнителната разработка на мо-

дули (функционалности) в бъдеще.

• Да е налице неограничена възможност

за интеграция с другите сградни сис-

теми като BMS, видеонаблюдение и др.

• Да е възможна миграцията към т.н.

облачна технология.

• Да няма нужда от допълнителен ком-

Съвременна и икономична
система за контрол на достъпа

пютър (сървър) за инсталиране на ба-

зата данни и основното приложение.

Придържайки се стриктно към гор-

ните изисквания избрахме Linux базира-

на платформа на базата на ARM проце-

сор, върху която да се случва всичко -

съхранението на данните, тяхната об-

работка и справки за достъп и работ-

но време, и всичко това базирано на

универсален WEB интерфейс, така че

клиентите да могат да използват вся-

какви устройства - таблети и smart

телефони (Android, iOS), персонални

компютри (PC, MAC, Linux).

В допълнение на всички стандартни

фунционални възможности на една сис-

тема за контрол на достъп (включител-

но биометрични четци за пръстови от-

печатъци и други методи за биометрич-

на идентификация, предвидихме и реа-

лизирахме в продукта универсална ин-

теграция с IP видео камери (без оглед

на марка и производител), както и мо-

дул за разпознаване на номера на авто-

мобили (LPR с област на приложение слу-

жебни и публични паркинги), както и

стандартизиран интерфейс за интег-

рация на 3rd party софтуерни системи.

Съвременна и икономична
система за контрол на достъпа
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D-Link представя безплатния си инструмент
за планиране и куполна мини камера

Производителят на професионални мрежови решения D-Link

разширява портфейла си с решения в сектора на IP видеонаб-

людението. Партньорите на D-Link вече могат да се възполз-

ват от безплатен уеб базиран инструмент, за да изготвят сво-

ите проекти за IP видеонаблюдение. Новият инструмент за пла-

ниране на площта за наблюдение D-Link Surveillance Floor Planner

Pro е интегриран в партньорския портал и улеснява компани-

ите при осигуряване на оптимално покритие с подходящи каме-

ри на площите, които трябва да се наблюдават. Към портфей-

ла с камери е добавен и нов модел. Куполната мрежова мини

камера DCS-5615 може да се използва за обширно и дискретно

наблюдение на площи във вътрешността на сгради.

Непрекъснато наблюдение от различни ъгли
Новата куполна мрежова мини камера DCS-5615 има ком-

пактни размери, предлага пълен 360-градусов изглед и множес-

тво опции за интелигентна оценка, което я прави изключи-

телно подходяща за приложения за широкомащабно наблюде-

ние на закрити пространства. Функцията за хоризонтално и

вертикално движение на камерата позволява на потребите-

лите да наблюдават големи пространства от различни ъгли,

а 16-кратното цифрово увеличение дава възможност за прег-

лед в близък план и на най-дребните детайли. Може автома-

тично да се задейства аларма, ако камерата засече движе-

ние в три зададени зони от изображението. Освен това пот-

ребителите могат да дефинират "неприкосновени" зони, за ко-

ито не се прави запис от съображения за защита на данните.

Посредством вградените микрофон и високоговорител може

да се осъществява двустранна комуникация между наблюда-

телната станция и средата, в която се намира камерата.

Висока разделителна способност и PoE функция
Двата мегапиксела разделителна способност с пълно HD ка-

чество и честотата на опресняване от 15 кадъра в секунда поз-

воляват на DCS-5615 да осигурява много ясни изображения. Ус-

тройството е снабдено с гнездо за microSD карта, което може

да се използва за запис на снимки и видеопотоци. Функцията за

засичане на опити за манипулация предотвратява вандалски по-

сегателства на обществени места. Ще се активира визуална

или звукова аларма, ако камерата бъде пренасочена, разфокуси-

рана или напръскана с боя. За управлението на DCS-5615 е вклю-

чен софтуерът D-ViewCam. Той дава възможност да се управ-

ляват до 32 камери едновременно, чрез него се настройват гра-

фиците за запис на камерите, изпращането на аларми при заси-

чане на движение, директно на монитора на оператора или елек-

тронната поща, отдалечен достъп до системата и много други.

Нов инструмент за планиране подпомага професио
налното IP наблюдение
С новия си инструмент за планиране на площта за наблю-

дение D-Link Surveillance Floor Planner Pro, D-Link подпомага про-

фесионалните потребители на камери за наблюдение при уп-

равлението на проектите на клиентите им. Безплатният со-

фтуер за планиране, заедно с други полезни инструменти е на

разположение на партньорите в секцията Инструменти (Tools)

след първоначална безплатна регистрация в партньорския

портал. Той използва графики, за да визуализира местополо-

жението на всички мрежови камери и съответните им зони

за наблюдение въз основа на плановете на сградата.

D-Link представя безплатния си инструмент
за планиране и куполна мини камера
Инструментът на D-Link подпомага компаниите при планиране на проекти за
решения за видеонаблюдение. Новата куполна мрежова мини камера DCS-5615
е идеална за наблюдение на обширни закрити площи.
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Каква е средната консумация на един
инфрачервен панел за отопление?
Ако вземем например панел с мощност

1 kW, който при добри характеристики на

едно помещение като изолация, дограма

и др. е достатъчен за отопление на по-

мещение до 20 кв. м при височина на та-

вана около 2,5 м, средномесечната консу-

мация за постоянно отопление е около 40-

50 лв. на месец.

Какво е новото в решенията за
отопление, предлагани от Редсън?

От една страна е ново, от друга - старо

колкото Вселената. Ново е, защото прин-

ципът на отопление е коренно противопо-

ложен на този, по който отопляват поз-

натите досега конвенционални отоплите-

ли. А по-точно, нашите уреди затоплят ос-

новно плътните и твърди повърхности ка-

то под, стени, мебели, хората и всички

обекти в едно помещение, а  въздухът се

затопля вторично, т.е. от затоплените ве-

че плътни обекти.  Което води до редица

положителни ефекти, сред които:

• до 50% по-ниски сметки за отопле-

ние;

• веднъж затоплени, всички плътни

обекти в помещението се превръщат

в един голям отоплител;

• комфортът за топлина се чувства

при около 2 °С по-ниски температу-

ри на въздуха;

• не се образуват неприятни въздуш-

ни течения;

• тъй като въздухът е с около 1 °С по-

ниска температура от заобикалящите

го плътни повърхности, кондензът и

мухълът намаляват и дори изчезват.

А всичко това е старо колкото Вселе-

ната, защото откакто свят светува, най-

ефективният начин за пренос на топлина е

чрез лъчи. Така ни топли и нашето Слънце.

Най-ефективният начин за
пренос на топлина е чрез лъчи
Интервю с Емил Анастасов, управител на Редсън ЕООД - България

Къде могат да се монтират тези
панели?
Могат да се монтират на тавана,

при което се регистрира най-висока

ефективност, защото ъгълът, под кой-

то падат лъчите към пода, е 90°, на сте-

ната като картина или да бъдат моби-

лен уред за отопление, когато са в ком-

плект с крачета.

Каква е гаранцията и колко е екс-
плоатационният живот на уредите?
Гаранцията е 5 години, като новото

при нашата гаранция е, че ако случайно

дефектира даден панел, ние го заменяме

с нов, така клиентът не остава на сту-

дено през зимата, а ние си отремонти-

раме уреда.  Поради факта, че уредите са

с карбонов нагревател, който е един от

най-устойчивите материали, познати на

човека до момента, инфрачервените па-

нели са с живот на експлоатация до 100

000 часа. Което разделено на 6 месеца

отоплителен сезон, 30 дни в месеца, по

около 10-11 часа максимум работа на ден,

прави около 50 години.

Вредни ли са тези уреди и лъчите им?
Напротив, дори са полезни. Инфрачерве-

ните лъчи имат доказан благоприятен

ефект върху всички живи организми. Откак-

то сме се родили, сме под въздействието

на инфрачервените лъчи от Слънцето.

Най-ефективният начин за
пренос на топлина е чрез лъчи

> ôèðìåíà ñòàòèÿ
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За да се организира правилно ОВК

проектът, от особена важност е фун-

кционалността на сградата, т.е ос-

новно има значение дали става дума

за молове и търговски сгради, спорт-

ни зали, производствени халета, ло-

гистични центрове или друг тип по-

мещения с голяма площ. Една от осо-

беностите им е тяхната височина,

която почти винаги е над стандарт-

ните 3 м. Когато помещението е по-

високо от стандартните 3 м, следва

да се оптимизира отоплението, вен-

тилацията и климатизацията.

Отопление, вентилация и клима-
тизация на високи помещения
Когато говорим за отопление на

високи помещения,  трябва да се имат

ОВК инсталации за големи
помещения

предвид законите на физиката, а

именно че топлият въздух винаги

отива нагоре, поради което има опас-

ност работната зона да остане нео-

топлена. В зависимост от функцио-

налното предназначение на помеще-

нието, възможностите за избор на

генератора на топлина и отоплител-

ните тела, отоплението може да

бъде различно – топловъздушно; кон-

вективно и топловъздушно; подоволъ-

чисто и топловъздушно. Генераторът

на топлина може да бъде всякакъв тип

– котел на твърдо гориво, пелети, газ

или ток; термопомпа вода/въздух,

вода/вода, геотермална; VRV.

При топловъздушно отопление

въздухът се използва за топлоноси-

тел, като се загрява в калорифери или

друг вид топлообменник, и се подава

в отопляваното помещение. Транс-

портирането на въздуха става и чрез

въздуховодна система, като предва-

рително е обработен във въздухооб-

работваща централа. Топловъздуш-

ното отопление е особено подходящо

за високи помещения. При правилно

организиране на подаването на заг-

ретия и изсмукването на отработен

въздух се постига минимален темпе-

ратурен градиент в работната зона

на помещението. Системата може да

бъде с рециркулация, частична рецир-

кулация и без рециркулация. За поме-

щения, в които има отделяне на вред-

ности, системата е без рециркула-

ция. В останалите случаи се използ-

ват първите два варианта, като най-

често приложение намира система-

та с частична рециркулация и пода-

ване на пресен въздух. По този начин

освен отопление на помещението се

обезпечава и вентилацията.

Недостатък на топловъздушното

отопление е неговата себестойност,

тъй като понякога въздуховодната

система излиза твърде скъпа и то-

гава е възможно да се използва ком-

бинация от топловъздушно и конвек-

тивно или лъчисто отопление.

Търговски и административни
сгради
Отопление, съчетаващо в себе си

топловъздушно и конвективно, е че-

сто срещано в големите търговски

центрове. В зависимост от възмож-

ностите за конкретния обект гене-

раторът за топлина обикновено е

котел или абонатна станция, а за

летен режим се използва термопом-

пен агрегат. Отоплителните тела са

тип конвективни или на директно

изпарение. Разпределението на това-

ра за отопление и охлаждане като

процент топловъздушно/ конвектив-

но е различен и зависи от това дали

помещението е в периферията или в

центъра на мола.

Съвременните сгради трябва да отговарят на условията за

оптимален комфорт на микроклимата в тях и минимални

разходи за енергия, което е основен показател за степента

на енергийната й ефективност. Правилно избраната ото-

плителна инсталация и по-точно генераторът на топлина

са сред основните предпоставки за икономия на енергия.

ОВК инсталации за големи
помещения





ÑÒÐ. 22 5*2014

> ÎÂÊ îáîðóäâàíå

За да бъде създаден и поддържан оп-

тимален микроклимат, е необходимо

да се осигури непрекъснато подаване

на пресен въздух в количеството, изис-

квано по закон. Организацията на

въздухообмен се определя от предназ-

начението на помещението. В адми-

нистративните и търговските зали,

както и в общите части, се приема

схема на въздухоразпределение отго-

ре надолу. За тази цел се използват

въздухоразпределителни устройства

таванен тип. В магазините въздухът

също се подава от горната част на

помещението, а отвеждането е в

посока към общите части през отво-

рените врати. За залите на ресторан-

тите се предвижда подаване на свеж

въздух през нискоскоростни дифузори,

разположени в ниската част на поме-

щението в близост до пода. За отвеж-

дане на отработения въздух се мон-

тират вентилационни решетки, нами-

ращи се в горната част на помеще-

нието, предимно в стените.

Зали за културни и спортни
мероприятия
В големи зали за спортни и култур-

ни събития се използва или топловъз-

душно отопление, или комбинирано

топловъздушно с конвективно. Гене-

раторът на топлина може да е котел,

термопомпа или централно от ТЕЦ.

Видът на вътрешните отоплителни

тела се съобразява с големината на

спортната зала, с наличието на мок-

ри съоръжения и отделянето на вла-

га. При по-малки спортни зали проек-

тантите често се спират на конвек-

тивни тела - радиатори, а при зали с

по-голяма височина радиаторите се

комбинират с топловъздушно отопле-

ние. Масово използвано решение за

отопление на големи помещения са и

инфрачервените излъчватели, рабо-

тещи с газ. Възможен вариант е по

периферията на залата да се разпо-

ложат топловъздушни апарати или

конвективни отоплителни тела. За

вътрешната част (центъра) е опция

да се допълни с въздуховодна систе-

ма, която да осигури останалата

част от потребната топлина.

При проектирането на вентилаци-

онни системи за спортни зали и

съоръжения въздухообменът се орга-

низира така, че подаването на пре-

сен въздух да е в чистите зони, а

изсмукването - от замърсените. При

спортове, в които въздухът в поме-

щението се запрашава, за смукател-

ните решетки в работната зона

следва да се предвидят филтри. Вен-

тилационните решетки, монтирани в

горната зона, се съобразяват със

скоростта в работната зона. Важен

елемент е и управлението на венти-

лационната система. Препоръчва се

използването на автоматична систе-

ма за следене на температурата на

подавания в помещението въздух.

Необходимостта от поддържане

на температурата, относителната

влажност и свежестта на въздуха в

нормативните граници води до необ-

ходимостта от използването и на

климатична инсталация. Функционал-

ни изисквания към системите са и

пречистване на въздуха от прах, раз-

лични механични примеси и други.

Друго използвано решение за клима-

тизация на спортни зали са многозо-

новите системи, системите с чилър,

покривните климатици и централизи-

раните климатични системи. Важни

за ефективността на системата са

въздухоразпределителните устрой-

ства. Въздуховодите следва да са

топло- и студоизолирани.

При използване на въздуха като топ-

лоносител и студоносител е важен

изборът на вентилационни решетки.

Те трябва да са с възможност за ре-

гулиране на струята на подаване, като

в зимен режим въздухът се подава вер-

тикално към работната зона, а в ле-

тен режим изтичането на въздуха е

почти хоризонтално по тавана.

Комбинирано отопление топловъ-

здушно и подово-лъчисто се прилага

най-често в плувните басейни. Обик-

новено топлинният товар се разпре-

деля в съотношение 50/50,  като това

зависи от площта около басейна, или

с други думи казано, каква част от по-

требната топлина би могла да се

обезпечи с помощта на подовото

отопление. След като то вече е ораз-

мерено, останалата част се покри-

ва с топловъздушно отопление по-

средством въздуховоди, като се ком-

бинира с обезмъглителна вентилация.

Обработката на въздуха и топлоно-

сителя за подовото може да бъде чрез

котел или термопомпа.

При избора на някой от изброени-

те варианти е добре да се предста-

ви икономическа обосновка на вложе-

ните строителни и експлоатацион-

ни разходи и в зависимост от резул-

татите да се приложи най-подходя-

щата система. Без тази оценка няма

как възложителят да прецени кой от

вариантите е най-добър за него. И не

на последно място, автоматизация-

та на системите е от съществено

значение за постигането на по-голя-

ма икономия на експлоатационните

разходи.
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Широка гама CE-сертифицирани
противопожарни клапи от Trox

На 1 юли 2013 г. Европейската дирек-

тива за строителни продукти беше за-

менена от Регламент за строителните

продукти, означаван като CPR. CPR

изисква всички продукти, които са обх-

ванати от хармонизиран Европейски

стандарт и са пуснати на пазара в ЕС,

да бъдат маркирани със знак СЕ в съот-

ветствие с единни условия.

Това се отнася също така за проти-

вопожарните клапи (EN 15650) и за сму-

кателните вентилатори за дим (EN

12101-3). Знакът CE изисква производи-

телите да представят декларация за ха-

рактеристиките, или DoP. Съществени-

те характеристики на една противопо-

жарна клапа включват: размер, носеща

конструкция, тип на носещата конст-

рукция, тип на монтажа, клас на харак-

теристиките и др. Други характеристи-

ки съгласно EN 15650 са: номинални ус-

ловия на активиране/чувствителност

съгласно ISO 10294-4; закъснение на от-

клика (време на затваряне) съгласно EN

1366-2; оперативна надеждност (отва-

ряне, затваряне) съгласно EN 1366-2; дъл-

готрайност на закъснението на откли-

ка съгласно ISO 10294-4; дълготрайност

на експлоатационната надеждност съг-

ласно EN 15650; защита от корозия (EN

15650 и EN 60068-2-52); утечка при зат-

ворено острие (EN 1751) и утечка на въз-

дух от корпуса (EN 1751).

Декларацията за експлоатационни

показатели, която също така съдържа

съществените характеристики и одоб-

рените приложения, също съставлява не-

разделна част от документацията на

производителя. Отделно трябва да бъ-

дат представени и други технически до-

кументи, като ръководство за експлоа-

тация и монтаж. В това ръководство

производителите са длъжни да предос-

тавят информация само за съществе-

ните характеристики, включени и спе-

цифицирани в декларацията за експлоа-

тационни показатели. Примери могат да

бъдат намерени на www.troxtechnik.com

или на www.trox-tlt.de за смукателни вен-

тилатори за дим.

Trox предлага широка гама CE - сер-

тифицирани противопожарни клапи, под-

ходящи за стенен и таванен монтаж, ко-

ито са придружени от декларация за ек-

сплоатационни показатели (DoP), СЕ -

сертификация, разширено приложение

при монтаж, както и комплексни инста-

лационни приложения.

За повече информация: www.trox.bg

Широка гама CE-сертифицирани
противопожарни клапи от Trox
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Съществен напредък в това отно-

шение е разработването на помпи с

променлива честота на въртене,

фиксирана на няколко стойности -

двускоростни, трискоростни и по-

рядко четирискоростни агрегати,

познати и като помпи със степенно

регулиране. Тази технология открива

възможност за по-добро съгласуване

на разхода на изпомпвания топлоно-

сител с изменението на хидравлично-

то съпротивление на системата в

даден период от време. По този на-

чин се намалява консумираната елек-

троенергия и експлоатационните

разходи, особено в случаите на час-

тично или слабо натоварване, напри-

мер нощно време.

Най-елементарният метод за из-

менение на честотата на въртене е

ръчното превключване на броя намот-

ки. Това решение обаче изисква по-

стоянна човешка намеса. Подобни

помпи се използват за работа в ото-

плителни системи със слабо изменящ

се разход. Пълна мощност, т. е. мак-

симална честота на въртене, е нуж-

на за кратък период от отоплител-

ния сезон. Максимален к. п. д. на пом-

пата се постига при максималната

честота на въртене, но тогава се по-

вишава и консумираната мощност.

Различните честоти на въртене

дават възможност за индивидуален

избор във всеки конкретен случай. В

Управление
на циркулационни помпи
за отопление и БГВ

техническата документация на пом-

пата се дават задължително работ-

ните характеристики, представлява-

щи зависимостите на напора Н и кон-

сумираната мощност Р1 от дебита

Q при различните честоти на върте-

не. При подбора на циркулационна пом-

па е добре да се изхожда от услови-

ето изчислената работна точка, т.

е. дебит и напор, да лежи на харак-

теристиката при максимална често-

та на въртене и то в областта на

максималния к. п. д. или да е наблизо.

Обикновено максималният к. п. д. се

достига около средата на характе-

ристиката дебит - напор. Ако изчис-

лената работна точка се намира

между характеристиките на две пом-

пи, обикновено се избира помпата с

по-малка мощност. В този случай

разходът на топлоносителя ще е по-

малък от изчисления, но това няма да

се отрази значително, тъй като про-

ектантите често преоразмеряват

системата, а и периодите, когато е

нужен максимален разход, не са

продължителни.

При помпите за БГВ се налага пре-

включване на честотата на върте-

не основно при първоначалното на-

стройване на системата. След кое-

то не се налага допълнителна регу-

лировка. Добро и ефективно решение

в този случай е допълнителната до-

ставка на програмируем таймер за

включване/изключване на помпата по

време, например през нощта.

В повечето действащи отопли-

телни системи параметрите се про-

менят непрекъснато и съответно се

изменя необходимият дебит на топ-

лоносителя. Статистическите ана-

лизи на товаровите графици на раз-

лични отоплителни системи са пока-

зали, че пълната мощност на помпа-

та е необходима само за около 6% от

времето през отоплителния сезон.

През останалото време за нормално-

то действие на системата стигат

40% от мощността на помпата. Сле-

дователно останалите примерно 60%

мощност не се използват и остават

като резерв или още по-лошо - в ня-

кои случаи се губят неоползотворе-

ни. Това е причината вече масово да

се използва автоматично регулиране

на честотата на въртене. Степен-

ното автоматично регулиране се

осъществява чрез сензори, контакто-

ри и релета, но не осигурява достатъ-

чна гъвкавост по отношение избора

на работен режим.

Управление с честотни
преобразуватели
В момента най-доброто техничес-

ко решение е безстепенното регули-

ране на честотата на въртене по-

средством изменение честотата на

тока с честотни преобразуватели,

наричани още честотни инвертори

(variable frequency drive, VSD). В обла-

стта на помпите този метод бе

внедрен серийно преди около 20 годи-

ни. Съвременните честотни задвиж-

вания за помпи позволяват избор

между различни режими на регулира-

не и съответните им настройки,

което ги прави много гъвкави при

Циркулационните помпи за отопление и битова гореща вода (БГВ)

работят продължителни периоди от време и са сред основните

потребители на енергия в сградите. Поради тази причина основ-

ните усилия на производителите през последните години са насо-

чени към подобряване на тяхното управление и регулиране, което

е пряко свързано с надеждността и енергийната им ефективност.

Управление
на циркулационни помпи
за отопление и БГВ
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употреба. Освен това, често са вклю-

чени и други функционални възможно-

сти. Чрез задвижване с честотен

инвертор е възможно регулиране на

скоростта, въртящия момент, посо-

ката, пуска и спирането на стандар-

тните асинхронни или синхронни про-

менливотокови двигатели. Основни

предимства на това регулиране са:

значителни възможности за енергос-

пестяване; удължен живот на меха-

ничното оборудване; намаляване на

пусковия ток; по-висок пусков мо-

мент; възможността за регулиране

скоростта на двигателя под и над

синхронната стойност. Честотният

преобразувател променя не само че-

стотата, но и приложеното към

мотора напрежение. По този начин се

осигурява необходимият момент на

вала на двигателя, без да се стига до

прегряване и се разкрива допълнител-

на възможност за икономии на енер-

гия. Съществуват различни принци-

пи на регулиране, но в настоящата

статия ще бъдат разгледани само

тези, които се използват най-често

при циркулационните помпи.

Регулиране по диференциално
налягане
Сензор следи диференциалното

налягане между изхода и входа на

помпата. При изменение на консума-

цията (дебита) например чрез тер-

мостатните вентили, честотата на

въртене също се изменя, като се

поддържа зададена, най-често посто-

янна стойност на диференциалното

налягане. Тъй като диференциалното

налягане всъщност е равно на напо-

ра на помпата, то работа с посто-

янно диференциално налягане означа-

ва работа с постоянен напор, неза-

висимо от изменението на дебита.

Предимствата на този принцип на

регулиране са няколко. Всеки консума-

тор може да се регулира и да работи

независимо от състоянието на оста-

налите. Редуцираният напор в срав-

нение с работата при постоянна

честота намалява шума в термо-

статните вентили. Особено важно е,

че могат да се постигнат значител-

ни икономии на енергия - до 60%.

Въвеждането на подобен принцип на

регулиране е много подходящо при

реконструкцията на съществуващи

стари отоплителни системи, когато

се налага например монтирането на

термостатни вентили, което не е

предвидено в първоначалния проект.

Управление без външни сензори
Най-новите електронно управляе-

ми помпи регулират диференциално-

то налягане без допълнителни външни

сензори. За целта се използват харак-

теристиките на помпата, въведени

в подходящ цифров вид в паметта на

процесора. Както е известно, съще-

ствува еднозначна връзка между де-

бит, напор, мощност и честота на

въртене. Това позволява определяне-

то на дебита и напора да става по

подходящ алгоритъм, без никакви

допълнителни външни сензори, само

като се следи честотата на върте-

не и консумираната мощност. После-

дното става чрез измерване на голе-

мината на тока.

Допълнително оптимизиране на

отоплителната система може да се

постигне чрез регулиране на диферен-

циалното налягане в зависимост от

стойността на външната темпера-

тура.

С повишаване на температурата

се намалява диференциалното наляга-

не, а оттам и производителността

на помпата. При падане на външната

температура диференциалното наля-

гане се повишава. Ясно е, че такава

система изисква допълнителен сен-

зор за температура.

Честотно регулиране на сдвоени
помпи
Честотно регулиране се използва

и в сдвоените помпи. Втората пом-

па се включва автоматично при

върхово натоварване, като се осигу-

рява точно необходимата работна

точка, а не работа с параметри над

нея. В този случай двете помпи рабо-

тят с понижена честота и консуми-

раната енергия е по-малка, отколко-

то от единична помпа с по-голяма

честота.

Сдвоените помпи са много ефек-

тивна и надеждна при експлоатация

конструктивна разновидност на цир-

кулационните. Представляват два

еднакви помпени агрегата, обедине-

ни в общ корпус и разделени посред-

ством превключващи клапани. Еднак-

вите присъединителни размери позво-

ляват безпроблемната замяна на

единична помпа със същата мощност.

Сдвоените помпи могат да реализи-

рат два режима на работа. При ре-

жим работна/резервна едната от

двете работи непрекъснато, а дру-

гата е в готовност за включване при

авария или включване по време от

таймер. В режим на паралелна рабо-

та работят и двете, като при час-

тични натоварвания едната може да

се изключи. Периодично, обикновено на

24 часа, управляващият блок разменя

ролите на двете помпи за осигурява-

не на еднакъв експлоатационен срок.

Основните предимства на тази схе-

ма са няколко: реализира се значител-

на икономия на енергия и се намаля-

ват с около 50% експлоатационните

разходи, защото втората помпа се

включва само при върхови натоварва-

ния; повишава се надеждността бла-

годарение на наличието на втора

помпа, която може да се включи по

всяко време.

Ретрофит на помпи с честотни
инвертори
Повечето от съществуващите

помпени системи са преоразмерени

от проектантите поне с 20%. Това

разкрива отлични възможности за

модернизация с честотни инвертори,

за да се изравни възможно най-точно

дебитът на помпите с действител-

ните нужди в системата. В такива

случаи е много важно да се съгласу-

ват електрическите характеристи-

ки на двигателя и инвертора. По-

старите инвертори създават значи-

телни хармонични изкривявания, кое-

то води до допълнително загряване на

намотките на електродвигателя.

Най-евтиният и благоприятен вари-

ант включва използването на често-

тен инвертор, пригоден за директен

монтаж върху стандартен двигател

без никаква допълнителна преработ-

ка на корпуса.

Съществува сериозно предлагане

на двигатели и помпени агрегати с

интегриран честотен преобразува-

тел с мощности до около 25 kW. Сред

предимствата на този вариант са,

че двигателят и инверторът са

съгласувани в оптимална степен;

намалени са разходите за инсталация;

няма допълнителни кабели; инвер-

торът използва охладителната сис-

тема на двигателя; по-добрата

съвместимост между компонентите

намалява шума и вибрациите и много

други.
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Xylem пусна в продажба Lowara
ecocirc PREMIUM циркулатор за
отопление с мулти-инфо дисплей

Xylem пусна в продажба Lowara
ecocirc PREMIUM циркулатор за
отопление с мулти-инфо дисплей

Следвайки успеха на серията ECOCIRC, Xylem опо-

вести новата серия високоефективни циркулационни

помпи с мулти-инфо дисплей, специално създадена за

отоплителни системи в битови приложения. Серията

Lowara Ecocirc PREMIUM може да намали разходите за

електричество до 90% в сравнение с традиционните

трискоростни помпи с фиксирани обороти, като се из-

плаща само за 2-3 години.

Помпите Еcocirc PREMIUM  притежават множест-

во опции за управление и мулти-инфо дисплей, показ-

ващ консумацията на ток, напор и дебит.  Могат да

се зададат три различни начина на работа - управле-

ние по постоянно налягане - подходящо за системи с

подово отопление;  управление по диференциално наля-

гане (∆Pv) и управление с постоянна скорост.

Циркулаторът се доставя с универсален куплунг, та-

ка че помпата може лесно да се монтира към всяка

отоплителна система. Настройката му е изключително

лесна с един бутон и с режим на автоматично обез-

въздушаване. Задържането на бутона за само пет се-

кунди задейства обезвъздушванет на помпата, неза-

висимо от това какъв режим на работа е зададен. След

приключване на обезвъздушаването помпата се връ-

ща автоматично към преди това зададения режим.

Киара Мусола, продуктов мениджър циркулатори в

Xylem AWS EMEA коментира: "За много наши клиенти

възможността за отчитане на консумирания ток, де-

бит, напор са важно изискване. Освен това, Еcocirc

PREMIUM дава на потребителя същото ниво на надеж-

дност както оригиналния модел Еcocirc BASIC, но с до-

бавен дисплей и възможности за управление."

Както и при предшестващия модел, Lowara ecocirc

PREMIUM  отново използва водещата технология на

електронно управляем сферичен двигател, който

има само един движещ се компонент - работното

колело с ротора. Това означава, че помпата може

да работи с максимални параметри дори след дъ-

лъг период на престой.

Циркулаторът се отличава и с уникалната "анти-

блокираща технология" на Xylem, която напълно отде-

ля основния изпомпван поток  от частите на перма-

нентния магнит. Това означава, че помпата никога ня-

ма да се блокира от магнетит или утайки.

Циркулаторът Lowara ecocirc PREMIUM напълно съ-

ответства на критериите съгласно eвропейската

директива за промените от 2015 г.
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Важен фактор, подкрепящ нужда-

та от рационалното приложение на

дъждовните води, е икономически, а

именно че изграждането на системи

за събиране и използване на дъждов-

ната вода би довело до значително

редуциране консумацията на питей-

на вода. В контекста на описаните

проблеми важен аспект остава из-

борът на системи и съдове за съби-

ране и съхранение на дъждовна вода.

Качества на дъждовната вода
Според направени изследвания на

дъждовната вода, качеството й е

значително по-високо от това на

водата в естествени водоеми, из-

ползвани за къпане. Дъждовната вода

се определя като мека вода, която е

по-малко склонна да отлага твърди

Резервоари и контейнери
за вода

вещества. Тъй като тя няма пряко

съприкосновение с почвата, в нея

няма разтворени соли и минерали.

Характеризира се с ниско съдържа-

ние на калций и варовик и е богата

на минерали и хранителни вещества.

Счита се за много подходяща за

напояване, тъй като в нея не се

съдържа хлор. Също така тя е мно-

го подходяща за захранване на перал-

ни машини. Направени тестове по-

казват, че използването на дъждов-

ната вода не оказва негативен

ефект върху прането и не увеличава

съдържанието на микроби при изпра-

ните дрехи. Допълнително предим-

ство е, че дъждовната вода е по-

мека от чешмяната, поради което

намалява и необходимото количе-

ство перилни препарати.

Системи за дъждовна вода -
предпочитано решение
Една от най-лесните за реализи-

ране системи за събиране на дъждов-

на вода е поставянето на резервоар

под водосточната тръба. Това е

лесна за реализиране идея, с която

обаче трудно може да се осигури

вода и за други цели освен за напо-

яване. Оптимално събиране и изпол-

зване на дъждовната вода може да

се постигне само с изграждането на

подходяща система за нейното съби-

ране, съхранение и разпределение.

Системите за събиране на дъждов-

на вода обикновено включват някол-

ко основни елемента: участък за

събиране на водата; система, по

която водата се транспортира до

мястото за съхранение и резервоар,

в който водата се съхранява и от

който се подава към потребителя.

Площта, от която се събира во-

дата, се определя като участък за

събирането й. Най-често той се ог-

раничава в границите на дадения

имот. Обикновено основното количе-

ство от водата се събира от покри-

ва на сградата. Качеството на

събраната дъждовна вода зависи не

само от нивото на замърсяване на

въздуха, но и от вида и конструкци-

ята на покрива. Препоръчително е

материалите, използвани за изграж-

дане на покрива, да са с ниско ниво

на отделяне на частици и вредни

вещества. За подходящи се считат

покривите, покрити с инертни мате-

риали, несъдържащи оцветители.

Като много подходящи често се

посочват покривите, покрити с ци-

ментено-пясъчни керемиди. От дру-

га страна, не се допуска събиране-

то на дъждовна вода от покриви, по-

крити с материали, съдържащи аз-

бест и олово. Добре е покривът на

сградата да е с достатъчно

С промените в климата, които настъпиха в последните години в

България, и значителните, но не и равномерни, количества на

падналите валежи, все по-актуален става въпросът за практичес-

кото събиране, съхранение и използване на тези води в различни

ежедневни дейности като хигиенно приложение, поливни систе-

ми, почистване и поддръжка на големи обществени площи и др.

Резервоари и контейнери
за вода
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стръмен наклон. По този начин се

осигурява бързо стичане на водата

и се предотвратява възможността

в нея да се развият микроорганизми.

Водосточните тръби и улуците са

другите основни елементи на систе-

мата. Тъй като по тях водата се

отвежда към резервоара, е добре до

се обърне внимание на материалите,

използвани за направата им. Водо-

сточни тръби и улуци от материал,

съдържащ олово, е добре да не се

използват. Като подходящо решение

се приемат тръби и улуци от поли-

мерни материали като PVC (поливи-

нилхлорид), поцинкована стомана и

други.

Видове резервоари - различни
класификации
Особено внимание при изгражда-

нето на система за дъждовна вода

е необходимо да се обърне на резер-

воара. Той се явява най-скъпото

съоръжение, което е необходимо да

отговаря на редица изисквания. Не-

обходимо е резервоарът да се про-

ектира така, че успешно да проти-

водейства на земните натоварвания

и движения за продължителен пери-

од от време. Размерът на резерво-

ара зависи главно от това за какво

ще се използва дъждовната вода (за

напояване на градината и/или за

тоалетните и пералните) и колко

души живеят в домакинството. Вме-

стимостта на предлаганите резер-

воари може да варира в широк диа-

пазон. Предлагат се резервоари как-

то с обем от порядъка на 500 литра,

така и такива с обем много над 5000

литра за една конструкция. Изборът

е в зависимост от предназначение-

то. Повечето резервоари могат да

бъдат съединявани, което дава

възможност да се постигне опти-

малният за конкретния случай обем.

Резервоарът може да бъде монти-

ран под или върху земната повърх-

ност. Монтирането на резервоар под

земята го предпазва от прякото

въздействие на светлина, топлина и

други. Също така температурата на

събраната в резервоара вода се за-

пазва относително постоянна обик-

новено в границите от около 6 - 8  оС

през цялата година. Липсата на

светлина предотвратява образува-

нето на водорасли, а сравнително

ниските температури не благопри-

ятстват развитието на микроорга-

низми и бактерии. При този начин на

монтаж необходимо условие е ниско

ниво на подпочвените води.

При използването на резервоар за

наземен монтаж се препоръчва той

да се постави на хладно и тъмно

място, с оглед избягване затопляне-

то на водата и развитието на во-

дорасли и микроорганизми. Обикнове-

но резервоарите, които се монти-

рат в помещения в сградата, са с по-

малки размери с оглед на лесното им

монтиране и транспортиране. Тези

контейнери е добре да са непрони-

цаеми за светлината. Резервоарите

за вода осигуряват постоянно, рен-

табилно решение за гарантиране не-

обходимостта от подземно склади-

ране на вода. Конструкцията от

здрав полиетилен им позволява да ус-

тоят на просмукването в тях на

химикали и газове, които се намират

в почвата. Резервоарите са разра-

ботени под строги качествени изис-

квания, за да осигурят използване,

щадящо природата.

Резервоарът, както бе споменато,

може да бъде поставен и в сградата,

например в мазе или друго помощно

помещение. Добре е да се има пред-

вид, че в помещението, в което ще

се постави резервоарът, температу-

рата не бива да пада под 0 оС. Резер-

воарите за надземен монтаж е жела-

телно да бъдат непроницаеми за

светлината и следва да се инстали-

рат на хладно и тъмно място. По този

начин се предотвратява затопляне-

то на водата и възможността за

развитие на водорасли и микроорга-

низми. Специалистите препоръчват

резервоарът да се изпразва през зи-

мата, освен ако не е инсталиран под-

земно под зоната на замръзване (60-

80 см).

Като подходящи за съхраняване на

дъждовна вода се считат резервоа-

ри, изготвени от материали, непро-

менящи своите свойства с течение

на времето. За такива се приемат

резервоари от поцинкована стома-

на, полиетилен, стъклопласт и дру-

ги. Сред най-предпочитаните мате-

риали обаче е полиетиленът, пора-

ди своите качества. Резервоарите

от полиетилен обикновено се изра-

ботват от висококачествени олеко-

тени материали, които ги правят

много по-функционални в сравнение

с металните продукти от този тип

на пазара, а и са многократно по-

удобни за транспортиране и монтаж.

Отличават се с лесната си под-

дръжка, голямото разнообразие по

форма и размер. Материалът, от

който се произвеждат, не подлежи

на окисляване и се характеризира с

висока издръжливост на атмосфер-

ни влияния, ударо- и износоустойчи-

вост. Повечето предлагани на паза-

ра решения гарантират създаване-

то на монолитна структура без

шевове, съединения или други слаби

места. Дебелината на пластмасови-

те резервоари е достатъчна, за да

издържа външни въздействия. Резер-

воарите не се деформират и не се

износват с течение на времето.

Поради спецификата на материала,

от който са изработени, пластма-

совите резервоари са изключително

многофункционални, тъй като позво-

ляват на клиента без особена труд-

ност да направи нови отвори с ог-

лед на конкретните цели.

За случаите, в които резервоарът

се препълни, е необходимо той да е

оборудван с преливник, през който из-

лишната вода може да отиде дирек-

тно в канализационната мрежа или в

дренажна система под земята.



ÑÒÐ. 315*2014

Технологичната революция в градовете
Изложение и конференция за интелигентни градове за Югоизточна
Европа, 11-13 март 2015, София; Организатор: Виа Експо

Технологичната революция в градовете

Днес технологиите преобразяват градо-

вете с голяма динамика и експерти предри-

чат бум на т.н. четвърта по ред индустриал-

на революция - технологичната. Според прог-

нози до 2020 г. в света над 50 млрд. устрой-

ства ще са свързани в мрежата, а след още

няколко години може би този брой ще нара-

стне до 500 млрд. Понятия като облачни ус-

луги, интернет на нещата (internet of things -

IoE), нулевоенергийни сгради, споделен тран-

спорт, електрически превозни средства, не-

утралновъглеродна икономика и др. оформят

визията на интелигентния град.

Еберхард Ван дер Лаан, кмет на Амстер-

дам - един образцов модел на умна градска

структура определя състава на "ДНК" на

града - откритост, предприемачество, сът-

рудничество и интеграция.

Въпреки че темата за интелигентните

градове у нас е нова, тя провокира бизнеса

и общините да търсят полета за реализа-

ция на редица проекти.

В духа на времето "Smart Cities" е една

тридневна платформа, която ще предста-

ви иновации, добри примери и ще открие

път за нови партньорства.

Изложението обхваща различни направле-

ния: производство на възобновяема енергия

в градовете, смарт грид, съхранение на енер-

гия, ИКТ в полза на комуналния, здравния и со-

циалния сектор, организация на транспорт-

ните потоци и електромобилност. Извест-

но е, че сградите консумират 40% от енер-

гията. Акцент ще бъде поставен и върху па-

сивните сгради, автоматизация на сградни

инсталации (BAS) за осветление, отопление,

климатизация и вентилация, видеонаблюде-

ние и пожароизвестяване, системи за управ-

ление и контрол (BMS), информационно мо-

делиране на сградите (BIM) и др.  Внедрява-

нето на тези технологии в сградите нама-

лява чувствително екологичния отпечатък

и осигурява комфорт на обитателите.

Организаторът Виа Експо е поканил гост-

лектори от Австрия, Великобритания, Герма-

ния, Естония, Норвегия, Франция, които ще

представят различни аспекти и предизвика-

телства, пред които са изправени съвремен-

ните градове. Експерти от Intel ще споделят

своите най-нови разработки в областта на

IoE. Миниатюрни технологии ще свързват все

повече предмети с глобалната мрежа, ще про-

менят потребителските навици, ще повиша-

ват ефективността и конкурентоспособ-

ността в производството, услугите, предп-

риемачеството и други социални сфери. За

първи път участие в конференцията ще взе-

ме представител на IBESA - Международен

алианс за съхранение на енергия и батерии,

който ще говори за ролята на иновативни съ-

оръжения в устойчивото градско развитие.

Компоненти на интелигентната архи-

тектура, нови подходи в градското пла-

ниране, автоматизирани повикванията

при спешни случаи - това са част от дру-

гите застъпени теми.

За повече информация:

Виа Експо - www.viaexpo.com

Паралелни събития: "EE & ВЕ" (енергийна

ефективност и възобновяема енергия), "Save

the Planet" (управление на отпадъци) и "Save

the Life" (управление при бедствия и аварии)

> ôèðìåíà ñòàòèÿ
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Сигнализатори за природен
газ и пропан-бутан
Сигнализатори за природен
газ и пропан-бутан

Много често тези устройства са

елемент от цялостната система за

безопасност на сградата. В този

случай след сигнал от газсигнализа-

тора системата сама спира прито-

ка на газ.

Видове газсигнализатори
Методите за регистриране на

природен газ или пропан-бутан са

доста разнообразни, особено в ин-

дустрията. В бита обаче се изпол-

зват два основни вида газанализа-

тори – т.нар. каталитични и полу-

проводникови. Общото и за двата

вида е, че са електрически. Ката-

литичните сензори измерват про-

мяната на температурата в резул-

тат на екзотермична реакция на

окисление на горим газ или пара,

която протича на повърхността на

катализатора. Този тип сензори се

наричат още пелистори. При тях в

пластина от окисен материал се

вгражда платинена намотка. Чув-

ствителният окисен материал се

покрива с порест катализатор от

платина или паладий. Намотката

изпълнява ролята на нагревател и

на резистивен температурен сен-

зор. Когато изследваният газ влезе

в реакция, на каталитичната

повърхност на сензора се извършва

отделяне на топлина, повишаваща

температурата на пластината и

вградената в нея намотка. В резул-

тат на това съпротивлението на

намотката нараства, което се ре-

гистрира от електронна схема.

Полупроводниковите сензори би-

ват два вида - металоокисни и поли-

мерни газови сензори. Като чувстви-

телни материали при металоокисни-

те полупроводникови газови сензори

се използват различни металоокис-

ни материали като SnO2, ZnO, Fe2O3,

WO3, Co3O4 и др. Принципът им на

работа се основава на изменение на

съпротивлението им в присъствие-

то на газ. Когато слоят метален

окис SnO2 е нагрят при определена

висока температура във въздуха, се

адсорбира кислород по кристалната

повърхност с отрицателен заряд.

Формираният повърхностен потен-

циал служи като потенциална бари-

ера при преминаване на електрони.

В сензора електрически ток тече

през частите на свързване (грани-

цата на зърната) на микрокристали-

те SnO2. По границите на зърната

адсорбираният кислород формира по-

тенциална бариера, която предотв-

ратява свободното движение на

електрони. Електрическото съпро-

тивление на сензора се дължи на

тази потенциална бариера. В

присъствието на редуциращ газ

повърхностната плътност на отри-

цателно заредения кислород намаля-

ва, така че височината на бариера-

та в границата на зърната намаля-

ва. Намалената височина на барие-

рата намалява съпротивлението на

сензора. Скоростта на тези проце-

си и обратимостта им зависят от

температурата, при която работи

чувствителният елемент. Вслед-

ствие на логаритмичната зависи-

мост между съпротивлението на

сензора и концентрацията на газа

металоокисните сензори имат висо-

ка чувствителност към газове даже

при ниската им концентрация.

При полимерните полупроводнико-

ви газови сензори като чувствител-

ни елементи се използват слоеве на

основата на фталоцианини (phtalocya-

nines), притежаващи висока термич-

на и химична устойчивост. Тези сло-

еве са полупроводници от р-тип и

голямо влияние на проводимостта им

оказва кислородът във въздуха. Про-

водимостта на слоевете се променя

в присъствието на газове. Чувстви-

телността на сензорите се увелича-

ва при легиране на слоевете с атоми

на тежките метали.

Нормативни изисквания
Общите изисквания за конструк-

цията, изпитването и работните ха-

рактеристики на задвижваните с

електричество уреди за откриване

на горими газове, проектирани за

продължителна работа в неподвиж-

ни инсталации в домакинствата, са

посочени в стандарта БДС EN

50194:2006. Той определя два типа

уреди, които работят в случай на

утечка на газ от газификационната

мрежа, на природен газ или на втеч-

нен газ (LPG). Уредите от тип А

осигуряват видимо и слухово извес-

тяване и действие във формата на

изходен сигнал, който може да задей-

ства пряко или непряко прекъсващо

устройство и/или друго подобно ус-

тройство. Уредите от тип В осигу-

ряват само видимо и слухово извес-

тяване. Съгласно нормативния доку-

мент уредите могат да се захран-

ват от мрежата или от батерия. В

стандарта не са включени уреди за

промишлени и търговски инсталации,

за които се прилагат европейските

стандарти EN 50054, EN 50055, EN

50056, EN 50057 и EN 50058.

Както е известно, природният газ и пропан-бутанът са силно ток-

сични, пожаро- и взривоопасни вещества. От гледна точка на си-

гурността при инсталацията на сградна газова система е препоръ-

чително тя да бъде снабдена с газсигнализатори (газдетектори).

Тяхната задача е да известят обитателите със звукова и светлин-

на сигнализация веднага щом засекат пределно допустими концен-

трации от опасните газове във въздуха вследствие на утечка.
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Предлагаме богата гама
газсигнализатори с
най-съвременни характеристики
С развитието на индустрията

използването на токсични и експло-

зивни газове става все по-голямо и

контролът при работа с тях все по-

необходим. Това налага и въвеждане-

то на нови методи и технологии,

гарантиращи безопасност и сигур-

ност. Газсигнализиращите системи

са част от системите и съоръжени-

ята, предназначени да осигуряват

безопасна работна среда. Прецизна-

та им и безотказна работа зависи от

добрите технологични решения, цяло-

стния производствен процес и пра-

вилната им експлоатация.

За следене на течове на експлозив-

ни и токсични газове се използват

няколко вида сензори: инфрачервени,

електрохимични, каталитични и полу-

проводникови. Всяка от тези техно-

логии има предимства и недостатъ-

ци и при избора й трябва да се отчи-

тат множество фактори като видът

на следения газ – дали е токсичен или

взривоопасен, концентрацията, при

която системата трябва да аларми-

ра, условията, при които работи (на-

ситеността на средата с газови

емисии).

Благодарение на 15-годишния си

опит в производството на газсигна-

лизатори, Инвест Електроникс успя

да внедри и развие по-голямата част

от доказалите се в световен мащаб

методи за контрол на изтичане на га-

зове, като използва електрохимични,

каталитични и полупроводникови и ин-

фрачервени сензор-

ни технологии. Мар-

ката GAS SENSE

включва 3 основни

продуктови групи.

Сред тях са стаци-

онарните газсигна-

лизиращи системи

за индустриално

приложение, които

включват сериите

GA-220 и GA-ADR -

сертифицирани по

Директива 94/4 ЕС/

АТЕХ/ за употреба в потенциално

взривоопасна среда; системите,

предназначени за употреба при по-

леки промишлени условия - GA-100. И

двете серии уреди предлагат различ-

ни решения както относно вида на

контролирания газ, така и относно

броя на зоните, които се контроли-

рат - от 1 до 256 зони. Втората про-

дуктова група включва портативни

уреди, предназначени за откриване на

течове, представена от моделите

GS-1000, GS-1000L и GS-500.

Третата продуктова група са уре-

дите за битово приложение, които

следят за изтичане на метан, пропан-

бутан, въглероден оксид и качество

на въздуха (IAQ).

Двете основни направления, по ко-

ито Инвест Електроникс работи в

момента, са въвеждането на NDIR -

инфрачервена технология за следене

на токсични и експлозивни газове и

изпарения, чието основно приложение

е следене на емисиите на СО2 и сле-

дене на хладилни агенти като R-134a,

R-407f, R-143a, амоняк и др. В дългого-

дишния си опит се убедихме, че най-

важното условие за успех е близкото

сътрудничество с нашите клиенти, на

които предлагаме непрекъсната под-

крепа, свързана с периодичната про-

верка и поддръжка на произвежданите

от нас продукти. Предлагаме и уреди

за дистанционна проверка и еталон-

ни газове за калибриране.

Янко Христов,

управител на Инвест Електроникс

Съвременните системи за
 газсигнализация притежават
 богати функционални
характеристики и възможности
за комуникация
SEITRON SPA проектира и произ-

вежда газдетектори за битови и

индустриални приложения от повече

от тридесет години. В началото

производството е насочено към газ-

детектори за предупреждение при

изтичане на газ - пропан-бутан и
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метан със звукова сигнализация. По-

степенно повишаващите се изисква-

ния и нарастване броя на потребите-

лите на газ налага разширяване на

обхвата на приложение и усъвършен-

стване на битовите газдетекторни

системи.

Съвременните системи могат да

измерват нивата на концентрация на

различни газове чрез трансмитери за

метан, пропан бутан, CO, бензинови

пари и в зависимост от това да сиг-

нализират и/или задействат различ-

ни изпълнителни механизми като

включване на вентилация, затваряне

на вентилационни клапи, спиране на

подаване на газ чрез електромагнит-

ни вентили, изключване на централ-

ното електрозахранване на контро-

лираната среда и др.

Системите могат да бъдат асем-

блирани по различи начини в зависи-

мост от вида на газа, брой на транс-

митерите, предназначение на конт-

ролираната среда (котелно помеще-

ние, подземен паркинг, акумулаторно

помещение, индустриално производ-

ство за битови нужди и др.)

Битовите газдетекторни систе-

ми намират приложение най-често в

малки котелни помещения, локални

отоплителни или БГВ инсталации с

монтирани апартаментни котли на

метан или пропан-бутан и кухненски

помещения с газови готварски уреди.

Газсигнализаторите за битови нуж-

ди комбинират в себе си звукова алар-

ма за предупреждение и задействане

на електромагнитен вентил за спи-

ране на газоподава-

нето при наличие на

концентрация на газ

от 5 до 20% от Д.Е.Г.

За битови или мал-

ки индустриални при-

ложения с до 4 датчи-

ка е подходяща сис-

темата Fourgate с

две нива на задей-

стване, състояща се

от напълно програми-

руема според нужди-

те на помещението

централа, за вграж-

дане в табло извън

контролираната

зона. Системата може да задейства

четири вентилатора и четири сире-

ни за светлинна и звукова аларма във

всяка една от зоните, които контро-

лира, и да спре централното газопо-

даване за инсталации на метан и про-

пан бутан.

Понастоящем индустриалните

газдетекторни системи позволяват

връзка между централно звено с мно-

жество и различни периферни уст-

ройства (газови трансмитери) на го-

леми разстояния. Централно звено с

BMS система или отделен компютър

със специализиран софтуер, чрез кой-

то във всеки един момент може да

се провери моментното състояние

на всеки трансмитер, типът на газа,

ниво на концентрацията, състояни-

ето на централното звено. Например

централната Multigate система на

SEITRON SPA е базирана на S-bus ко-

муникационен протокол и позволява

връзка на системата с компютър или

допълнителен информационен дисп-

лей, които могат да бъдат монти-

рани в отделно помещение за мони-

торинг, където може да се осъще-

ствява визуален контрол и следене

на системата. Има възможност за

свързване до 32 броя трансмитери

с електрохимичен сензор за газ на

разстояние до 1000 м чрез комуника-

ция RS485. В зависимост от предназ-

начението на обектите, където ще

се монтират, те могат да бъдат с

висока степен на защита (взривоза-

щитени) или стандартно изпълнение.

Допълнителна батерия защитава си-

стемата от внезапно спиране на

електрозахранването.

инж. Юлиян Фурлански, КАРАНА

Темата продължава в следващ брой на
списанието.
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Спринклерните пожарогасителни

инсталации са сред най-широко изпол-

званите в съвременните сгради. От

изключителна важност за тяхното

ефективно функциониране е доброто

водоснабдяване, което да осигури

необходимото налягане и скорост на

водния поток през тръбите към

спринклерите в защитаваната зона.

Това определя ключова роля на изпол-

званите помпени станции в система-

та за пожарогасене. Необходимо е те

да могат да осигурят максимална

надеждност и безотказност на ин-

сталациите, което определя и висо-

ките изисквания към тях.

Основно изискване към
помпените станции

е те да бъдат оборудвани с две пом-

пи – работна и резервна. В случай на

авария и отказ на работната помпа,

сработва резервната. Липсата на

резервна помпа се допуска, в случай

че общите потребности от вода за

пожарогасителни цели не превиша-

Помпи за пожарогасителни
инсталации

ват 20 dm3/s, а също така при помпе-

ни станции, които не са в непрекъс-

нат режим на работа, а се намират

само в състояние на готовност за

пуск. В пожарогасителните помпени

станции, които работят в система

на непрекъснато подаване на вода,

наличието на резервна помпа е нало-

жително. Добре е да се има предвид,

че ако помпената станция е с някол-

ко помпи, тази от тях, която се из-

ползва за резервна, да е с парамет-

рите на най-голямата от инсталира-

ните. Необходимо е също и наличие-

то на пилотна помпа, която да под-

държа налягането в колектора. В

случай на теч или при ограничена

консумация пилотната помпа допъл-

ва противопожарната инсталация.

Наличието на работна, резервна и

пилотна помпа е регламентирано и от

нормите и стандартите в областта.

Сред нормативно регламентираните

изисквания са и използването на пре-

состатно управление без възмож-

ност за изключване на помпите, как-

то и всяка помпа да бъде оборудвана

със свое табло за управление и да

бъде захранвана от два независими

енергийни източника. По отношение

на вида на енергийния източник обик-

новено се използват няколко систе-

ми – помпи, захранвани с електроенер-

гия, комбинация от електрическа

помпа и помпа с двигател с вътреш-

но горене или помпи с дизелови дви-

гатели. Добре е да се има предвид, че

не е разрешено изграждането на как-

вато и да е защита на помпите, дори

и при риск за повреда на самите аг-

регати. Единствената защита, коя-

то се допуска, е от работа на сух ход.

Препоръчва се при използването на

помпи с електродвигатели те да

бъдат свързани с отделен кабел. В

случай на потребление на вода за

пожарогасителни цели, което надви-

шава 20 dm3/s, е добре помпите да

бъдат захранвани от две независими

една от друга електромрежи. В слу-

чаите, при които се използват дви-

гатели с вътрешно горене, е необхо-

димо да се осигури резервно гориво

за 4 часа работа при пълно натовар-

ване.

Основни работни параметри
Основните параметри на пожаро-

гасителните помпи са дебит, наляга-

не, напорно-дебитна характеристи-

ка и максимална нетна положителна

смукателна височина (net positive

suction head – NPSH). По отношение

на работната характеристика е не-

обходимо максималният напор и на-

порът при нулев дебит да съвпадат,

а общият напор да намалява посто-

янно с увеличаването на дебита, т.

е. помпата да се характеризира със

стабилна работна характеристика.

Помпите, предназначени за пожарога-

сителните помпени станции, обикно-

вено се изработват от високоустой-

чиви сплави, което гарантира висо-

ко качеството и дълг експлоатацио-

нен срок на оборудването. Необходи-

мо е противопожарната станция да

може да сработва мигновено и 5-10

години след нейното поставяне. По-

ради отговорността на оборудване-

то е необходимо то да бъде серти-

фицирано и да е съобразено със съот-

ветните стандарти. Помпите тряб-

ва да осигуряват необходимото наля-

гане в най-високите и най-далеч раз-

положените хидранти при най-висо-

ко потребление на вода.

Видове помпи
Производителите предлагат голя-

мо разнообразие от помпени станции

и системи за ефективно и своевре-

менно пожарогасене. Сред най-често

използваните видове помпи са цент-

робежните. Те могат да бъдат зад-

вижвани от електрически мотор или

дизелов двигател, с хоризонтално или

вертикално разположение на ротора.

Помпите обикновено се поставят

върху здрава носеща рама и се управ-

Помпи за пожарогасителни
инсталации
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ляват от специално предназначена за

тази цел система. В зависимост от

конструкцията управлението може

да бъде ръчно, автоматично или ди-

станционно. Помпената система,

освен в ролята си на спасително

оборудване при пожар, захранващо

външната водопроводна мрежа или

вътрешни пожарогасителни инстала-

ции и специализирани съоръжения за

гасене на пожар, може да се използва

и в процеса на водоснабдяване за

повишаване на налягането, водоочи-

стка и водоподготовка.

Като пожарогасителни помпи мо-

гат да се използват и хидрофорни

агрегати, в които влизат от 1 до 6

помпи. Принципно хидрофорните уред-

би представляват съоръжения,

състоящи се от две основни части,

взаимодействащи помежду си – пом-

пен агрегат и един или няколко зат-

ворени резервоара с водно-въздушен

контрол на налягането (хидрофор). Те

могат да бъдат окомплектовани с

бутални, центробежни или други ви-

дове помпи, монтирани на обща рама

и управлявани от общ контролер. Вся-

ка помпа следва да е оборудвана с

отделен смукателен колектор. Съще-

ствуват две възможности за монтаж

на смукателния колектор - директно

свързване към водопровода на ВиК

мрежата или към междинен резерво-

ар. Директното включване към водо-

снабдителната мрежа е често прак-

тикуван метод. Той е по-евтин и

лесен за реализация в сравнение с

използването на междинен резерво-

ар. Големият недостатък на метода

е зависимостта му от колебанията

в налягането на захранващата мре-

жа. Ако противопожарна система е

свързана директно към водопровод,

съществува изискване тя бъде захра-

нена с два независими клона на мре-

жата. Използването на междинен

резервоар отстранява негативния

ефект от непостоянството на наля-

гането в мрежата. За сметка на това

изисква по-голямо пространство,

необходимо за изграждането на

съоръжението.

Най-важните критерии, които

следва да се съблюдават при избора

на хидрофорна система, са нейната

работна точка, габаритни размери

и ефективност. Неправилно изчисле-

ната работна точка, както и непра-

вилно подбраната система по даде-

на работна точка, могат да доведат

както до нискоефективна работа,

така и до пълен отказ на система-

та след кратък срок на експлоата-

ция. Габаритните размери са на пръв

поглед маловажен критерий, който

обаче веднъж подценен, би могъл да

доведе, при иначе правилен избор на

система, до невъзможност да бъде

използвана. Например ако помпеното

помещение вече е изградено и бус-

терът не може да се инсталирана в

него. Ефективността на системата

e най-важният критерий при избора

на хидрофорна система. Той пред-

ставлява съвкупност от много реше-

ния, включително: тип на помпата в

зависимост от максималния й коефи-

циент на полезно действие, ефек-

тивността й в работната точка, из-

ползването на честотен инвертор

за регулиране на скоростта с оглед

постигане на по-висок КПД при про-

меняща се работна точка. Ефектив-

ността на системата включва и

възможността на контролера да уп-

равлява помпите, така че непрекъс-

нато да държи системата в най-

добър общ коефициент на полезно

действие.
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Критериите в него са подобни на

тези за изграждането на пасивна

къща, като разликите се състоят в

заложените стойности. Съгласно

стандарта тези критерии по стан-

дарт EnerPHit могат да бъдат дос-

тигнати посредством редица от

мерки, а именно:

n подобряване изолацията на сграда-

та;

n редуциране до минимум на термо-

мостовете;

n подобряване на въздухонепроница-

емостта;

n подмяна на прозорците с нови

много по-качествени, като се пре-

поръчват прозорци, подходящи за

пасивни къщи;

n вентилационната система с мно-

го добро оползотворяване на топ-

лината (препоръчват се системи

подходящи за пасивни къщи);

n използване на възобновяеми енер-

гоизточници.

Ако енергийно ефективната рекон-

струкция на съществуващата сгра-

Стандартът EnerPHit
за преустройство на
съществуващи сгради с
елементи на пасивна къща

да достигне критериите за пасивна

къща (за ново строителство), е въз-

можно тя да бъде сертифицирана

като такава. Достигането на стан-

дарта Пасивна къща при старите

сгради обаче доста често е трудна

задача поради много и различни при-

чини. Използването на технологията

на пасивните сгради за съответни-

те елементи от тези постройки пак

ще доведе до значителни подобрения

по отношения на топлинния комфорт,

увеличаване на живота на конструк-

цията на сградата, ефективност на

разходите през жизнения цикъл на

сградата и използването на енергия.

Сгради, които са реконструирани с

компоненти за пасивни сгради, и до

голяма степен и с монтирана външна

изолация, могат да покрият EnerPHit

сертификационните критерии като

доказателство за качеството на

строителството, така и за достига-

не на конкретни енергийни стойнос-

ти. EnerPHit+1 наименованието се из-

ползва, когато повече от 25% от

повърхността на непрозрачните

външни стени имат вътрешна изола-

ция.

Сертификационни критерии
При издаване на сертификата,

според указаното в стандарта

EnerPHit, трябва да бъдат спазени

всички изисквания. Важно уточнение

е, че не могат да се издават серти-

фикати предварително за реконст-

рукции, които се извършват на някол-

ко етапа. В стандарта се прави уго-

ворката, че ще бъдат сертифицира-

ни само сгради, модернизацията по

Стандарта Пасивната Къща, на ко-

ито е икономически нецелесъобразна

или практически неприложима, пора-

ди особености на съществуващата

сграда или състава на сградата. По

принцип, сертификат EnerPHit не

може да бъде издаден за нови сгради.

До момента само сгради, намиращи

се в студен, умерен климат (напри-

мер Централна Европа), могат да

бъдат сертифицирани.

Използването на вътрешна изола-

ция се препоръчва само когато изпол-

зването на външната изолация е кон-

структивно невъзможно, неразреше-

на от закона или икономически нерен-

табилна по отношение на жизнения

цикъл.

При ремонта на съществуващи

сгради, не винаги е възможно да се ели-

минира напълно термомостовия ефект

с оправдани усилия, както е необходи-

мо при новопостроените пасивни сгра-

ди. Независимо от това, ефектите от

термомостовете трябва винаги да

бъдат максимално избягвани или ми-

нимализирани, като същевременно се

гарантира ефективността на разхо-

дите. Термомостовете, които са

При стартирането на нов проект, планиран като пасивна сграда,

е лесно да бъдат достигнати критериите, нужни за сертифика-

ция. Това обаче не важи в случаите за вече изградени сгради.

Именно заради това Passivhaus Institut създава стандарта EnerPHit.

Стандартът EnerPHit
за преустройство на
съществуващи сгради с
елементи на пасивна къща
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част от стандартната структура на

строителните компоненти, се взимат

под внимание при оценката на коефи-

циента на топлопреминаване.

Според заложените изисквания в

стандарта, специфичната електри-

ческа консумация на цялата система,

базирана на средния преминаващ обе-

мен поток дебит (електрическа ефек-

тивност),  е 0.45 Wh/m3.  Всички поме-

щения в топлинния обем на сградата

трябва да бъдат свързани със систе-

мата за пресен или отработен въздух

с топлинна рекуперация или да бъдат

част от трансферните зони.

Поради големия брой изисквания за

реконструкции на съществуващи

сгради е възможно някои абсолютно

точни изисквания за конкретни инди-

видуални енергийни мерки да не са

включени в сертификационните кри-

терии, се уточнява в документа. В

този случай мярката трябва да се

прилага по такъв начин, така че енер-

гийната ефективност да се подобри

колкото може повече, при условие че

мярката е икономически ефективна

въз основа на жизнения й цикъл.

Необходимият стандарт за топ-

линна защита на сградните компонен-

ти тогава се определя за всеки слу-

чай поотделно от сертифициращия

орган. Енергийният баланс на рекон-

струкцията трябва да бъде провере-

на чрез използването на последната

версия на Пакета за планиране на

пасивни къщи (ПППК). Това се отнася

и за сертифициране на базата на

метода за сграден компонент. Въпре-

ки това не е необходимо прехвърля-

нето на данни към по-нова версия на

ППК, когато проектът вече е в ход.

Трябва да се използва месечният или

годишният метод за изчисляването

на специфичната потребност от

енергия за отопление. Референтната

стойност е отопляема площ, изчис-

лена в съответствие с изисквания-

та в ръководството за ПППК.

Цялата сградна обвивка, например

редица от редови къщи или жилищен

блок, могат да бъдат взети под вни-

мание при изчисляването на конкрет-

ни стойности. Може да се ползва едно

общо изчисление за проверка на това.

"Ако всички зони имат една и съща

температура, тогава среднопретег-

лената стойност от единични ПППК

изчисления на отделни помещения,

към отопляемата площ може също да

бъде ползвана", се казва в документа.

Комбинирането на топлинно разде-

лени сгради не се допуска. Сгради,

които граничат с други сгради (на-

пример в гъсто населени градски

райони), трябва да имат най-малко

една външна стена, една покривна

повърхност и плоча или таван на

сутерен, за да могат да бъдат сер-

тифицирани самостоятелно.

Потреблението на първична енер-

гия включва всички необходими прило-

жения на енергия за отопление, БГВ,

допълнително електричество, освет-

ление и друг вид електрическа консу-

мация. Граничната стойност се при-

лага за жилищни сгради, офис сгради,

училища и други подобни, както и за

други случай, като предварителен

критерий, който трябва да бъде про-

верен при специфични случаи. В отдел-

ни случаи, когато са необходими мно-

го високи нива на потреблението на

енергия, тази гранична стойност

може да бъде превишена след съгла-

сие от страна на ИПК. За целта, е

необходимо доказателство за ефек-

тивното използване на електрическа-

та енергия, с изключение на случаите,

в които подобряването на енергийна-

та ефективност чрез модернизиране

или обновяване ще се окаже икономи-

чески неизгодна по време на целия

жизнен цикъл.

Ако е надхвърлена стойността от

0.6 h-1 за въздухонепроницаемост,

заложена в стандарта с понятието

"желана стойност", трябва да се на-

прави пълно установяване на всички

течове в рамките на теста с конт-

ролирано налягане, по време на кой-

то са запечатани всички отделни

течове, които могат да причинят

щети по сградата или да доведат до

нарушаване на комфорта.

Всички стандартни разрези и де-

тайли за връзките, без изключение,

трябва да бъдат проектирани и из-

пълнени, така че натрупването на

прекомерна влага по вътрешната

повърхност или в сградата да бъдат

изключени, се казва в EnerPHit. Ако има

някакви колебания, трябва да бъдат

представени доказателства за защи-

та от влагата в съответствие с

приетите технически стандарти. За

изчисляване температурата на вът-

решните повърхности се използват

повишено съпротивление на топлопре-

минаване от Rsi=0.25 m2K/W (дължа-

що се на мебели, завеси и др.) и спе-

цифични за локацията външна проек-

тна температура. За сградни компо-

ненти с вътрешна изолация трябва да

бъде представено доказателство за

прецизно проектиране, което би пре-

дотвратило вътрешни въздушни те-

чения зад изолационния слой. За

вътрешната изолация пък трябва да

бъде представено доказателство за

годност по отношение на защитата

от влага в конкретния случай.

"Удостоверенията, издадени от

ИПК за Сертифицирани Компоненти

за Пасивна Къща, могат да послужат

за тази цел. В противен случай може

да бъде издаден от експерт доклад,

удостоверяващ това им качество въз

основа на приетите процедури за из-

питване, като в този случай екс-

пертът трябва да поеме пълната

юридическа отговорност за издаде-

ния доклад", се упоменава изрично в

стандарта.

Светлин Добревски, управител на Пасивна
Къща България: Стандартът EnerPHit може да
намери широко приложение в нашите условия

Стандартът EnerPHit и EnerPHit+ произлизат от Стандарта за Пасивната Къща. Обик-

новено е трудно и икономически нерентабилно вече съществуваща сграда да се обнови

спрямо изискванията на Стандарта за Пасивната Къща. Затова Passivhaus Institut създаде

стандарта EnerPHit. С покриването на изискванията на стандарта EnerPHit, реновира-

ната сграда може да достигне впечатляващите 75 до 90% икономия на енергия.

Стандартът EnerPHit е по-слабо познат сред професионалните среди, отколкото

Стандарта за Пасивната Къща, но той може да намери широко приложение в нашите

условия, тъй като се ръководи от икономическата рентабилност на предприеманите

енергийноефективни мерки при реконструкциите на стари сгради. За съжаление, в Ре-

публика България все още няма сертифициран обект по този стандарт, но може би това

се дължи и на липсата на икономически стимули в тази посока.



ÑÒÐ. 415*2014

> Åëåêòðîèíñòàëàöèè

Във всички съвременни сгради като

правило се използват АП с възмож-

ност за монтаж върху DIN-рейка (DIN-

шина). Тези апарати са много надеж-

дни, имат малък размер и добре се

вписват в помещенията и таблата.

Почти всички притежават степен на

защита от механично въздействие IP

00 и IP 20. На пазара се предлагат АП,

предвидени за използване в различни

климатични пояси, за използване в раз-

лични места по механическо въздей-

ствие, по взривоопасност и различ-

на степен на външни въздействия.

Особеностите на конструкцията и

принципът им на действие се опре-

делят от тяхното предназначение и

приложение.

Сред най-често използваните АП

в сгради са миниатюрните автома-

тични прекъсвачи или МСВ (Minia-

ture Circuit Breaker). Групата включ-

ва прекъсвачи с номинален ток до

100 А, но се предлагат и модели до

125 A. Обикновено тези АП не пред-

лагат възможности за регулиране

на изключвателните характерис-

тики.

В Европа предимно се използват ав-

томатични прекъсвачи с термо- или

магнитен принцип на действие. Ма-

сово използваните комбинират два-

та начина за ограничаване големина-

та на тока, протичащ по електричес-

ката верига. При претоварване или

късо съединение АП изключва незави-

симо от това дали лостът му стои

или се удържа във включено положе-

ние. Съществуват и полупроводнико-

ви прекъсвачи с голяма стабилност

на параметрите на сработване и

удобство при настройка.

Автоматични прекъсвачи -
основни насоки при избора
на технологии и модели

Автоматични прекъсвачи -
основни насоки при избора
на технологии и модели

Както е известно, автоматичните прекъсвачи (АП) са елек-

тромеханични технически устройства, които изпълняват

функция на защита и се използват за автоматично изключ-

ване на електрически схеми от ненормални явления като

ток на претоварване, късо съединение, минимално напре-

жение, както и по-рядко за ръчно превключване на вериги.
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Устройство на АП
Конструктивно автоматичните

прекъсвачи се изпълняват в диелект-

рически корпус. В АП за неголям ток

често има устройство за монтаж на

DIN-шина. АП имат следните възли:

контактна система, дъгогасителна

система, разцепител, механизъм за

управление и механизъм за свободно

разединяване. Когато подвижният

контакт е затворен, се натяга пру-

жина, която осъществява бързо от-

варяне на контактите при изключва-

не. Механизмът за отваряне е така

устроен, че се задейства от топлин-

ния и от електромагнитния меха-

низъм. Някои АП имат обратнозави-

сима от тока задръжка на времето

на изключване. Задръжката на изключ-

ване се намалява с увеличаване на

тока през АП.

Полупроводниковият АП допуска

прецизно регулиране на следните

параметри: номинален ток, на късо

съединение, време за сработване в

зоната на претоварване, време за

сработване в зоната на късо съеди-

нение (само за селективно изключва-

щите). Полупроводниковите АП се

състоят от измерителен механизъм,

електронен блок, изходен електромаг-

нит. Като измерителен елемент се

използва токов трансформатор или

магнитен усилвател.

Изключвателна способност
и каскадиране на прекъсвачите
Каскадирането е термин, който

се прилага към последователното

включване на два прекъсвача в даде-

на верига, като при това поне вис-

шестоящият прекъсвач има токоог-

раничаване. Всеки АП има някакво то-

коограничаване, доколкото изключва-

нето на тока на късо съединение

винаги е свързано с възникване на

дъга. Съвременните производители

на прекъсвачи обаче разработват

специални технологии, за да увели-

чат възможно най-много ефекта на

токоограничаване. Основно целта на

всички тези технологии е намалява-

не на времето необходимо на контак-

тите да се отворят и увеличаване

скоростта на раздалечаването им.

Ефектът от каскадирането е осеза-

телен, при положение че в каскада-

та са включени повече от един АП.

Това се основава на факта, че токо-

ограничаващото действие на един

прекъсвач не е непременно свързано

с изключване. Когато се получи късо

съединение с достатъчно голям ток

след долустоящия прекъсвач, бързо-

действащите елементи от защити-

те и на двата прекъсвача започват

отделяне на техните контакти,

възниква дъга и се осъществява то-

коограничаването. При това ако

прекъсвачите са подбрани със селек-

тивни защитни характеристики,

долустоящият прекъсвач ще изклю-

чи по-бързо и контактите на висше-

стоящия ще се върнат във включе-

но положение, като така ще се

съхрани и принципът на селектив-

ност. За съжаление, ефектът от пос-

ледователното токоограничаване не

е пропорционален, а по-малък, защо-

то ефектът на токоограничаване

намалява с намаляване на стойнос-

тта на очаквания ток на късо съе-

динение. Конструктивно трудно се

постига каскадиране с АП. Кабелите

са чувствителни към термичното

действие на протичащия през тях

ток. Температурата на кабела оста-

ва постоянна при постоянен по го-

лемина ток, протичащ през период

от 2-6 часа в зависимост от кабе-

ла. Производителите на кабели указ-

ват максималния работен ток на

кабела, при различно полагане, така

че температурата му в установен

режим да не превишава максимално

допустимата за дадения тип кабел.

При продължително превишаване на

максимално допустимия работен ток

температурата му се покачва и изо-

лацията на кабела старее бързо и в

определен момент се стига до про-

бив. В режим на късо съединение с

времетраене до 1,0 s отделената в

резултат от протичане на тока

топлина няма време да се отдели в

околното пространство, а отива

изцяло за повишаване температура-

та на кабела. Тук е мястото да се

спомене, че има случаи, когато сто-

пяемите предпазители са за предпо-

читане пред автоматичните

прекъсвачи, въпреки че не предлагат

толкова прецизни защитни характе-

ристики и удобство при експлоата-

цията. Преди всичко, добре подбра-

ните стопяеми предпазители могат

да осигурят по-голямо бързодей-

ствие, от който и да е АП. За вери-

ги с ниска термична устойчивост

това е от решаващо значение.

Селективност на
прекъсвачите
Принципът на селективност изис-

ква, когато два прекъсвача са разпо-

ложени един след друг по дадена ве-

рига и се появи късо съединение или

претоварване след долустоящия, по-

вредата да бъде изключена от пос-

ледния. Висшестоящият прекъсвач

трябва да изключи само в случай на

отказ на долустоящия. Ако при някак-

ва стойност на тока на повредата

имаме изключване на висшестоящия,

или и на двата прекъсвача, тогава

има „неселективно изключване“. Се-

лективността се постига, като се

подберат подходящи характеристи-

ки на двата прекъсвача. Съгласуване-

то може да се постигне, като се

подбират две основни групи парамет-

ри на защитните характеристики на

прекъсвачите:

Съгласуване по ток. Токовете на

термичната и на бързодействащата

защита на висшестоящия прекъсвач

се избират по-високи от тези на

долустоящия. За най-простите и

масово използвани АП - миниатюрни-

те прекъсвачи, може да се каже, че

съгласуването по ток се постига

между всеки две съседни нива на

стандартните номинални токове,

стига типовете на изключвателни-

те им криви да са еднакви или да се

подреждат по възходящ ред в после-

дователност на характеристиките,

например B-C-D.

Съгласуване по време.  Може да се

постигне, когато бързодействащата

защита на висшестоящия прекъсвач

има закъснение по време. Съгласува-
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нето по време е допълнение към съгла-

суването по ток, така че изисквани-

ята за настройка по ток остават

същите.

Когато прекъсвачите са съгласу-

вани само по ток, селективността

съществува до определена граница

- до точката, в която характерис-

тиките на мигновената защита на

двата прекъсвача се приближат

твърде много една до друга. Добли-

жат ли се характеристиките, не

може да се разчита на селективност

или когато токът е толкова голям,

че задействат мигновените защити

и на двата прекъсвача. Това става

най-често при късо съединение, ко-

гато прекъсвачите са близо един до

друг. Производителите на прекъсва-

чи разработват таблици за селек-

тивност на своите прекъсвачи или

софтуерни продукти, които позволя-

ват лесно и надеждно избиране на

двойки селективни прекъсвачи с

отчитане границата на селектив-

ност. Единствено резултатите от

фабричните протоколирани изпита-

ния могат да гарантират такова

разширение на селективността. По-

добряването на селективността се

постига при използване на токоог-

раничаващи прекъсвачи. Това става,

като се изберат токоограничаващи

АП с такива характеристики, че до-

лустоящият АП да ограничи тока на

късо съединение дотолкова, че точ-

ката на задействане на висшесто-

ящия АП да се придвижи наляво по ха-

рактеристиката до зона с по-голя-

мо времезакъснение.

Основни насоки при избора
Съществуват много показатели на

електрическата верига, от които

може теоретично да се определи мак-

сималното време на изключване от

части от секундата до десетки ми-

нути. Параметрите за настройка или

избор трябва така да се изчислят, че

да се избегнат лъжливите изключва-

ния. Ако токът не е опасен, може

изключването никога да не стане.

Всички АП трябва да се избират по

няколко критерия. Първият от тях е

тяхното приложение. Следващият

критерий за избор включва данни за

инсталацията, в която ще се монти-

ра АП. Необходимо е да са известни

системата за заземяване (TT, TN, IT),

токът на късо съединение в точка-

та на поставяне на АП, който тряб-

ва да бъде по-малък от изключвател-

ната способност на прекъсвача (6, 10,

20 кА), както и номиналното напре-

жение на електрическата мрежа.

Друг критерий за избор е защитна-

та характеристика на АП, изразява-

ща се чрез неговата крива на изключ-

ване и броя на полюсите, определен

от товарите.

n Icu (А) - максимална изключвател-

на възможност на прекъсвача

(какъв ток може да понесе, без да

се разруши). Стойността на Icu

трябва да бъде по-висока от изчис-

ления ток на късо съединение в мя-

стото на инсталиране на АП.

n Ics (%Icu) - работна изключвател-

на възможност. Колкото е по-ви-

сока стойността на Ics, толкова

по-дълъг живот ще има АП. Важна

е и характеристиката на АП.

Прекъсвачи от категория "В" се

избират за приложения, към които

има специфични изисквания за се-

лективност на инсталацията.

n Icw (A) - ток на термична устой-

чивост. По отношение на АП с ха-

рактеристика "В" е важно да се

обърне внимание на периода, за

който е зададен токът на термич-

на устойчивост.

Характеристики за избор на АП
Съществуващото разнообразие

от видове АП трудно би могло да се

класифицира в строго дефинирани

приложни области. Прието е в група-

та на прекъсвачите с номинално на-

прежение до 1000 V, които се изпол-

зват най-вече в битови, обществе-

ни електроинсталации и електричес-

ки вериги в областта на леката ин-

дустрия, да бъдат включени следни-

те видове:

Характеристика "MA" - Отсъствие

на топлинен блок. Има електрически

вериги, в които той е ненужен. Напри-
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мер защитата от претоварване на

електродвигател често се осъще-

ствява с максималнотокова защита,

а АП изключва само тока на късо

съединение.

Характеристика "А" – Топлинният

блок сработва при 1.3 пъти номинал-

ния ток. При това времето за изключ-

ване ще е около 1 час. При ток, пре-

вишаващ 2 пъти номиналния, в дей-

ствие може да влезе електромагнит-

ният блок, сработващ примерно за

0,05 s. Но ако при 2 пъти превишава-

не на тока електромагнитният блок

още не е сработил, то топлинният

блок ще го изключи след около 20-30

s. При 3 пъти превишаване на тока

гарантирано сработва електромаг-

нитния блок и то за части от секун-

дата. АП с характеристика "А" се

монтират във вериги, където крат-

ковременно могат да възникват пре-

товарвания в нормален работен ре-

жим, например полупроводникови ус-

тройства.

Характеристика "В" - Характери-

стиката на тези АП се отличава от

"А" по това, че електромагнитният

блок сработва при 2 и повече пъти

превишаване на номиналния ток. Вре-

мето за сработване е от порядъка на

0,015 s, а топлинният блок сработва

за 3-4 s при 3-кратно претоварване.

Гарантирано изключване има при 5-

кратно претоварване за променлив

ток и 7.5 пъти за постоянен ток.

Подходящи са за чисто активно

съпротивителни товари - печки, бой-

лери, лампи с нажежаема жичка и

други подобни.

Характеристика "С" - АП с тази ха-

рактеристика се отличават с по-

голяма претоварваща способност в

сравнение с "В" и "А". Минималният

ток на сработване на електромаг-

нитния блок е 5 пъти номиналния, а

топлинният блок ще заработи за 1.5

s. Гарантираното сработване на

електромагнитния блок е 10 пъти за

променлив ток и 15 пъти за постоя-

нен ток. АП с характеристика "С" са

универсални и се използват за смесе-

но натоварване, например за битови

контакти, луминесцентни и живачни

лампи. Позволяват включване на мал-

ки уреди с електродвигатели. Пуско-

вият ток може да бъде до 5 пъти по-

висок от номиналния.

Характеристика "D" - Тази група е

с най-голяма претоварваща способ-

ност. Минималният ток на сработва-

не на електромагнитния блок е 10

пъти номиналния, топлинният блок

започва да работи при 1.45 и при 10

пъти претоварване ще сработи с

време 0.4 s. Гарантираното сработ-

ване на електромагнитния блок е 15

пъти за променлив ток и 20 пъти за

постоянен ток. Използва се главно за

асинхронни електродвигатели с голям

пусков ток, големи трансформатори,

електрожени и всички други устрой-

ства с пусков ток до 10 пъти номи-

налния. Приложение намират и при

понижаващи трансформатори за ос-

ветление, маломощни електродвига-

тели, агрегати и др.

Характеристика "K" - Отличава се

с най-голяма разлика на заработване-

то на електромагнитния блок за ве-

риги на променлив и постоянен ток.

Минималният ток на сработване е 8

пъти номиналния. Гарантираното

сработване на електромагнитния

блок е 10 пъти за променлив ток и 12

пъти за постоянен ток. Времето на

сработване на електромагнитния

блок е до 0,02 s. Топлинният блок

започва да работи още при 1.02 - 1.05

пъти номиналния ток. Заради посоче-

ните особености в характеристика-

та, тази група АП са много подходя-

щи за защита на чисто индуктивни

товари.

Характеристика "Z" - Тук има раз-

личия в тока на гарантирано сработ-

ване за променлив и постоянен ток.

Минималният ток за заработване на

електромагнитния блок е 2 пъти,

гарантирано сработване при 3 пъти

номиналния ток за променлив и 4.5

пъти за постоянен ток, за време 0.02

s. Топлинният блок е както на АП "Z"

и започва да работи още при 1,02 -

1,05 пъти номиналния. Този тип АП се

използва главно за защита на елект-

ронни устройства.

Изборът на АП се прави от проек-

тантите на база изчисление на елек-

трическите режими на инсталация-

та и удовлетворяване и на следните

изисквания:

Избор на номиналния ток (In - 6, 10,

16, 20, 25, 32 А, 63 А) на АП въз основа

сечението и начина на полагане на

проводника.

n за номинален ток In = 6 А, крива "С"

- за проводник min 1 мм2

n номинален ток In =10 А, крива "С"

- за проводник min 1.5 мм2

n номинален ток In = 16 А, крива "С"

- за проводник min 2.5 мм2

n номинален ток In = 25 А, крива "С"

- за проводник min 4 мм2

Избор на изключвателната

възможност Icn - изключвателна въз-

можност най-често 6 кА или 10 кА на

АП, задължително по-висока от изчис-

ления максимален ток на късо съеди-

нение. Това, както пояснихме, е необ-

ходимо, за да не се разруши АП.

В практиката често се случва

подборът на автоматичния прекъсвач

да бъде направен, без да бъдат из-

вършени всичките необходими изчис-

ления (липса на схема или изчисления,

ремонт на съществуваща инстала-

ция и др). Практически може да се ори-

ентирате по написаното по-горе.

Нормативни изисквания
В областта на автоматичните

прекъсвачи са в сила два стандарта

- единият, БДС EN 60 898, се отнася

за автоматичните прекъсвачи за при-

ложение в бита, а вторият - БДС 60

947-2, регламентира изискванията по

отношение на автоматичните

прекъсвачи за промишлено приложе-

ние. Ако монтирането се извършва в

електрически табла, предназначени

за обслужване от неквалифицирани

лица, автоматичните прекъсвачи

трябва да отговарят на стандарта

БДС EN 60898. В други електрически

табла, обслужвани от електротехни-

чески персонал, автоматичните

прекъсвачи са съгласно БДС EN 60947,

а когато автоматичните прекъсва-

чи са с вградена дефектнотокова

защита, те трябва да отговарят на

БДС EN 61009.
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ВИВА разшири гамата си от LED

лампи и осветителни тела с мар-

ката VIVALUX.

Акцент сред новите предложе-

ния са LED светлинни източници за

общо осветление с цокъл Е27 и Е14,

източници с насочена светлина

GU10,  G5.3, G9, G4, LED панели и

LED плафониери. Новите продукти

са с различни мощности и директ-

но заменят като употреба стан-

дартните електрически лампи. С

разширението в портфолиото си

ВИВА предлага алтернатива за за-

мяна на всички видове познати

светлинни източници с нажежае-

ма жичка и халогенни - с диодни.

Новостите в продуктовата га-

ма на производителя бяха предста-

вени по време на есенния техничес-

ки панаир в Пловдив. На щанда на

ВИВА посетителите имаха въз-

можност да разгледат селекцията

от най-новите серии LED лампи и

осветителни тела с марката

VIVALUX. Сред тях бе и отличена-

та с награда за иновативен продукт

VIVALUX - FULL GLASS LED 6W.

ВИВА разшири гамата от LED
лампи и осветителни тела с
марката VIVALUX

FULL GLASS LED е изключител-

но компактна диодна лампа, изця-

ло от стъкло, със стандартна

форма (А тип), цокъл Е27, мощност

6W, излъчва 470 lm (лумена) свет-

лина - еквивалент на 50W обикно-

вена крушка. Формата и размери-

те й са 100% като на познатата

на всички обикновена крушка с на-

жежаема жичка. В същото време

е с висок клас на енергийна ефек-

тивност А+, дълъг живот 25 000 ч

и широк ъгъл на разпръскване на

светлината 330°. Серията се

предлага в приятна топло бяла

светлина 3000К и в неутрална

светлина 4000К.

Наградите за иновативен про-

дукт се присъждат всяка година

по време на Панаира от Българс-

ката асоциация на електротехни-

ката и електрониката. Една от

престижните статуетки тази

година бе спечелена от ВИВА за

новата LED лампа VIVALUX -

FULL GLASS LED 6W.
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 Основното й предимство е, че

предлага безпрецедентни скорости

на предаване на информация чрез ви-

димата светлина, с които настоящи-

те технологии трудно ще се конку-

рират.

Друго предимство представлява

фактът, че наличната честотна

лента на видимата част от спектъ-

ра е много по-обширна - над 10 000

пъти по-голяма от тази на ра-

диовълновия спектър, което потенци-

ално решава проблема с недостига на

честотна лента за безжична връзка

в близкото бъдеще. Освен това

спектърът на излъчване на видима

светлина може лесно да бъде регули-

ран от оптичната конструкция на

осветителните тела и да се изпол-

зва много ефективно и гъвкаво за

целите на безжичния пренос. По този

начин наличните осветителни тела

могат лесно да влязат в ролята на

новата инфраструктура, която ще

предоставя повсеместни безжични

комуникации с минимално допълнител-

но потребление на енергия и разходи

за изграждане.

Li-Fi технологията
В основата на Li-Fi технологията

(наречена така по аналогия с Wi-Fi)

стои възможността на светодиоди-

те да се включват и изключват при

много високи скорости и невъзмож-

ността на човешкото око да възпри-

ема бързите промени в интензивно-

Осветлението като
комуникационна среда
Осветлението като
комуникационна среда

стта на светлината. Невъоръжено-

то човешко око не може да реагира

на повече от 15 трептения на свет-

лината в секунда. Бързото включено/

изключено състояние на светодиода

дава възможност да се предават

данни в двоичен код: включено - логи-

ческа "1", а изключено – логическа "0".

За осъществяване на двупосочна

свръзка в компютрите и другите ус-

тройства трябва да са вградени

оптични предавател и приемник.

Постъпващата от Интернет ин-

формация се подава като управляващ

сигнал (кодираща последователност)

на драйвер, който включва и изключ-

ва светодиодната лампа с висока

честота. Фотосензор фиксира слаби-

те изменения в интензивността,

преобразува ги в електрически сигна-

ли, декодира ги, след което възста-

новената информация се подава на

компютър, мобилно устройство или

друг клиент.

При по-голяма част от приложе-

нията за осветление се използват

много светодиоди, за да се осигури

нужният интензитет на осветлени-

ето. Това дава възможност за пре-

даване на различни данни на всяко

отделно устройство или на различ-

ни групи от емитери. За да бъде

успешно, се изисква матрица от де-

тектори в приемника, като това

създава система на многоканален

вход - многоканален изход (Multi-Input

Multi-Output, MIMO). Към такива оп-

тични системи на предаване на дан-

ните могат да се приложат радио-

честотни MIMO техники, за да се

улесни постигането на необходимо-

то съответствие между матрица-

та от детектори и матрицата от

източници.

Потенциални приложения
в редица сфери
В днешно време комплексното из-

ползване в сградите на WLAN чес-

тотни ленти може в много случаи да

подложи на риск информационните

мрежи. Това е проблем, който е

възможно да бъде решен с въвежда-

нето на VLC технологиите чрез оси-

гуряване на алтернативни честот-

ни ленти. Освен това, след като из-

ползването на радиовълновите/мик-

ровълновите комуникационни уреди

се разпространява все по-широко, из-

следванията показват, че някои из-

лъчвания и интензитети могат също

така да влияят на чувствително

електронно оборудване (като това,

което се използва в болниците, ня-

кои заводи и в самолетите), да при-

чинят здравословни проблеми или

други щети. При достатъчно добро

развитие може да се окаже възмож-

но VLC да даде решение на тези про-

блеми и да се превърне в безвредно

комуникационно средство, което да

се използва на места, където съвре-

менната комуникационна технология

в много случаи е забранена или къде-

то се изисква висока степен на си-

гурност на данните. Допълнителен

стимул в момента за това е, че VLC

технологиите все още не се нужда-

ят от лицензиране, докато свобод-

ното използване на радиовълновите

и микровълновите безжични комуни-

кации е ограничено със закон. Всич-

ки тези предимства определят по-

Комуникация чрез видимата светлина (Visible Light Communication

- VLC) е революционна нова технология, която използва светлина-

та от светодиодните осветителни тела или дисплеи за безжичен

пренос на цифрова информация. Специалистите й определят бляс-

каво бъдеще и прогнозират, че скоро ще измести утвърдените

стандарти за безжична комуникация като Wi-Fi и Bluetooth.
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тенциала на употреба на VLC в ре-

дица приложения:

Визуална сигнализация и комуни-

кация. Цветните сигнални светли-

ни се използват широко в морското

дело, автомобилната индустрия и в

други приложения. В случая цветът

сигнализира, например с червено за

опасност, и когато към това бъде

добавен пренос на данни, може да се

подобри безопасността и други ас-

пекти от управление на движението.

Благодарение на своята надеждност

LED намират широко разпростране-

ние в тези приложения, като се на-

блюдават няколко демонстрации на

пренос на данни чрез модулация на

тези източници. Последните разра-

ботки са насочени към осъществя-

ване на пренос на данни от свето-

фари към автомобили, както и кому-

никация между два автомобила с из-

ползване на фаровете с бели свето-

диоди.

Информационни дисплеи. Диспле-

ите, като информационни табели и

пътеуказатели, обикновено се изра-

ботват от матрици с LED, като те

могат да бъдат модулирани да пре-

дават информацията от табелите

на PDA или друг терминал. Това може

да намери приложение на летища, му-

зеи и други места, където е необхо-

димо предаване на данни, свързани с

местоположението. Тази зависи-

мост на местоположението и

вътрешното позициониране пред-

ставлява особен интерес в рамките

на VLC. В случая локално излъченият

сигнал може да се предаде на тер-

минал, като по този начин се опре-

деля неговото местоположение чрез

отстоянието му от дадено освети-

телно тяло.

Търговски обекти. Осветление-

то отдавна се счита за "мълчаливия

продавач" в търговията на дребно,

защото улеснява ориентирането и

може да се използва за привличане на

клиенти към определени стоки. VLC

въвежда нов начин за свързване на

търговците с купувачите, за да се

подобри качеството на обслужване

на клиентите и да се повиши стой-

ността на продукцията. Според

Deloitte Consulting LLP повече от 60%

от потребителите използват смар-

тфони, докато са в магазина, а 85%

от тях използват приложения или

уебсайтове, собственост на прода-

вачите, по време на шопинга. В ре-

шенията, демонстрирани от водещи-

те производители, светодиодните

осветителни тела предоставят ко-

муникационна точка с пазаруващите,

които си служат с мобилни телефо-

ни или таблети, заредени със съот-

ветното приложение.

При VLC осветителните тела в

магазина влизат в контакт с паза-

руващите по два основни начина. На

първо място, VLC предоставя подоб-

на на GPS функционалност за пози-

циониране на местоположението във

вътрешни помещения, което улесня-

ва ориентирането. Купувачите, ко-

ито търсят определени артикули в

своя списък на покупките, се направ-

ляват директно към тях. На второ

място, собственикът може да пре-

достави целенасочена информация

на своите клиенти. Например след

като пазаруващият премине през

дадена секция с продукти, в телефо-

на си той може да получи ваучери,

рецепти и друга информация.

Перспективи за развитие
на технологията
През последните няколко години

комуникациите чрез видимата свет-

лина бяха тема на активно изслед-

ване, което постави технологията

на прага на търговската реализация

и стандартизация. Понастоящем

VLC разработчиците се стремят да

създадат ултра високоскоростни, с

висока степен на безопасност, без-

вредни комуникационни мрежи, кои-

то позволяват създаването и раз-

пространението на добре интегри-

рани компютъризирани приложения,

ползващи широколентова, високоче-

стотна импулсна светлина вместо

радиовълни и микровълни. Една от це-

лите на изследователите е да се

осигури пренос на данни от 100 ме-

габита в секунда (Mbps) в офисите

и домовете чрез модулация на свет-

лината от осъвременени осветител-

ни системи. Ако това бъде разрабо-

тено правилно, съществува възмож-

ност много от проблемите във

връзка със съвременните инфрачер-

вени, радиовълнови и микровълнови

комуникационни системи да бъдат

поне частично решени и да се пре-

достави на производствените сек-

тори и обществеността по-благо-

приятна, гъвкава и енергийноефек-

тивна система за безжична комуни-

кация.
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