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Амара Лайтинг предлага нова серия светодиоди с марката Lustron

Фирма Амара Лайтинг, специализирана в
търговията със светодиодни осветителни
тела, разшири предлаганата гама изделия с
нова серия светодиоди на тайванския производител Lustrous Technology. „След успеха на
предишното поколение, тайванската компа-

ния Lustrous Technology разработи ново поколение от най-популярната си серия – моделите Lustron V4, Lustron X4 и Lustron DX4. Новата серия е с по-голям кристал, което засилва
светлинния интензитет, има по-малък пад на
напрежение при същия ток и възможност за
по-голям ток (кристалът може да работи и
при 1А). При номинален ток всички светодиоди от тази серия постигат над 100 lm/W“,
заяви Борис Йоцов, управител на компанията.
„Светодиодите се отличават с по-ниско
термално съпротивление и по-добро съотношение на светлинен поток спрямо консумация. Широкото им приложение ще допринесе
за още по-интензивна употреба както в индустриалното и уличното осветление, така

и в осветлението на търговски обекти и
обществени сгради. Произведени са по технологията chip-on-board (COB), която ги прави изключително лесни за употреба и монтаж“, допълни г-н Йоцов.
Сред новите попълнения в продуктовата
гама на Амара Лайтинг са и HV (high voltage)
светодиодите модел Dream V3 и Pearl VI, предназначени за 220 V AC. „С минимален брой допълнителни елементи тези светодиоди работят
директно от мрежовото напрежение. Това ги
прави ефикасно и икономично решение при проектирането и конструирането на светодиодни осветителни тела, работещи директно на
220 V AC, без допълнителни захранващи блокове“, поясниха от Амара Лайтинг.

Открита бе първата отсечка с LED улично осветление във Варна

На 2 декември т. г. във Варна бе въведена в експлоатация първата
отсечка с LED лампи за улично осветление, съобщиха от фирма Интерсервиз Узунови, доставчик на осветителните тела. „Отсечката
включва 186 лампи клас А, инсталирани в протежение на 3,8 км път
между летище Варна и града. С тази отсечка Варна стана първият

град в България, внедрил екосъобразни осветителни тела, които освен значително намаляване на разходите на общината, ще доведат и
до значително намаляване на емисиите на въглероден двуокис. Освен
това липсата на вредни материали в производствения цикъл на осветителните тела ще предотврати замърсяване на околната среда.
Демонстрационният проект бе изпълнен с най-новата енергоспестяваща технология на японския гигант SHARP в съответствие с Директива 2005/32/ЕО, приета от Европейския съюз, за използване на
енергийно-ефективни продукти“, заявиха от компанията.
„Интерсервиз Узунови, съвместно с японския гигант SHARP, са
готови да предложат цялостен проект за обновление на уличното
осветление на община Варна със светодиодни осветителни тела на
японската корпорация, с включена подмяна на старите амортизирани
и морално остарели осветители с нови светодиодни. Очакваната
икономия на разходи за електроенергия за общината е над 5 млн. лв.
за следващите 15 години след инсталирането на над 6 000 лампи.
Изплащането на новите лампи може да стане от икономиите, които
община Варна ще генерира от намалените разходи за ток и поддръжка“,
допълниха от Интерсервиз Узунови.

Архитекти и дизайнери обмениха опит в областта на 3D дизайн и визуализация

Фирма Каниско бе домакин на годишна среща на потребителите на
3ds Max фамилията, озаглавена „Съвременен 3D дизайн и визуализаÑÒÐ. 4
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ция“. Събитието се състоя на 30 ноември т. г. в зала Сердика на
столичния хотел Света София. Присъстващите архитекти и специалисти по визуализация се запознаха с основните предимства и нови
функционални възможности на последната версия на Autodesk 3ds Max
Design 2011, представени от Борислав Григоров. Интересен акцент в
програмата бе презентацията на Таня Аврамова на тема „Представете динамично идеите си и спечелете повече бизнес, използвайки средствата за визуализация на Autodesk“. Красин Павлов, управител на Каниско представи професионални решения за проектиране и визуализация, предлагани от фирмата. В края на срещата, потребители на 3ds
Max фамилията в сферата на архитектурата, интериорния и екстериорен дизайн демонстрираха примери за практическото му приложение в различни проекти. Особен интерес предизвикаха представените
проекти на студенти от специалността Рекламен дизайн на Националната художествена академия и фирма Designday.
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Бош представи нов софтуер за проектиране на пожароизвестителни системи
Наскоро Bosch Системи за сигурност
представи нов Windows-базиран софтуер за
проектиране на пожароизвестителни системи, предназначен за архитекти, проектанти
и инсталатори. „Новият софтуерен продукт
позволява още в начална фаза да се направи
приблизителна оценка на инвестицията, базирана на типа и големината на сградата.
Във възможностите му е и оценката на
размера на пожароизвестителната система, захранването и стойността на проекта
въз основа на очаквания брой периферни устройства. В по-детайлните фази на планиране софтуерът дава възможност на потребителя да прецизира дизайна на пожароизвестителната система, включително разпределението на периферни устройства по различните контури, в съответствие с дей-

ствителната топология и предназначение на
сградата“, заявиха от Bosch Системи за
сигурност.
„С новия софтуер за планиране на Bosch
инженери и консултанти могат бързо и лесно да създават обяснителни записки чрез използване на инструмент, покриващ всички
категории на пожароизвестителната система. Изборът е удобен, необходимо е само да
се добавят количествата от всеки продукт.
Всички продукти се идентифицират с техните типови названия, известни от стандартите, вместо със специфичните имена и
съкращения на производителя. Това позволява на проектанта да създаде описание на системата, без да познава в дълбочина конкретните елементи, което допълнително улеснява процеса“, допълниха от компанията.

Отвори врати нов шоурум за професионално осветление
На 2 декември т. г. се състоя официалното откриване на шоурума на фирма Бронлайт в столичния квартал Борово. Клиенти
и партньори на компанията се запознаха с
най-новите светодиодни продукти на Philips
Lighting, осветителни тела за вътрешно и
външно осветление на OMS, Словакия и на
германската фирма FIBO. Представени бяха
и аварийни осветителни тела на AWEX, Полша и готови светлинни решения на Color
Kinetics. „Фирмата ни е специализирана в
областта на професионалното осветление.
Предлагаме проектиране, доставка и мон-

таж на осветителни системи и тела за
офиси, хотели, ресторанти, супермаркети,
жилищни и търговски площи, стадиони, архитектурно осветление на сгради и исторически забележителности. Екипът ни се
състои от опитни експерти с дългогодишен
стаж в областта на професионалното осветление. Стремим се максимално да улесним клиентите чрез професионални консултации за продуктите, удовлетворяване на
всички техни нужди и предлагане на монтаж
на осветителните тела“, заяви инж. Васил
Чалъков, управител на Бронлайт.

Линднер България откри нов офис и представи решения за устойчиво строителство

Наскоро Линднер България се премести в
нов офис в търговската зона на ж. к. София
Парк. „Модерният офис е изцяло решен с висококачествени немски продукти LINDNER –
системи двойни подове, преградни стени и

тавани. В реално изпълнение може да се види
функционалността на системите в интериорното разпределение на офисното пространство“, коментираха от Линднер България.
Откриването на новия офис бе
съпътствано от семинар на тема „Иновативни решения за устойчиво бъдеще„. В рамките на два дни, в офиса на компанията, както и пред студенти в НБУ и УАСГ, Линднер
представи с гост-лектори от Германия три
актуални теми: „Нови разработки в областта на модулните фасади - Lindner ECO Фасада
и CW65 Фасадна система – критерий за устойчивост“ с лектор Лудвиг Шмид, директор
направление Конструкции в Lindner Fassaden,

„Преградните стени Lindner - функционална
елегантност в интериорните решения“ с лектор Кристоф Рийгер, директор направление
Преградни системи в Lindner Group и „Нови
решения при изграждането на сградни инсталации, климатични подове и тавани“ с лектор
Михаел Хьолцле, управител на Bavarian
Aircondition Engineering.
Гостите на семинара, сред които утвърдени архитекти, инвеститори и специалисти
от строителния бранш, се запознаха с най-новите системи, продукти и концепции на Линднер и имаха възможност да дискутират
редица актуални въпроси в областта на устойчивото строителство.
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Делегати от 11 страни дискутират развитието на фотоволтаиката у нас

На 6 декември т. г. Българската фотоволтаична асоциация организира годишна конференция на тема „Фотоволтаика в България –
перспективи за „слънчево“ развитие“. Целта
на конференцията бе да събере всички заинтересовани страни за дискусия относно перспективите за развитие на фотоволтаичен пазар
и индустрия в България. Над 220 делегати от
11 европейски държави обсъдиха възможностите за инвестиции в изграждането на соларни системи, както и условията за създаване
на работни места и индустриално производство в сферата на фотоволтаиката. Делега-

тите очертаха няколко тенденции, свързани
с развитието на ВЕИ. На първо място, забавянето на транспонирането на Директива
2009/28/ЕО, която регламентира мерките за
поощряване на използването на ВЕИ в страните-членки на Европейския съюз. „Крайният
срок за въвеждането й в българското законодателство бе 05.12.2010 г. Законът за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) все
още не е приет от Министерски съвет, въпреки че се разработва над 15 месеца от страна
на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ). Анализът на проце-

дурните стъпки до приемане на законопроекта показва, че ЗЕВИ и свързаните с него подзаконови актове могат да бъдат приети едва
в периода Май /Октомври 2011 г. Това би означавало, че срещу България ще бъде открита поредната наказателна процедура от
страна на Европейската комисия (ЕК), свързана с финансови санкции“, заявиха делегатите
на конференцията.
Освен около становището за възможно
най-бързото приемане на работещ закон за
ВЕИ, участниците във форума се обединиха и
около необходимостта да бъде създадена ясна
визия за фиксирана преференциална тарифа за
фотоволтаични системи, както и прозрачен
модел, който да описва системата за ежегодно намаляване на тази тарифа за новоприсъединени обекти. Също така настояха да
бъдат облекчени административните процедури за покривни фотоволтаични системи с
цел поощряване на домакинства и местни
фирми да инвестират в малки електроенергийни мощности. „Това ще създаде позитивен ефект в много направления – разпределено производство на електроенергия и намаляване на загубите по пренос; подпомагане на
малки и средни предприятия и създаване на
заетост по места; подпомагане на мерки по
енергийна ефективност; подкрепа на компании от строителния сектор и въвеждането
на устойчиви строителни практики“, допълниха участниците на конференцията.

Втора национална конференция Пасивни сгради България

На 27 януари 2011 г. в Интер Експо
Ценър, София (IEC) ще се проведе втората
национална конференция Пасивни сгради
България, съобщиха за сп. ТД Инсталации,
Оборудване, Инструменти организаторите
от ИГ Пасивни сгради България. „В рамките на конференцията водещи български и
чуждестранни специалисти ще споделят
опита си в областта на пасивните сгради
- теоретически и практически доказан
еталон за качествено, енергоефективно
строителство, което пести въглеродни
емисии. Целта на събитието е да покаже напредъка и развитието на пасивните сгради; да аргументира необходимостта от
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включването на стандарта в нормативната уредба за строителство и реновация на
сгради; да свърже пасивната сграда с представата за привлекателен бизнес модел; да
демонстрира компоненти за пасивни и енергоефективни сгради, при които икономиите на енергия не са за сметка на комфорта
на обитаване“, заявиха домакините на конференцията. „Реалност ли е пасивната
сграда в България и как бихме могли да достигнем затегнатите изисквания на ЕС за
енергоефективност в сградите са част от
отговорите, които посетителите ще получат наред с множество примери за новопостроени/реновирани пасивни сгради по

света, икономически обосновки, идеи за
подходящи конструкции, материали и решения“, допълниха от ИГ Пасивни сгради България.
Сред гост-лекторите на конференцията
ще бъдат инж. Гюнтер Ланг, изпълнителен
директор на IG Passivhaus Австрия, проф. арх.
Мартина Збашник-Сенегачник от факултета
по архитектура на Люблянския университет
и член на Консорциума за Пасивни къщи в Словения.
От ИГ Пасивни сгради България припомнят, че на 18 юни т. г. влезе в сила дълго обсъжданото изменение на ЕС Директивата за
енергийните характеристики на сградите,
което отразява политиката за затягане на
мерките за енергийна ефективност.
Съгласно изменението, от 2019 г. всички
новопостроени или реновирани обществени и
държавни сгради, трябва да са почти „нулевоенергийни“. За частните имоти правилото
влиза в сила след 2020 г.

> íîâèíè
35 сгради в София оборудвани с водомери за дистанционно отчитане

За период от две години Софийска вода
оборудва 35 софийски сгради с общо 2059 индивидуални водомера с дистанционно отчита-

не, съобщиха от дружеството. Услугата за
монтаж на водомери с дистанционно отчитане
е част от пакета с допълнителни услуги, които компанията предлага на клиентите си.
„Монтажът на водомери с дистанционно
отчитане се предлага само за цели сгради,
независимо дали са старо или ново строителство. Този тип дистанционно отчитане е известен като тип „Walk by“, тъй като инкасаторът отчита водомерите със специално
оптично устройство на разстояние 20-25 м от
сградата“, заявиха от Софийска вода.

„Основното предимство на водомерите
с дистанционно отчитане е, че не е необходимо да се осигурява достъп до имотите за
проверителя на водомери. Другите ползи за
клиентите са, че се постига бързо и прецизно отчитане на 100% от уредите в сградата. Водомерите се отчитат всеки месец, в
резултат на което фактурите за вода ежемесечно се издават на база актуална информация за консумацията и отпада автоматичното изчисляване на дължимите суми“, допълниха от дружеството.

КАБ представи добри архитектурни практики

От 3 до 5 декември т. г. в УАСГ се проведе четвъртото издание
на Дни на Камарата на архитектите в България (КАБ). Темата на
мероприятието бе „Добрата архитектурна практика“. Съпътстващи събития бяха изложба на проекти, отразяващи процеса на проектиране в духа на добрите архитектурни практики и изложба-конкурс
на студентски проекти Позитив/Негатив. Събитието бе организи-

рано със съдействието на Шнайдер Електрик България, Рейнарс Алуминиум България, Диляна Дизайн и Хенкел България. На тържественото откриване присъстваха ректорът на УАСГ доц. д-р инж. Добрин
Денев, заместник-ректорът доц. д-р арх. Боян Георгиев, деканът на
Архитектурния факултет доц. д-р арх. Недялко Бончев, заместник-председателят на КАБ арх. Атанас Тосев, представители на КАБ, САБ и архитектурната общност. Пред тях специалният гост от Германия арх.
Йоахим Фауст представи Фондация Хелмут Хентрих и обяви отпускането на стипендия от името на фондацията за двама български
студенти по архитектура.
Вторият ден от мероприятието бе посветен на презентации и
дискусии, в които участваха арх. Йоахим Фауст, управляващ партньор
в HPP Hentrich-Petschnigg&Partner GmbH+Co. KG, арх. Майкъл Стентън
от САЩ, директор на Стентън-Архитектура, инж. Лучиан Петре от
екипа на Алу Дизайн в Румъния. От българска страна се включиха арх.
Танко Серафимов, арх. Радомир Серафимов, арх. Димчо Тилев, арх. Иво
Петров, арх. Цветан Петров, арх. Георги Савов, арх. Николай Симеонов.
По време на Дни на Камара на архитектите в България арх. Георги
Минчев, председател на Варненската регионална колегия, бе удостоен
с почетния знак на КАБ за заслужил български архитект.

15-то издание на Sicurezza 2010 във Fiera Milano

В средата на месец ноември т. г. Fiera Milano бе домакин на международно изложение за системи за сигурност и сградна автоматизация Sicurezza 2010. Зали 2 и 4 на панаира събраха 328 изложители от водещи италиански и чуждестранни компании в област-

та на сигурността, защитата от пожари, продукти и услуги за
нуждите на полицията и частни охранителни фирми, системи за
сградна автоматизация и др. „Изложението е уникална възможност
за насърчаване на бизнеса и за представяне на един пазар, който
получи изключително бурно развитие през последните няколко години както по отношение на предлаганите технологии, така и по
отношение на тяхното приложение. Тази година включихме нови
тематични области и отделихме специално внимание на институциите, полицията и международните организации“, заявиха организаторите.
„Sicurezza е едно от водещите събития в сектора на сигурността. Изложбата представлява отговор на нарастващото търсене
на сигурност от съвременните общества и е повод държавният и
частният сектор да се събират и да осъществяват взаимноизгоден диалог“, допълни Марко Serioli, изпълнителен директор на Rassegne,
компания, която организира събитието на Fiera Milano Group.
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Уважаваме клиентите и
техния избор
Инж. Гергана Ангелова и инж. Георги
Рампов, управители на Белимо България,
пред сп. ТД Инсталации, Оборудване,
Инструменти, по повод десетата
годишнина от основаването на фирмата

Как стартирахте дейността на фирмата преди десет години и с какви трудности се налагаше да се справите?
Г. Р.: Запознанството ни с BELIMO
беше търсено, но стана случайно.
Една година аз работих самостоятелно с фирмата, но после дейността се
разрасна и решихме да основем сегашното дружество през октомври 2000
г. В последствие започнахме да предлагаме и продукти от други фирми,
като по този начин създадохме продуктова база за сградната автоматизация. Сега предлагаме сензори,
регулатори и изпълнителни механизми за вода, въздух и газове.
С какво е по-различен пазарът на настоящия етап за вас и за вашите клиенти?
Как виждате развитието му в близко
бъдеще – като продуктова гама, развитие на отделните направления и т. н.?
Г. Р.: В началото, когато стартирахме дейността си с BELIMO, основният потенциал на пазара бе в областта на водното регулиране. Стартирани бяха големи проекти към топлофикационните дружества, но за съжаление ние все още не се бяхме утвърдили като доставчик и отстъпихме
пред вече наложили се на българския
пазар вносители. Сега нещата са побалансирани. Няма ги тези големи
проекти и търгове, но пък продуктите на BELIMO вече заемат достойно
място и в този пазарен сектор /регулирането в абонатни станции/, за
който можем да предложим изделия с
добро качество на изгодна цена, благодарение на патентни решения.
По различен начин се развива пазарът
за продукти, намиращи приложение в
регулиране на системите за въздух,
противопожарна и противодимна защита. Тук вече се наблюдава една поестествена закономерност, тясно
свързана с общото икономическо развитие на страната ни, водещо до
изграждането на все повече модерни
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обекти с централизирани системи за ОВ и К.
Променя ли се, според вас, самосъзнанието на българския потребител по
отношение на енергоспестяващите
технологии или той все още смята, че
опазването на околната среда не е негова лична отговорност?
Г. Р.: Все още енергоспестяването у
нас не се свързва с крайния му ефект
– намаляване на вредните емисии от
електроцентралите, замърсяващи
околната среда. За широкия потребител енергоспестяване означава намаляване на сметките за енергия и това
трябва да се използва за постигане
на по-дълбока основна цел. Според
мен, пестенето на енергия трябва да
се стимулира с финансови методи.
Независимо от сегашното състояние,
всички фирми в бранша сме задължени да „възпитаме“ нашите клиенти,
да оформим пазара според истинските критерии, а не после да се срамуваме от евтините непрофесионални
решения в сградните системи. Време е да се въведе фигурата на фасилити мениджъра, отговорен за енерго- и суровиноспестяването на определени сгради или квартали.
Кои технически характеристики на системите на BELIMO се ценят най-много от специалистите в бранша?
Г. А.: BELIMO е световен лидер в производството на регулиращи елементи за въздух и вода и още от самото
начало поставя стандартите в тази
област. Качеството на продукцията
и добре обмислените решения определят сериозния пазарен дял, особено в областта на регулиране на въздуха, противопожарна и противодимна
защита. Това, което най-много се
цени от специалистите e надеждността на оборудването и оригиналните продуктови решения. Всеки изпълнителен механизъм е обект на

индивидуална и обстойна фабрична
проверка. Цялото производство е
съсредоточено в Швейцария. Това, в
съчетание с иновативността и прецизността в разработката и производството, прави продукцията предпочитана от водещите производители на ОВК оборудване в цял свят.
Какви са най-интересните и иновативни продукти, реализирани от BELIMO?
Г. А.: Повечето продукти, които
BELIMO ни поднася са иновативни.
Новаторството, високият стандарт
и енергоспестяващите решения са
заложени във фундамента на производството още от създаването на
фирмата. Именно чрез иновация се
основава BELIMO – през 1975 г., пускайки на пазара първия ел. изпълнителен механизъм за директно присъединяване, който замества скъпоструващите и трудни за експлоатация
пневматични системи. Друг продукт,
който предизвика революция в сферата на водното регулиране, е първият сферичен вентил с профилирана
конструкция, който благодарение на
патентовано решение притежава отлични регулиращи качества и се явява прекрасна алтернатива на поскъпоструващите седлови вентили.
Програмируемите и цифрови изпълнителни механизми, към които е възможно директно присъединяване на стандартен сензор и които пестят не
само кабели, труд, но и вход-изходи на
контролера, е друга новаторска концепция, реализираща икономии. Други интересни продукти са: най-плоският изпълнителен механизъм (16 мм);
комбинираното изделие за VAV клапи
– изпълнителен механизъм, регулатор
и сензор за диференциално налягане;
регулиращите вентили с автоматично хидравлично балансиране и др.

> ñúáèòèÿ

Кериър България представи
нови решения за климатизация
Домакините акцентираха върху новата SMMS-i система на Toshiba
портни, битови и бизнес потребители. Първият климатик в света е проектиран и пуснат в действие от
Уилис Кериър, основател на компанията Carrier Corporation, която съществува и до днес вече като дъщерно
дружество на United Technologies
Corporation. През 1999 година компанията се обединява с направлението
за климатизация на Toshiba, която,
както е известно, е разработила
първия инверторен климатик“, заяви
инж. Сечков.

SMMS-i системи на Toshiba

На 8 декември т. г. Кериър България организира представяне на нови
системи за сградна климатизация с
марката Toshiba в хотел Хилтън. За
целите на представянето в София
пристигна специално оборудван демонстрационен камион с мостри на
продуктите. Събитието бе част от
инициативата „European Road show
2010 - 2011“, която включва посещение на буса в 55 европейски града в
рамките на шест месеца – от септември 2010 до март 2011 г. Презентацията бе открита от инж. Георги
Сечков, мениджър за България на
Кериър, който представи накратко
корпоративната история на Carrier и
основните акценти в актуалното й
портфолио. „Американската компания
е най-големият производител на климатични системи, оборудване и резервни части за индустриални, транс-
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Основна тема на презентацията
бе последното поколение SMMS
(Super Modular Multi System) системи
на Toshiba - SMMS-i. „Новите SMMSi системи са предназначени за отопление и охлаждане на големи офисни, административни и жилищни сгради. Решенията осигуряват широки
възможности за монтаж и експлоатация при изключително ниски разходи
на енергия“, заяви инж. Сечков.
„Toshiba SMMS-i системите предлагат възможности за климатизиране на 11-етажна сграда с една-единствена система. Разликата във височините между външните и вътрешните тела може да достигне 70 метра, а най-отдалечената еквивалентна дължина между външно и вътрешно тяло е 235 м, което значително
увеличава възможностите за монтаж
на елементите от системата. Благодарение на характеристиките на
външните тела, с до три инверторно управлявани със стъпка от 0,1 Hz
двойнороторни компресори от последно поколение, се постига коефициент на трансформация COP до 5,92
при частичен товар и до 4,52 при
пълен товар. Работният температурен диапазон на телата в режим на
охлаждане е от -5 оС до 43оС. В режим на отопление стойностите са
от -20 оС до 15 о С. Външните и

вътрешните тела се предлагат в
общо 96 типоразмера“, допълни лекторът.
Сред останалите посочени характеристики на системата бяха новото интелигентно VRF управление с
възможности за дистанционен контрол, стабилната работа при малка
мощност и ниските нива на работен
шум.

Сплит системите Super Daisekai-5
В рамките на презентацията бяха
представени и възможностите на
други високоефективни решения за
климатизация на жилищното и офисното пространство от продуктовата гама на японския производител
Toshiba. „Сред най-популярните от
тях са сплит системите Super
Daisekai-5 с коефициент на трансформация СОР до 5,36 и функция за пречистване на въздуха в помещението,
както и новата сплит система с
вътрешно тяло тип конзола, което
подава топлия въздух успоредно на
пода на помещението и създава усещане за топлина от камина. На голям
интерес се радват и мултисплит системите Toshiba, които дават
възможност за отопление и климатизация на до пет помещения едновременно при ниски разходи на електроенергия“, заяви инж. Сечков.

Термопомпени системи Estia
Представени бяха и термопомпените системи въздух-вода модел Estia
с мощности до 16 kW и коефициенти
на трансформация СОР до 4,66, подходящи за целогодишно производство
на гореща вода за битови нужди. Домакините акцентираха и върху климатизаторите за административни
сгради от сериите Дигитален инвертор и Супер дигитален инвертор,
които Toshiba предлага във вариант
единични, двойни, тройни и сдвоени двойни сплит системи.
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Топ технологии за производство
на енергия от отпадъци
Конгрес и изложба за ЕЕ и ВЕИ за Югоизточна Европа
Водещи компании и организации
потвърдиха участието си и готовността да споделят най-добрите
практики и да покажат последните
постижения в областта на зелената енергия на ежегодния ЕЕ и ВЕИ
конгрес и изложба. Събитието се организира от Виа Експо в периода 13
до 15 април 2011 г. в София заедно с
екофорума за управление на отпадъците и рециклиране Save the Planet.
Изявата е част от Sustainable
Energy Week 2011 и ще събере на едно място производители, доставчици, експерти, представители на институции и асоциации. Те ще обменят информация за най-новите продукти, пазари и услуги в сектора.
Една от горещите теми е "енергия от отпадъци" с лектори от над
10 държави.
"Отношението към отпадъците
все още се определя от негативния
имидж. Досега основният въпрос беше как да се отървем от тях. Но повечето от фракциите на отпадъците имат висока материална или енергийна стойност и могат да бъдат важен принос към ресурсите и защитата на околната среда, ограничаване
промените в климата. Какво означава "ресурси и енергия" за Европа? То-

ва е потенциалът, който може да се
използва. А каква част от него се използва към настоящия момент? Имаме ли ефективна инфраструктура да
свържем управлението на отпадъците с управлението на ресурсите? Кои
са основните предизвикателства в
бъдещото развитие?" - Бербел Бирнстенгел от Prognos AG ще отговори на тези въпроси.
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Експерти в областта на устойчивото развитие от организацията
Екологични посланици в Сърбия,
Geesinknorba (Холандия), Института за икономически проучвания Ifo
(Германия), Научно-технологичния
съвет за енергия от отпадъци (Германия), Канадската коалиция за
енергия от отпадъци и много други
ще представят своя опит и идеи в
прилагането на стратегии за управление на отпадъци и производство на енергия от тях.
ESWET e сред партньорите на форумите. Тя е асоциация, обединяваща европейските доставчици на
технологии за производство на енергия от отпадъци. Те проектират и
доставят заводи за изгаряне на битови отпадъци и добиване на енергия от тях. Членовете на ESWET са
оборудвали над 95% от заводите за

производство на енергия от отпадъци в Европа. Концепцията "енергия от отпадъци" е съществена
част в стратегията за устойчиво
управление на отпадъците и е напълно съвместима с рециклирането.
Технологията е призната като оползотворяване на отпадъците съгласно законодателството на ЕС и е с
ниска въглеродна следа, тъй като:
предотвратява емисиите на метан
от сметищата; извлича енергийното съдържание от въглеродно-неутралната биомаса; замества използването на твърди горива за производство на енергия.
Другите теми в конгресната
програма са: финансиране на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници -

местни и международни програми,
енергийна ефективност и децентрализирана енергия, пасивни къщи,
електричество от ВЕИ, електромобили, платформи за интелигентни
мрежи и др.
Участниците в изложбата за ЕЕ
и ВЕИ ще покажат последните технологии за производство на енергия
от слънце, вода, вятър, биомаса, както и решения за повишаване на енергийната ефективност.

Сред изложителите са: Enercon,
Global Wind Power, Vestas, Fronius,
Hyundai, Phono Technologies
Switzerland, Franki Grundbau, Eurosol,
Siemens, Solea, както и водещи български компании.
Няколко месеца преди началото на
събитието 2/3 от изложбените площи са резервирани за групови участия от Австрия, Китай, Испания,
Словения, САЩ, Чехия и Финландия.
Организаторите от Виа Експо са
убедени, че форумът ще привлече интереса на бизнеса и институциите
с цел стимулиране развитието на
зелените технологии и прилагането на чуждестранния опит на регионалния пазар.

За повече информация:
www.viaexpo.com
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Учредиха асоциация в областта на
геотехническото и тунелното строителство
На 1 декември т. г. на специално
събитие в Радисън Блу Гранд хотел,
София, официално бе обявено създаването на Българската асоциация за
геотехническо и тунелно строителство (БАГТС). Новата структура
обединява видни специалисти от
бранша.
Участници в събитието бяха
проф. д-р инж. Божидар Божинов,
почетен председател на БАГТС, член
на Експертния съвет, преподавател
в Минно-геоложкия университет Св.
Иван Рилски, доайен в проектирането на геотехнически съоръжения, и
доц. д-р инж. Виктор Ташев, член на
Експертния съвет на БАГТС и преподавател в Университета по архитектура, строителство и геодезия
(УАСГ), един от най-успешните проектанти в тунелното строителство.
„Главната цел на новоучредената
Българска асоциация за геотехническо и тунелно строителство е изучаване и популяризиране на световния

опит в тази сфера у нас за адекватна реакция при предстоящото изграждане на мащабните проекти от техническата инфраструктура“, заяви
председателят на БАГТС инж. Валентин Трашлиев.
„Създаването на национална асоциация за геотехническо и тунелно
строителство е не само навременно, но дори е закъсняло, тъй като
такива сдружения има във всички понапреднали, а и не само напреднали
страни. Очаква се тази асоциация да
обедини силите и професионализма на
проучватели, проектанти и строители, така че да се открият възможности за внедряване на нови технологии, механизация и начини на защита
на подземните конструкции, опазване на природната среда и използване
на последните постижения на световната наука и практика в тази
сложна и отговорна строителна дейност“, коментира проф. д-р инж. Божидар Божинов.
"За членове на асоциацията са по-

Доц. Виктор Ташев, инж. Валентин Трашлиев
и проф. Божидар Божилов (отляво надясно) са
сред учредителите на БАГТС.

канени всички компании от областта
на геотехническото строителство
във всички негови етапи", разкриха учредителите. "Сред целите на асоциацията са да съдейства за широко
международно сътрудничество, да
осигурява изпълнение на практически програми и социални инициативи,
Helgason | Dreamstime.com
както и да създаде©иJon
поддържа
информационна система за свободни работни места за лица, квалифицирани за
този тип строителство и да подпомага професионалната им реализация", допълниха те.
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Новата мултифункционална
спортна зала в София
Архитектурни и конструктивни специфики, характеристики на
сградните инсталации

Нова национална мултифункционална спортна зала се изгражда в
района на стадион Червено знаме в столицата. Теренът с площ
48 дка е публична държавна собственост с принципал Министерството на отбраната. Предвижда се залата и плувният комплекс на ЦСКА да са част от национален спортен комплекс. Те ще

Проектът е изготвен от Тилев
архитекти с главен проектант доц.
арх. Жеко Тилев. Изпълнител е Главболгарстрой. Обектът се финансира
от републиканския бюджет. Очаква се
сградата с разгъната застроена
площ 63 240 кв.м да бъде завършена
до август 2011 г.

маркират двата края на общ ансамбъл в богата паркова среда.
Освободеното пространство от бившия стадион ще изпълнява
ролята на пространствен център на ансамбъла от новата спортна зала, плувния комплекс и хотела, който ще се използва за паркинг, обслужващ двете спортни съоръжения. Художественият
образ на залата ще съответства на съвременната архитектура
на новия вторичен градски център, твърдят от Столична община. При неговото разработване ще се предвидят пешеходни връзки
с пасарелки над бул. Асен Йорданов към спортния комплекс.
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Вертикална структура на залата
Многофункционалната спортна
зала се състои от подземно ниво и пет
надземни. Сутеренът на кота -3.90 м
включва три зони: техническа, спортно-обслужваща и паркинг. В тях са
обособени 21 съблекални, тренировъчна зала и площи за загряване, медицински пункт и допинг контрол, кафебар, пресцентър, гримьорни и други.
Партерът на кота ±0.00 м е нивото на голямата спортна зала, която
разполага с около 17 000 места и по-
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зволява провеждането на тренировки и състезания по волейбол, баскетбол, хандбал, спортна и художествена гимнастика, тенис на корт и на
маса, вдигане на тежести и др.
Партерът е достъпен от ниво терен,
осигурена е възможност за влизане на
линейки в игралното поле и тирове,
както и на пожарни коли в определен
по конструктивен проект участък от
игралното поле. На партера се намира входът за ВИП посетителите и
входът за спортисти. Двата входа
откъм късите страни са за зрители
за спортни състезания. В югозападната част на залата, пред трибуните се предвижда изграждането на
сцена за концерти. Всички обслужващи елементи са оразмерени за максималния брой зрители върху игралното поле (9000 души) по време на концерти. Във фоайето на залата са
проектирани зони за почивка, три
гардероба и шест снекбара.
Кота +4.80 м е главното входно
ниво, от което се достига до основните трибуни. Тук са проектирани
четири гардероба и четири снекбара. Ложите и VIP местата са ситу-

ирани на кота +12.00 м и имат самостоятелни стълби с асансьори. На
същото ниво е предвиден и ресторант с 68 места с поглед към залата, бул. Цариградско шосе и Витоша.
На кота +15.68 м се намират фоайетата и люковете за третия ринг със
зрителски места. На площта в късите страни са разположени климатичните камери и WRV машинните поме-

щения. Тяхното пространство е полуотворено – въздухообменът се осъществява през отворените шлицове
на фасадата и от непокритите участъци.
На кота +19.72 м са разположени
техническите помещения (разводка на
въздуховоди и допълнителни вентилатори), както и обслужващи помещения.
От това ниво се осъществява и

WINSTA® - ÍÎÂÀÒÎÐÑÊÀ ÊÎÍÅÊÒÎÐÍÀ ÑÈÑÒÅÌÀ
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• Ëåñíî ïðåêîíôèãóðèðàíå íà
èíñòàëàöèèòå
• Ëåñíà ïîääðúæêà - ïîçâîëÿâà ñìÿíà íà
îñâåòèòåëíè òåëà áåç èçêëþ÷âàíå íà
ïðåäïàçèòåë
• Ãîëÿìî ðàçíîîáðàçèå îò àêñåñîàðè
• Áåçîïàñíîñò íà ðàáîòà - ëèïñà íà
îòêðèòè òîêîâîäåùè ÷àñòè
Ðåôåðåíöèè â Áúëãàðèÿ:
• Ìîë „Ñåðäèêà Öåíòúð", îñâåòèòåëíà è
åëåêòðî èíñòàëàöèÿ íà îôèñ è
òúðãîâñêè ïëîùè
• Ìàãàçèíè Ìåòðî Áúëãàðèÿ îñâåòèòåëíà
èíñòàëàöèÿ

Îñâåòèòåëíè èíñòàëàöèè

Åëåêòðè÷åñêè èíñòàëàöèè

Ïðèëîæåíèå â äâîåí ïîä è òàâàí
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се осигури покриване на площта на
спортната арена и прилежащите
трибуни и коридори, без да бъде осъществявано вътрешно подпиране,
като се покрива площ, възлизаща
приблизително на 11 000 кв. м. Вертикалният товар върху покрива се
поема от главни надлъжни пространствени прътови конструкции и системата от напречни ферми. За предаването на предимно вертикален
товар от главните прътови конструкции е разработено лагеруване
върху стоманобетоновите ядра чрез
еластомерни лагери.
Хоризонталните въздействия се
поемат от кръстообразна система
от хоризонтални връзки (дискови
системи), които са развити в близост до температурните центрове
на сградата и стоманобетонови ядра
или шайби. По този начин се поемат
всички хоризонтални въздействия от
дисковата система, без да се получават значими разрезни усилия от
температурни въздействия.

Елементи на покривната
конструкция

достъпът до пасарелките за обслужване на инсталациите в покривната
конструкция. Технически помещения
ОВК и апаратни за контрол над залата са предвидени на кота +23.14 м.
Основната връзка между всички нива
над кота ±0.00 м става чрез четирите стълбищно-асансьорни ядра. Между коти ±0.00 и +4.80 м се предвиждат
4 широки трираменни стълби. Комплексът вече е изграден до най-високата си точка - кота 24 м.

Фасада и покривна
конструкция
Фасадата на сградата ще бъде
изпълнена от три основни материа-
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ла: бетон, стъклена окачена фасада
и ивични фасадни панели с масивен
външен слой. Покривът ще бъде от
ламарина, топлоизолация от минерална вата и хидроизолация EPDM. За
интериора ще се използват видим
бетон за конструктивните елементи, перфорирани окачени тавани,
шлайфан бетон за подове, стенна
облицовка от хераклитни плочи и
перфорирани метални пана с акустична подложка. Главните носещи дъги са
остъклени, което позволява да се
намали до минимум изкуственото
осветление при тренировки.
Разработената стоманена покривна конструкция дава възможност да

Основни конструктивни елементи
на стоманената покривна конструкция на залата са главните надлъжни
пространствени ферми (главни
гръбнаци), напречни ферми с конзолна част, покривни столици и система от хоризонтални връзки.
Главните гръбнаци имат уникална
форма, произтичаща от архитектурната конфигурация. Те могат да се
класифицират като пространствени
прътови конструкции. Представляват шест поясни системи, образуващи пространствена дъговидна структура. Пространствената структура
се състои от равнинна ферма и ферма, развита по цилиндрична повърхнина. Двете ферми са интегрирани в
една конструкция посредством напречни диафрагми и по този начин
съвместно поемат вертикалния товар и взаимно осигуряват стабилитета си. По този начин се достига до
една биконструкция, която е наречена от авторите на проекта главен
гръбнак. Предаването на натоварването от покривната конструкция се
осъществява чрез двата главни
гръбнака върху четирите стоманобетонни ядра. Горните и долните пояси
в главните гръбнаци са предвидени
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от тръбно сечение. Изборът на напречните сечения е предопределен от
формата на конструкцията и сериозните поясни усилия, които се пораждат във фермите. Пространственото укрепване (дисковите системи) се
състои от система от надлъжни и
напречни хоризонтални връзки и вертикални връзки. Пространственото
укрепване поема натоварването от
вятър и земетръс, а наред с това и
усилията, породени от евентуална
температурна разлика и „стабилитетните“ сили. Пространственото
укрепяване е проектирано от кутиеобразни сечения, коментират архитектите на обекта от Тилев архитекти – доц. д-р. арх. Жеко Тилев и
арх. Христо Пенчев.

Многофункционалност на залата
Голямата зала позволява провеждането на тренировки и състезания по
различни видове спорт: волейбол,
баскетбол, хандбал, спортна гимнастика и художествена гимнастика
(има капацитет 12 410 места),
спортна гимнастика - смесено, борба, бокс, вдигане на тежести и други, с трансформация и капацитет поголям или по-малък от основния –
12 410 места.
Промяната в броя и разпределението на зрителските места в ринга
±0.00 и +4.80 м. се реализира по няколко начина: намаляване броя на местата чрез събиране на определен брой
редове отпред назад от телескопичните трибуни; събиране на цял сектор от телескопичните трибуни;
разполагане на допълнителни редове
от стифирани столове върху пода;
освобождаване на зоната от места
– за изложби или концерти.
Залата може да се използва за
концерти или други подобни мероприятия. Сцена или подиум може да се
разположи на всяко място от игралното поле – в средата, в края, пред
едната къса страна и т. н. При концерти, части от телескопичните
трибуни е възможно да се използват
изцяло или частично събрани, да се
разположат допълнителни места със
столове или да се остави цялото поле
за правостоящи (9 000 души), като са
осигурени изходи за евакуация за 10
666 души (при евентуално препълване).
Предвидена е възможността за

използване на залата за изложения,
панаири, ревюта и други културни
прояви.

ОВК инсталациите в залата
За осигуряване на благоприятен
микроклимат във всички зони и по
всяко време на годината предварително са разработени няколко варианта за климатизация на залата.
Избрано е проектно решение, което освен комфортен микроклимат
гарантира и постигане на максимална енергийна ефективност, осигуряваща възможност при експлоатационни условия тя да получи сертификат от най-висок клас – Клас А.

„ Избраното проектно решение
изпълнява изискванията и на директивите на Европейския съюз за използване на възобновяеми енергийни източници при минимални експлоатационни разходи. С организацията на
въздухообмена в голямата зала „долугоре“, осигуряваща подаване на климатизирания въздух в зоната на трибуните при посетителите, в така
наречената „работна зона“ се постига максимален комфорт и е едно от
най-съвременните решения за такъв
вид обекти“, заявява инж. Ценко Миленков, един от проектантите на
обекта.
Многофункционалната спортна
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генеративни модули в тях използват
топлината от отработения въздух за
предварителен подгрев на външния
въздух, с което се постига значителна икономия на енергия. В зависимост
от натоварването от посетители в
тези зони, разработената автоматика осигурява постигане на зададените параметри за микроклимат чрез
пренасочване на необходимите дебити въздух за тези зони. За административните помещения, залата за
загряване, СПА зоната, пресцентъра
и конферентната зала, кетъринга,
ВИП ложите, които ще имат нужда
от независима и икономична целогодишна експлоатация е предвидена
климатизация с VRV системи последно поколение.
„ Техниката, с която ще бъде оборудвана климатичната инсталация,
се осигурява от водещи европейски
фирми в тази област. Термопомпените агрегати са доставени от фирма
CLIVET - Италия и гарантират устойчива работа през зимата при много
ниски външни температури. Циркулационните помпи са от WILO – Германия; VRV системите са от Toshiba –
Япония; вентилаторите са от Zimbek
– Германия; регенеративните топлообменници са от Klingenburg – Германия; климатичните камери са модификации на австрийската фирма
Euroclima“, допълни инж. Миленков.

Сградни и площадкови ВиК
системи

зала в София е напълно климатизирана. Вентилационни системи обслужват само санитарните възли, няколко складови помещения и гаража.
Необходимото количество енергия за
отопление и охлаждане на сградата
се осигурява от хидроник система с
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5 бр. термопомпени агрегати, окомплектовани с модул за използване на
отпадната топлина, с която се загрява топлата вода за битови нужди.
Въздухът, подаван в отделните
зони на сградата, се обработва в
климатични камери. Вградените ре-

В сградата е предвидено питейно
битово и противопожарно водоснабдяване. Питейна вода за целия
спортен комплекс се осигурява от водопровод ∅110 стомана, навлизащ от
северозападната регулационна граница на имота. Всички водочерпни прибори се захранват гравитачно от
площадков водопровод ∅75. Специфика на сградата е разполагането на
санитарните помещения под трибуните, големи проходими пространства и невъзможност за преки вертикални трасета. Това удължава
пътя на водата, респективно загубата на топлина. В тази връзка топлоснабдяването е централно за сутерена и партерния етаж, където са разположени баните за спортистите и
голяма част от тоалетните за посетители. За горните три етажа
топлата вода ще се осигурява от
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електрически бойлери. Водопроводната инсталация за топла, студена и
циркулационна вода се изпълнява от
полипропиленови тръби с необходимата топлоизолация. При проектиране
и оразмеряване на водопроводната
инсталация са спазени изискванията
на Наредба 4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации.

Пожарогасителна инсталация
За защита на сградата от пожар
е предвидена автоматична пожарогасителна (спринклерна) и пожароизвестителна инсталация, както и
необходимият брой пожарни кранове.
Спринклерната инсталация е проектирана с оглед удовлетворяване на
изискванията на БДС EN 12845. Подземният паркинг се класифицира като
клас на опасност ОН2 (суха система),
а коридорите, офисите и фоайетата
като ОН3 (мокра система). Предвидените спринклерни глави са с температура на задействане 68 °С.
Спринклерната инсталация е разделена на пет броя гасителни секции,
всяка управлявана от отделен контролно-сигнален клапан. Всички магистрални и разпределителни тръбопроводи се изпълняват от стоманени
тръби на заварка.
Необходимите водни количества за
автоматично и ръчно пожарогасене
се съхраняват в противопожарен
резервоар с необходимия обем. Същият се пълни с вода от площадков водопровод. Предвидени са две помпени групи, всяка с жокей помпа. Първата захранва спринклерната инсталация и вътрешните пожарни кранове,
а втората - външните (площадкови)
пожарни кранове. Помпените групи работят на автоматичен режим и осигуряват необходимия дебит и напор.
Предвидената за сградата канализация е разделена за битови и дъждовни отпадни води.

Битовата канализация
се изпълнява от PVC тръби – нисконапорни за вертикалните клонове и
разпределителната мрежа, и дебелостенни за хоризонталната мрежа.
Вертикалните канализационни клонове от санитарните възли, разположени по периферията на залата (нива
+15,68 и +12,00), се събират към цен-

тралната част в сутерена чрез трасета, минаващи под трибуните. Хоризонталната канализационна мрежа
е вкопана под сутерена. Поради ограниченото пространство над фундаментната плоча са проектирани голям брой канализационни клонове по
периферията на сградата, които се
заустват в битова площадкова канализация.
Поради голямата покривна площ,
която трябва да се отводни, е приета схема на вакуумна дъждовна канализация, при която се получават
малки диаметри на тръбите. Посредством воронки, хоризонтална мрежа
и вертикални клонове дъждовните
количества се отвеждат в сутерена на сградата и се заустват в площадкова дъждовна канализация. Предвидени са аварийни барбакани за допълнително осигуряване на покрива.
Вакуумната канализация е по системата GEBERIT PLUVIA.
Площадковата канализация е разделна. Битовата се зауства в съществуващ уличен канал Ф500 бетон.
Дъждовната канализация от паркинга и площадката около сградата посредством две отклонения се зауства
в корекцията на река Слатинска,
граничеща с имота.

Системата за сграден
мениджмънт (BMS)
Във функциите на BMS са включени контрол, управление и наблюдение
на: студопроизводство и дистрибуция на студоносител, топлопроизводство и дистрибуция на топлоносител, климатични инсталации (18
бр.) и вентилационни инсталации,
прилежащите им противопожарни
клапи, отдимителни инсталации и
отдимителни клапи. Системата е изградена на принципа на разпределената логика. Всички обхванати инсталации се управляват от 27 табла автоматика, разположени максимално близо до агрегатите. Всички
табла влизат в специално разработена топология за комуникация между тях. Информацията от всички тях
влиза в операторската станция, откъдето се извършва управлението на
системите, задаването на параметрите и обработката на алармените
съобщения.
„Основната идея при изграждане
на BMS е осигуряване на максимален
комфорт при сведени до минимум
енергийни и експлоатационни разходи. Системата е напълно автоматизирана и цялата зала може да се управлява от операторската станция.
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Системата управлява инсталациите
по предварително зададени времеви
графици, следи за достигането на
зададени параметри (температура,
налягане, СО2 и др.), наблюдава за
наличието на аварийни състояния
(претоварен двигател, замърсен
филтър, прегряване на ел. нагревател,
настъпили условия за замръзване на
топлообменниците, наличие на сигнал
пожар от пожароизвестителната
централа)“, заявяват системните
интегратори от New System.
Системата е реализирана на базата на оборудване на компанията
Siemens. Тя е йерархична и е изградена от три нива:
n Ниво полева автоматика, състоящо се от сензори за температура, налягане, въглероден двуокис
(СО2); термостати против прегряване; защита от замръзване; пресостати за въздух; вентили; задвижки за вентили и задвижки за
ПЖР.
n Ниво автоматизация на процеса реализирано със свободно програмируеми контролери DESIGO PX и
входно-изходни модули TX.
n Мениджмънт ниво - операторска
станция със софтуер DESIGO
INSIGHT v 4.2.
Така реализираната система за
управление на сградата е модулна и
към нея могат да се добавят други инсталации за наблюдение и управление,
допълват от New System.

Осветлението на
многофункционалната
спортна зала
е реализирано с осветителни тела,
подбрани според предназначението на
помещенията и отделните функционални зони. Съобразено е с БДС-ЕN
стандартите за осветление на
спортни площадки и на работни мес-
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та, светлотехническите изчисления и
архитектурните изисквания.
За осветлението на спортната
арена са използвани металхалогенни прожектори 1000W/956 и 1800W/
956 с различна характеристика. Реализирана е необходимата осветеност за тренировка, за състезание
и за телевизионно излъчване. В общите части (фоайета, коридори и т.
н.) осветлението е с осветителни
тела за открит монтаж или за окачен таван с луминесцентни и компактни луминесцентни лампи с електронна пусково-регулираща апаратура (ЕПРА). Използваните лампи са
съобразени с изискванията за енергийна ефективност. Командването
на осветлението в залата се реализира от сигнал на BMS системата,
която управлява отделните токови
кръгове в зависимост от вида спорт.
Централно, също от BMS, се управляват общите части - осветлението
в стълбища, фоайета, коридори. За
останалите помещения (битови,
складове, лекарски и методичен кабинет, офиси и други) осветлението се
управлява от бутони или ключове,
монтирани в близост до вратите на
удобни за персонала места. При подземния паркинг и санитарните възли
на обществените зони осветлението се управлява от датчици за движение.
Осветителните тела са със подходяща степен на защита в зависимост от типа на помещенията. Аварийното и евакуационното осветление по отношение на ел. захранването е първа категория. Резервираното захранване се реализира с дизел–
генератор, който осигурява непрекъснатост на ел. захранването.
Предвидено е аварийно осветление
в залата над трибуните за зрители.
То е реализирано с прожектори, като
част от тях, осветяващи арената,
са снабдени с устройство за мигновено запалване. На всички изходи и
пътища за евакуация се предвиждат
евакуационни осветителни тела със
стрелка. Евакуационното осветление
в общите части се захранва от общ
шкаф с кондензаторни батерии. Разположението на телата е реализирано така, че да указва пътя и изходите на евакуация за безпрепятствено
напускане на сградата. Евакуационното осветление към локалните обо-

собени площи се реализира с лампи с
вграден акумулиращ модул.

Системата за видеонаблюдение
Основната концепция на системата за видеонаблюдение включва наблюдение на входно-изходните точки
на залата и на трибуните за безредици.
Предвидено е тя да бъде изградена от видеокамери, записващи устройства и монитори за наблюдение на
видеосигнала, като се гарантира увеличаване на сигурността на помещенията в залата, както и на всички
хора - зрители, спортисти или обслужващ персонал на залата. Видеокамери се предвижда да бъдат разположени в залата, коридори и фоайета, по фасадата на сградата за наблюдение на периметъра и над игралната площадка за наблюдение на
трибуните. Записващите устройства ще съхраняват записи от изображението с цел преглед на отминали събития. На мониторите, разположени в помещението на охраната, ще
може да се наблюдава картина както в реално време, така и да се преглеждат записи.

Система за озвучаване
и оповестяване
Системата за озвучаване и оповестяване следва да бъде изградена
така, че да покрива акустично целия
обем на спортната зала. Системата
има възможност да излъчва сигнали
от различни източници на звук – компютър, CD, радио, коментатор, съдийска маса и др. Нивото на звука и режимът на работа на системата над
спортната площадка се избират от
компютър в контролната кабина.
Фоновото озвучаване във фоайетата
и служебните помещения е разделено на зони, които могат да се управляват и локално за нивото на звука.
В случай на аварийна ситуация цялата система излъчва предварително
записано гласово евакуационно съобщение. То продължава да се излъчва
до ръчна команда от оператор за
отмяна на аварийната ситуация. Евакуационното съобщение може да бъде
прекъсвано само от операторски микрофон с цел възпроизвеждане на уточняващи съобщения.
Снимки: Николай Илиев
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Електрозащита
в сгради:
продукти
и доставчици
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Апаратура за
електрозащита в сгради
Основни видове технически решения за защита на хората,
инсталациите и уредите
Надеждността на работа на електроинсталациите в сгради и
сигурността на обитателите в тях се осигурява чрез различни видове предпазни устройства. Сред поверените им функции са защита на захранващите линии и консуматорите от пренапрежение, късо съединение, попадение от мълния и други.
В настоящата статия са разгледани основните технически средства
за електрозащита - автоматични
предпазители, дефектнотокови защити и уреди за мълниезащита, техните конструктивни специфики, характеристики и работни параметри.

Автоматичните предпазители
Автоматичните предпазители
представляват електрически комутационни апарати, предназначени да
предпазват захранващите линии и
консуматорите от къси съединения
и претоварвания. Също така могат
да изключват ръчно части от захранващата мрежа ниско напрежение.
Основни техни функционални елементи са термичен и електромагнитен изключвател. Термичният изключвател предпазва от претоварване по ток (трайно протичане на ток,
по-голям от номиналния). Обикновено
той работи с помощта на биметална пластина, която при токове, надвишаващи стойността на номиналния, се огъва и прекъсва контактите.
Електромагнитният изключвател се
използва предимно за предпазване от
къси съединения. В конструкцията му
е включена дъгогасителна камера, чиято цел е да прекъсне надеждно
токът на късо съединение. При
прекъсване на веригата възниква
електрическа дъга, която е необходимо да бъде овладяна, охладена и изгасена така, че пространството между контактите да може отново да
поддържа напрежението във веригата. Различните автоматични предпазители използват различна среда за
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тази цел – вакуум, въздух, изолационен газ (най-често това е серен хексафлуорид - SF6), специални масла.
Друг основен елемент на един автоматичен предпазител са контактите. Тяхното предназначение е да провеждат работния ток без прекомерно нагряване. Условието е да издържат на нажежаването, предизвикано от възникналата при изключването дъга. Контактите обикновено
се изработват от мед или медни
сплави, сребърни сплави, както и други материали. Животът им се определя от степента на износване вследствие гасенето на дъгите. При износване на малките автоматични предпазители е необходимо да се смени
целият апарат. За мощните предпазители се предлагат сменяеми контакти.

Характеристики на автоматични
предпазители
Сред основните параметри на
автоматичните предпазители са
тяхната комутационна способност,
класът на селективност, максималното постоянно напрежение на комутация за полюс, степента на защита, кривата на изключване, работната температура и др. Комутационната способност се дефинира като
тока на късо съединение, който предпазителят би могъл да прекъсне.
Комутационната способност се измерва в килоампери (kA) и има стойности от 4.5, 6, 10, 15 kA, и дори повисоки. Съответно, по-ниските стойности (4.5 и 6 kA) се отнасят за
автоматични предпазители с бито-

во предназначение, а по-високите - за
предпазители с промишлено предназначение.
Друг основен параметър на автоматичните прекъсвачи е класът на
селективност. Известно е, че селективността е необходима за изключване само на засегнатите консуматори или областта от веригата, в
случай на претоварване или късо съединение. Селективността се осигурява с правилно проектиране на електрическата схема.
Сред основните характеристики
на автоматичните прекъсвачи са и
максималното постоянно напрежение
на комутация за полюс, което обикновено е 48 VDC.

Степента на защита
на автоматичните предпазители
най-често е IP 20, тъй като тези
апарати са предназначени за монтаж
в апартаментни или промишлени
електрически табла. Обикновено е
предвидена и защита от допир,
съгласно VBG 4 / OVE EN 6.
Основен параметър на предпазителите е и характеристиката на изключване, наричана още крива на изключване. Тя представлява времетокова
характеристика, представяща кратността на номиналния ток, който
предпазителят може да изключи (ос Х)
и времето за сработване на предпазителя (ос Y). Например, характеристиката B има кратност на номиналния ток в границите 3 - 5, характеристиката C - от 5 до 10, а характеристиката D - от 10 до 20.
Експлоатационният срок на автоматичните предпазители се измерва
в т. нар. електрически и механични
цикли на работа. Принципно, предпазителите издържат повече от 8000
превключвания. Обикновено са оборудвани с индикатор за включено/изключено състояние и с пета за монтира-
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не на DIN-шина (EN 50 022).
Сечението на клемите обикновено е в диапазона от 1
до 25 mm2. Определено е, че моментът на затягане на
винта на клемата е 2 - 2.4 Nm. За покриване на изискванията за координация на изолацията е необходимо разстоянието между контактите да е по-голямо или равно
на 4 mm. Работната температура на автоматичните
предпазители най-често е в диапазона от -25 до +50 °С.
Като допълнение към автоматичните предпазители и към
евентуалните други мерки за безопасност (корпуси, бариери и други препятствия към опасни тоководещи части) в електрическите табла или контакти се вгражда и

дефектнотокова защита
В еднофазна мрежа токът, който влиза по един от
проводниците на електрически товар или инсталация във
всеки момент от времето, излиза със същата големина
от другия проводник. При трифазни мрежи сумата от
токовете на трите фази е равна на тока в нулевия проводник. И в двата случая, когато по някаква причина част
от влезлия ток бъде отклонена към земята, излизащият
ток ще се окаже по-малък. Именно тази разлика предизвиква задействане на устройствата за ДТЗ (понякога те
се наричат прекъсвачи за остатъчен ток) и тя прекъсва
подаването на мрежово напрежение. Описаният принцип
на работа се осъществява чрез електрическата схема
на фиг. 1. Токовете на проводника на фазата IL и на нулевия проводник IN протичат съответно през намотките WL и W N на т. нар. диференциален токов трансформатор с тороидална сърцевина. При равенство на токовете създадените от тях магнитни полета в сърцевината
са с еднаква големина и различна посока, и сумата им е
0. Поради това в намотката W Е не се индуцира напрежение, електромагнитното реле ЕМР не е задействано,
контактите му са затворени и предпазваната инсталация или електроуред са свързани към електрическата
мрежа. При протичане на ток IGR от фазата към земята,
токът през нулевия проводник е IN = IL – IGR, и създаденото
от него магнитно поле намалява. Следователно, полето
в сърцевината вече не е равно на 0 и в намотката WЕ се
индуцира напрежение, което при стойност над определен праг задейства променливотоковото реле ЕМР. А то
чрез отваряне на контактите си изключва подаването
на мрежово напрежение към предпазваната инсталация
или електроуред. Този тип устройства са основните,
които се използват в Стария континент.
Възможно е между WЕ и ЕМР да се включи електронен
блок, който преобразува променливото напрежение от
намотката в постоянно напрежение, сравнява го с вградено опорно напрежение, и когато го надхвърли, т.е. при
ток IGR над определена стойност, се задейства ЕМР.
Следователно, чрез стойността на опорното напрежение се задава прагът на задействане на ДТЗ. Това е
принципът на широко използваните в други области електронни релета, които в областта на сградните инсталации намират ограничено приложение (обикновено в
индустриални предприятия и големи търговски обекти).
Причината е, че изискват допълнителен източник за
захранване (резервиращо), което се явява не само усложнение, но и създава несигурност във функционирането на

Фиг. 1.

ДТЗ – при отпадането му защитата престава да работи. Същевременно някои от тях имат предимството да
изключват предпазваната верига и когато захранващото напрежение се понижи под стойност, която не гарантира нормалното им функциониране.

Видове дефектнотокови защити
Устройствата, реализирани по схемата на фиг. 1, са
предназначени за защита на еднофазни мрежи и електроуреди и се наричат двуполюсни, тъй като имат две клеми за свързване на уреда. За трифазни електроуреди без
нулев проводник (свързани по схема „триъгълник“) се
използват триполюсни устройства, в които трансформаторът има 3 намотки: W R, WS и WT по една за всяка от
фазите. Третият тип ДТЗ са четириполюсните устройства, предназначени за трифазни уреди с отделен нулев
проводник (свързани по схема „звезда“). Техният трансформатор има четвърта намотка WN.
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В зависимост от формата на тока
IGR, при която се осигурява задействане на ДТЗ, съществуват три типа
устройства, определени от стандарта IEC 60775 на Международната
електротехническа комисия. Найстарият тип АС са устройства със
синусоидален IGR , т. е. без хармоници
и без пулсиращ постоянен ток. Тип А
са с повече възможности – освен със
синусоидален IGR, те работят и при
наличие в него на хармоници, както и
с пулсиращ постоянен ток. Такива
токове са характерни за компютри,
луминесцентни лампи и най-вече за
тиристорно управление на електродвигатели с регулируеми обороти, за
някои димери, осигуряващи плавно регулиране на силата на светлината,
както и за някои отоплителни електроуреди с плавно задаване на температурата в помещението. Работата на тези ДТЗ се гарантира и при
постоянен ток IGR, върху който има
насложен трионообразен ток с амплитуда 6 mA. Такива са случаите на
редица устройства с импулсно захранване. С още по-големи възможности са устройствата от най-новия
тип В, които се задействат и при синусоидален IGR с честота до 1 kHz, при
постоянен IGR с насложен върху него
синусоидален ток, при пулсиращ постоянен ток и при форма на тока, характерна за еднофазни, трифазни и
шестфазни токоизправители, използвани масово в индустриални машини.
Важно е да се има предвид, че съществуват ограничения за монтиране на
устройствата за ДТЗ в болнични заведения, в които прекъсването на
тока поради задействането им може
да увреди състоянието на пациентите.

Основни параметри
на устройствата за ДТЗ
Номиналният ток IN (или In) на дефектнотоковата защита, позната
още като прекъсвач за токове с нулева последователност или защитен
прекъсвач, е най-големият, който
устройството може да осигури на
захранваната инсталация или на електроуред. Най-често използваните му
стойности са 16, 25, 40, 63 и 100 А и
по-рядко 6, 32, 80 и 125 А. За нормалната работа на устройството е
необходимо мрежовото напрежение
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да е над определена стойност (например 85 или 170 V).
Чувствителността (номинален
ток на сработване) I∆n представлява стойността на тока през устройството, предизвикващ задействането му. В зависимост от нея има два
основни вида устройства. Единият
вид обхваща устройства с висока чувствителност. Те имат ток на задействане между 5 и 30 mA и предпазват
хората от електрически удар, а
електроуредите и инсталациите - от
възникване на пожар (първата стойност се отнася за използваните в
САЩ устройства, а втората – за
тези в Европа). Според чл. 1789 от Наредба №3 на Министерството на
енергетиката и енергийните ресурси, устройства за ДТЗ от този вид
задължително трябва да се поставят
за защита на електрически вериги с
контакти за включване на преносими
уреди, т. е. в жилища, офиси, хотели
и сервизни помещения, а според чл.
1799 – за защита на веригите в опасни помещения, например такива с
висока влажност.
Вторият вид устройства са със
средна чувствителност. Те имат ток
на сработване между 100 mA и 1 А и
са предназначени само за предпазване от пожар. В Европа, в съответствие със стандарта IEC60364-442:2001-08, както и у нас според чл.
1801 от Наредба №3, горната граница е 300 mA. Сравнително рядко, и то
само за предпазване от пожар на
някои индустриални машини, се използват устройства с малка чувствителност, чиито ток I∆n може да достигне до 30 А. Полезно е да се има
предвид, че наименованията в каталозите на устройствата за ДТЗ
твърде често съдържат IN/I∆n, например 63А/30MA означава IN = 63 A и I∆n
= 30 mA.

Време на задействане
на защитата
Друг основен параметър включва
времето на задействане на устройството, което се дефинира от момента на протичане на тока до изключване на предпазваните електроуреди или инсталации. В зависимост от
този времеви период се разграничават две групи устройства. Едните са
с моментално задействане и се означават като група G. Минималното им

време е 0 (идеален случай), а максимално допустимото е обратно пропорционално на големината на тока
– при негова стойност I∆n се допуска
да е до 200 ms, а при 5 пъти по-голям
– до 40 ms.
Втората група обхваща т. нар.
селективни устройства (означават
се като S и по-рядко с Т), които имат
време на закъснение на задействане
между 130 и 500 ms при ток I∆n и между
50 и 150 ms при негова стойност 5I∆n.
Използват се в електрически инсталации с вероятност от появата на
токови импулси, които не трябва да
предизвикат грешно задействане на
устройството. В каталозите на някои устройства за ДТЗ под формата
на графика се предоставя зависимостта на времето на задействане t от
отношението I/I∆n, в което I е протичащият през тях ток. Устройствата
за предпазване на хора са с т. нар.
крива В, поради производствените
толеранси реалното време е между
двете криви. Например при ток I = 7I∆n
времето е между 0,01 и 0,02 s.

Конструкция на ДТЗ
Съществуват три основни вида
конструкции дефектнотокови защити. Най-разпространената е предназначена за монтаж в електрически
табла. Обикновено, горните две клеми на устройството са предназначени за свързване към мрежата, а долните две – за свързване към предпазваната инсталация. Освен лостче за
включване и изключване на устройството, върху лицевата му страна
обикновено е разположен и бутон за
тестване. По принцип се дава информация и за най-важните параметри на
устройството, и за схемата на
свързването му. Подробна схема производителите предоставят в техническата документация и често тя е
придружена с допълнителни обяснения.
Друг вид конструктивно решение
на ДТЗ е вграждането им в електрически контакти, като конкретно за
тези само с ДТЗ се използва съкращението SRCD (от английския термин Socket outlet RCD Socket outlet).
Съкращението при комбинирана защита е SRCBO от аналогичния английски израз. Външният вид и размерите им не се различават от тези на
обикновените контакти. По-често са
с комбинирана защита и са особено
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подходящи за детски стаи, влажни
помещения и за външен монтаж.
Трети вид конструкция са преносимите устройства (PRCD от
Portable RCD). Предлагат се и разновидности за монтиране на удължителен кабел. Широко се използват във
Великобритания.

Технически средства
за мълниезащита
Сред важните технически средства за защита на електроинсталациите в сгради са и уредите за предпазване от директни попадения на
мълнии и техните вторични въздействия. Най-масово използваните
средства за защита от пряко попадане на мълнии са мълниеотводите.
Функцията им е да привличат върху
себе си мълнията, за да не попадне тя
върху защитавания обект. За ефективна защита е необходимо върхът
на мълниеприемния прът да е поне с
два метра над най-високата част на
защитаваната площ (включително и
от монтирана върху нея антена).
Обикновено прътовете се изработват от мед, алуминий или неръждаема стомана.
Сред използваните средства за
мълниезащита са и мълниеприемниците с изпреварващо действие. Благодарение на своята конструкция те
йонизират въздуха над себе си, като
каналът в него се създава по-рано и
срещата му с мълнията се реализира
на значителна височина над върха им.
Колкото времето на изпреварване ∆T
(някои производители го наричат време за формиране на изпреварващата
поточна емисия) е по-голямо, толкова по-широка е зоната на мълниезащита. Типични стойности на това
време са няколко десетки микросекунди. То се дава във вид на параметър
в някои каталози. Например, при скорост на мълнията 80 km/s за време
∆T = 50 ms тя изминава 4 m, колкото
е и ефективното нарастване на височината на мълниеприемника. За
тези приемници са в сила 4 нива (или
категории) на защита – ниво I, в което вероятността да не попадне
мълния е над 98%, ниво II – между 95
и 98%, ниво III – от 80 до 95% и ниво
IV – под 80%.

Вторична защита от мълнии
Мълниеприемникът има задачата

да предпази сградата, върху която е
инсталиран, от сериозни щети.
Създаваните напрежения в околните
мрежи и уреди при протичането на
тока от мълнията през проводника за
заземяване, обаче, налагат използването на допълнителни защитни средства – т. нар. вторична защита.
Различават се два основни типа елементи за вторична защита, в зависимост от принципа на действие и
начина на свързване към предпазвания уред – за защита от свръхнапрежения и за енергийна защита. Елементите за защита от свръхнапрежения
не позволяват напрежението между
две точки да надхвърли определена
безопасна стойност. Когато напрежението между защитаваните точки е нормално, елементът за защита
не оказва никакво влияние. При повишаване на напрежението в мрежата
над определена стойност (което
може да бъде предизвикано не само от
падане на мълния), елементът много
бързо се задейства и установява
неизменно и безопасно напрежение
между двете точки и съответно
предпазвания уред. Същевременно
през елемента е възможно да протече много голям ток (в някои случаи над
10 000 A), но само за много краткото
време на наличие на свръхнапрежението.

Елементи за вторична защита
от свръхнапрежение
В зависимост от начина на осъществяване на описаното действие
съществуват четири вида елементи
за вторична защита от свръхнапрежение. Първият и все още най-масово използван сред тях е въздушният
разрядник. Той съдържа две метални
остриета, разположени на известно
разстояние и насочени едно срещу
друго. Ако между остриетата възникне напрежение над определена стойност, във въздуха между тях се получава електрически разряд и протича
голям ток. Така напрежението между остриетата намалява до много
малка и безопасна стойност. След
като свръхнапрежението изчезне,
пробивът се прекратява и разрядникът е готов за следващата защита. Напрежението за възникване на
разряда зависи от разстоянието
между пластинките (по-голямо разстояние – по-голямо напрежение).

Вторият вид са газоразрядните
елементи. Те имат подобна структура и действие като въздушните
разрядници, но електродите им са поставени в херметически затворена
керамична капсула, изпълнена с инертен газ с ниско налягане. Той позволява разрядът да възникне при пониски напрежения. Токът през задействания елемент може да достигне
до десетина хиляди ампера, но за не
повече от няколко стотни от секундата.
Третият вид елементи са металоокисните варистори (МОV). Наименованието им показва, че те съдържат
метални окиси – най-голямо е количеството на цинковия окис, към който
са прибавени малки количества други окиси (напр. бисмутов, кобалтов и
магнезиев). За разлика от предните
два вида елементи, при варисторите
не възниква електрически разряд. При
достигане на определено напрежение,
елементът започва да променя съпротивлението си, поради което напрежението между защитаваните точки остава практически неизменно.
Стойностите на това напрежение са
между 100 и 1000 V, т. е. много поголеми в сравнение с предните два
елемента. Максимално допустимият
ток през елемента е малко по-малък
(до 6 - 7 хил. A). Основно предимство
на варисторите е осигуряване на
много сигурна защита, тъй като
времето на задействане (времето на
включване на защитата) е значително по-малко от това на предните два
елемента – много под една милионна
част от секундата.
Последният тип са защитните
диоди. Те са с най-бърза реакция. Времето на задействането им трудно се
побира в мащабите, с които сме свикнали – то е много по-малко от една
милиардна от секундата. Нещо повече, след задействане между защитаваните точки се установява напрежение около 1 V, което е предимство
спрямо останалите елементи. Основното ограничение върху приложимостта на тези елементи произтича от
факта, че токът през тях едва достига 1000 A, и то само в някои специални типове. При други той е едва
няколко десетки A. Практически, това
означава невъзможност от използването им за ограничаване на големи
свръхнапрежения.
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Електроапаратура с
традиции от Словения.
Енергията под контрол
Фирма Електрис ЕООД е основана в края на 2004 година, а присъства на българския пазар от началото на 2005 година.
Основната дейност на фирмата е внос, дистрибуция и търговия в областта на електротехниката и енергетиката, като стремежът е да се обхване пълната гама от продукти, необходими за цялостното изграждане на електроинсталации в жилищния, обществения и промишления сектори.
Стремежът на екипа на фирма
Електрис е да предложи оптимално решение за всеки конкретен случай спрямо нуждите на клиента.
Професионализмът и личностните
качества на служителите са гаранция за това. Винаги сме на разположение за запитвания и консултации!
За създадената организация на
работа в дружеството и качественото обслужване на нашите партньори спомага и изградената "Система за управление на качеството" ISO 9001:2000, която бе сертифицирана на 11 Април 2005 от
SGS-България и "Система за управление на качеството" ISO
9001:2008, която бе сертифицирана
на 26 май 2010 от SGS-България.
От средата на 2006 година Електрис ЕООД е официален дистрибутор на словенската фирма ETI
Elektroelement d.d.
Кратка информация за историята и продуктовата гама на ETI
Elektroelement d.d.
От 1950 година до наши дни ETI
се превърна в световен лидер и доставчик на продукти и услуги в областта на електрическите инсталации, както и в голям производител
на продукти от техническа керамика, инструменти и оборудване, продукти от пластмаса и каучук.
Важна част в стратегията за
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развитие на компанията са нейните филиали в Словения и в чужбина, и близкото сътрудничество с
подбрани стратегически партньори. Днес в ETI работят повече от
1600 души и нейните продукти се
продават в повече от 60 страни в
целия свят. Компанията инвестира значително в научноизследователска и иновационна дейност. Тя
е едно от първите предприятия в
Словения, получили сертификат за
качество ISO 9001 и сертификат
за опазване на околната среда ISO
14001. Качеството на продуктите
и услугите цели непрекъснато задоволяване на нуждите на клиентите и съответно на отлични бизнес
отношения. Всички нейни продукти
са международно признати и награждавани с многобройни удостоверения за качество.
ETI успя да създаде конкурентноспособна и ориентирана към развитие в международен мащаб бизнес група, чийто растеж не бе
спрян нито от големия натиск на
конкуренцията, нито от икономическите условия през последните
години. Бъдещето на фирмата ще
продължи да се основава на висококачествено предлагане на пълна
гама продукти и услуги, на засилване на гъвкавостта и конкурентоспособността, на създаването
и усъвършенстването на нови продукти, и печалбата ще продължи да
се инвестира в развитие на науката, пазара и технологията.
Основните продуктови гами на
ETI са:
•Инсталация за жилища и сгради;
•Защита на промишлени инсталации;
•Разпределение на ел.енергия;
•Защита на полупроводници;
•Защита на фотоволтаични системи.
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PRIORI иновацията е ПРИОРИтет
Дефектнотокова защита PRIORI - нов продукт на Шрак Техник

В условията на криза, успешните
фирми търсят начини отвъд традиционните, за да посрещнат нуждите на
пазара. Най-яростната конкуренция
днес е за достъп до по-високи техно-

логии, нови продукти и таланти. Компании като "Шрак Техник", които инвестират в иновации, са разбрали, че за
търговски успех е необходимо много
повече от частични подобрения на съществуващите продукти. Представяме Ви новия продукт: PRIORI - иновацията е ПРИОРИтет.
Предимства:
• Превантивна информация - предупреждение още преди да се задейства
ДТЗ;
• Вграден помощен контакт за предварителна сигнализация;
• Ново ниво на прецизност - нежеланите задействания са сведени до минимум;
• Устойчиви на рентгенови лъчи.
• За приложение във вериги замърсени
с хармоници или DC-съставки на прав

ток, породени от наличие на електронен баласт или консуматори, генериращи хармоници като луминесцентно осветление, компютри, изправители и др.
• 40 А/ 4 полюсна/30 mA
• 63 А/ 4 полюсна/30 mA
• 80 А/ 4 полюсна/30 mA
• 40 А/ 4 полюсна/300 mA
• 63 А/ 4 полюсна/300 mA
• 80 А/ 4 полюсна/300 mA
Повече информация на:
www.schrack.bg
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ОБО Беттерманн представя
най-новото попълнение в асортимента
си от пренапреженови защити
Комбиниран катоден отводител
V50 - Тип 1+2 съгласно
EN 61643-11
Като водещ иноватор в областта
на мълниезащитата, ОБО Беттерманн не спира да търси решения за повишаващите се изисквания в стандартите за безопасност. Още с изобретяването на модула V15 през вече
далечната 1972 г. производителят задава нови стандарти в областта и
не спира своята развойна линия през
всички години досега.
Изследователският център "BET"
на ОБО Беттерманн, който разполага с един от най-големите в Европа импулсни генератори, създаде
с помощта на многобройни експерименти и продължителна научна дейност нов продукт - пореден осново-

положник на нови стандарти и нива
на безопасност.
С непрекъснато нарастващия брой
електроуреди в дома и офиса възниква нуждата от адекватната им защита от пренапрежения в резултат
на атмосферни разряди (мълнии) или
комутационни операции на мощна
електроапаратура.
И логичният отговор от ОБО в съответствие с международните
стандарти в тази област (EN 6164311 и EN 62305) е модул, съчетаващ
качествата на катоден отводител
Тип 1 и Тип 2.
Важно е да отбележим, че това е
елемент, който се монтира в електрическото табло, възможно най-близо до входната точка на електрозахранване на сградата. Това е не само

стандартно техническо изискване, а
и необходимост за безопасността на
цялата сграда. Така биват изпълнени всички европейски норми за пожарна и електротехническа безопасност.

Накратко:
С модула V50 - Тип 1+2 електрическата инсталация, всички уреди, които тя захранва, а и самата жилищна
или офис-площ са отново от безопасната страна - тази, гарантирана от
ОБО Беттерманн.

Някои от основните характеристики, които отличават
V50 от конкурентите му, са:
• Модулна конструкция със сменяеми елементи
• С възможност за отвеждане на до 50 кА сумарен ток
на мълния (10/350 µs)
• Широко приложим артикул за всяка ел. схема и
за всеки тип на електрозахранване (TN-C, TN-S, TN-C-S, TT)

• Визуална индикация на състоянието
• Защитно ниво <1,3 kV
• Затворен тип корпуси без опасност от експлозия
• Маркирани изводи за подвързване
• FS вариант с един брой НО (нормално отворен контакт за
дистанционна сигнализация)

ОБО БЕТТЕРМАНН България ЕООД
София, ул. Челопешко шосе 15, тел.: 02 892 30 00, факс: 02 892 30 01, office@obo.bg
Варна, ЗПЗ, в двора на Пивоварния завод, тел.: 052 511 364, факс: 052 511 365
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www.obo-bettermann.com
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ReStart Аutotest от Gewiss
Дефектнотoкова защита с функция за самодиагностика
Дефектнотoковата защита ReStart
Autotest от големия италиански производител GEWISS вече е позната в цяла Европа. Благодарение на иновативната логика на управление, модулът дава възможност за автоматично ежеседмично тестване на отварящото реле на дефектнотоковата защита, без
преустановяване на захранването, докато при стандартните ДТЗ теста се
извършва ръчно.
При сработване на дефектнотоковата защита или на дефектнотоковата защита срещу претоварване,
ReStart възобновява захранването за
кратко време, но след проверка на изолационното съпротивление на инсталацията. В случай на възникнала авария, бутонът за активиране на защитата се заключва и повторно включване е възможно само след отстраняване на повредата. Така безопасност-

та на потребителя и имуществото му
е гарантирана. Продуктът е подходящ
за приложение във всички сфери: в дома, офиса, болници, спортни центрове,
открити спортни комплекси, театри
и хотели. С разработването на ReStart
Autotest PRO приложението се разширява и във всички сфери на промишлеността, както и в замърсена и агресивна среда: химическа индустрия, нефтопреработвателна промишленост,
минно дело, пристанища и др.
В модула може да се интегрира допълнителен контакт, който в случай на авария, да изпраща сигнал към аварийна
светлинна или звукова сигнализация. Това прави продуктът изключително подходящ за приложение в труднодостъпни
и отдалечени обекти и съоръжения.
ReStart e OFF-LINE устройство и изразходва електроенергия само когато
се задейства. Инсталира се лесно и не

се нуждае от свързване със заземителен проводник, тъй като патентованата ReStart технология може да установи проблем, дори когато не е свързана към заземителния проводник.
Свързването към инсталацията е толкова лесно, колкото и свързването на
обикновен автоматичен прекъсвач.
Дефектнотoковата защита е разработена в седем различни варианта. Ние
от Интекст ООД сме убедени, че можем да ви предложим най-подходящият
модел за всяко конкретно приложение.
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Жо и Вен представя системи за
защита от ABB и Schneider Electric
ABB: решения за защита от мълнии и пренапрежения
В богатата продуктова гама на АВВ присъстват немалко
високотехнологични решения за специфични приложения, едно
от които е мълниезащитата. В непрекъснато сътрудничество с Френския Национален Научноизследователски център(CNRS), АВВ продължава с нововъведенията, разработвайки
ново поколение устройства за защита от мълнии. Новата гама мълниеприемници с изпреварващо действие OPR (Optimized
Pulse Rod) с подобрени възможности представя постигнатия
напредък по отношение на нивото на защита, автономната
работа и улеснената поддръжка. Тези предимства засилват
позицията на АВВ като световен лидер в защитата от преки
попадения на мълнии.
Доказана ефективност
Забележителната ефективност на активния мълниеприемник OPR е резултат от т.н. "изпреварващо действие". Благодарение на своята конструкция мълниеприемниците с изпреварващо действие спомагат за по-ранното възникване на т.н. възходящ лидер, който срещайки се с низходящия лидер от облака
на по-голяма височина предизвиква по-ранното създаване на проводящия канал на мълнията (от тук е терминът "изпреварващо
действие"). Радиусът на защитената зона на мълниеприeмник
ОPR значително надвишава този на конвенционален прътов мъл-
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ниеприемник със същата височина - поне няколко пъти. Ползата
за клиента е още по-надеждна защита и по-ниски разходи за изграждане на мълниезащитна инсталация.
Пълна автономност
По време на буря интензитетът на околното електрическо
поле може да достигне стойности от 10 до 20 kV/m. Когато
интензитетът на полето надвиши прага на минимален риск за
възникване на мълния, се активира мълниеприемникът с изпреварващо действие OPR. За създаването на възходящия лидер се
използва енергията на околното електрическо поле, като по този
начин отпада необходимостта от външен захранващ източник.
Не се използват и радиоактивни елементи.
Без алтернатива
Мълниеприемниците с изпреварващо действие са незаменими когато защитаваните обекти са разположени на голяма
площ - гари, летища, пристанища, стадиони, хипермаркети,
фотоволтаични паркове, курортни селища и др.
Гамата Acti 9 на Schneider Electric
е пето поколение модулни системи ниско напрежение.
Acti 9 поставя нови стандарти в крайното електроразпределение ниско напрежение. Сред уникалните характеристики са:
•VISI-SAFE: Осигурява безопасна поддръжка на място, във всякаква среда, през целия експлоатационен живот на инсталацията;
•Изолация клас 2: Пълна защита срещу токов удар, благодарение на своя лицев панел клас-2;
•VISI-TRIP: Индикатор за сработване, който позволява бързо
локализиране на повредата за минимизиране на времето на
прекъсване процеса на работа;
•Супер имунизирана дефектнотоковата защита тип "Si": Подълъг експлоатационен живот, особено във вериги с присъствие на хармоници и приложения в агресивни среди;
•iXC60 концепция "всичко в едно" всичко в едно устройство,
което комбинира функциите на автоматичен прекъсвач+контактор+импулсно реле, като осигурява: значително редуциране на разходите и времето за окабеляване и монтаж (50%
по-малко за захранването и 20% до 50% по-малко за контрола
и управлението). Пълна координация гарантирана от Schneider
Electric, благодарение на концепцията "всичко в едно", както
и от съвместимостта между автоматичните прекъсвачи и
дефектнотоковите защити.
•Оптимизиране времето на проектиране, особено в приложения за управление на осветлението в сгради: Гъвкави режими
на контрол; Не се изискват допълнителни аксесоари; Съвместимост със системи за управление на сгради; 50% по-малко
ел. връзки, благодарение на концепцията всичко в едно;
•Ограничаване на консумираната енергия;
•Гъвкави и с възможност за надграждане решения и опростени операции: Лесна диагностика чрез индикациите на предният панел; Разпределителна система Multiclip удобна за оптимизиране на окабеляването; Лесна адаптация в случай на
нужда; Избор на работен режим; Интерфейс за системи за
управление на сгради;
•Новият автоматичен отдалечен контрол съчетан със защитни автоматични прекъсвачи позволява ограничаване на разходите.
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Acti9 - новото поколение модулна
апаратура от Schneider Electric
Тази година Schneider
Electric лансира ново поколение модулна апаратура
Acti9. България беше първата страна в света, където компанията направи гамата достъпна за своите
клиенти. Част от гамата
Acti9 е новият прекъсвач
iK60, който се произвежда
в България. iK60 е оптимизирана оферта за сградния
сектор, която чувствително подобрява съотношението между цена и
технически характеристики за този тип приложения. Гамата Acti 9 е цялостна оферта модулна апаратура, с приложение в
строителството и индустрията, която осигурява пълна безопасност и подобрена непрекъснатост
на работата. Продуктите отговарят
на всички стандарти за качество и
безопасност и дори надвишават някои от техните изисквания.
Гамата Acti 9 предлага множество иновации и е резултат от дългогодишния опит на Schneider Electric.
Подходяща е за всички приложения,
особено в замърсена среда, като
осигурява абсолютна безопасност
и подобрена непрекъснатост на работата. Acti 9 е гама, която предлага не само лесен избор и монтаж,
но и отговорно отношение към околната среда със 100% рециклируеми
и възобновяеми компоненти.

Ексклузивни
характеристики за гамата
Безопасност:
•Абсолютно безопасно отстраняване на повредата на място, във всякаква работна среда, през целия експлоатационен живот на инсталацията, благодарение на концепцията VISISAFE, съчетаваща:
-индикация за състоянието на

ÑÒÐ.

32

8-9*2010

контакта посредством зелена
индикаторна лента;
-изключителни характеристики
за безопасност;
- устойчивост на импулсно напрежение Uimp 6 kV;
-изолационно напрежение: Ui 500 V;
-степен на замърсяване: ниво 3
(електропроводими замърсявания,
прах, и т. н.);
-пълна защита срещу токов удар,
благодарение на своя лицев панел
клас-2;
-продължителен живот на експлоатация, благодарение на бързодействащия механизъм на контактната система.
Лесен избор и монтаж:
•Бързо и ергономично опроводяване,
безопасно свързване.
•Клеми с капак със степен на защита IP20В.
•Разпределителна система
Distribloc.
•Момент на затягане на клемите
два пъти над стандарта.
Ефективност:
•Бързо локализиране на повредата
за минимизиране на времето на

прекъсване процеса на работа.
•Оптимална непрекъснатост на работата със супер имунизирана защита при гамата дефектнотокови защити:
-електрически имунитет;
-приложение при тежки условия на
средата (прах, химикали, влажност и т. н.);
-най-добри характеристики за селективност;
-без необходимост от стопяеми
предпазители за веригите за управление, благодарение на миниатюрни автоматични прекъсвачи от 100 kA.
Acti9 е най-конкурентната гама
модулна апаратура, благодарение
на двете предлагани оферти:
•оферта iC - пълна оферта, подходяща за всяко приложение, с най-големи възможности за каскадиране от
всички гами, предлагани на пазара;
•икономична оферта iK - оптимизираната оферта.
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Охлаждане на LED в системи
за осветление
Методи и средства за осигуряване на оптимален
температурен режим на светодиоди с висока яркост
В брой 7/2010 г. на списание ТД Инсталации, Оборудване, Инструменти, в материала „Влияние на температурата върху експлоатационните характеристики на LED в осветителни системи“ бе изяснено, че при монтиране на мощните светодиоди
върху платка, общото топлинно съпротивление кристал-околна среда RthJA играе важна роля за охлаждането, както и че то
в значителна степен зависи от типа на печатната платка.
На фиг. 1 са показани структурите на три съвременни разновидности на платки. Тази от фиг. 1а използва класическата FR4 подложка, монтирана върху алуминиева пластина,
като допълнителните метализирани
отвори улесняват предаването на
топлината. Топлинното съпротивление RthSB=(TS - TB )/PD между мястото
на запояване на LED с температура
TS и самата платка с температура
ТВ е около 9 °C/W.
Масово разпространената платка
МСРСВ (Metal Core PCB) e със структурата на фиг. 1б и има RthSB около 7
°C/W, като изолационният слой е с

много добра топлопроводност. На
фиг. 1в е показано монтирането на
гъвкава платка върху алуминиева
пластина за получаване на RthSB също
около 9 °C/W.
Независимо от вида на платката
охлаждането се подобрява с увеличаване на площта й, както и с около 40%
чрез вертикално монтиране. И в двата случая това означава намаляване
на топлинното съпротивление платка-въздух RthBA=(TB - TA)/PD, т. е. помалка ТВ при дадена температура ТА
на въздуха. При хоризонтално монтиране трябва отделящата топлина
повърхност на платката да е отго-

б

а

Фиг. 1.

Фиг. 2.
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Фиг. 3.

в

снимка:
Cree

ре, а LED, съответно, да излъчва
надолу. Обикновено платките съдържат само LED, тъй като поставянето върху тях и на управляващия
ги блок означава допълнителна разсейвана мощност и нагряване. Сред
последните новости са керамичните
платки от алуминиев нитрид AlN,
осигуряващ много добра топлопроводност.
Един от масово използваните случаи на платка с един LED е показан
на фиг. 2, като металните островчета около диода служат и за подобряване на охлаждането. Както вече бе
споменато, сравнително рядко част
от управляващите схеми се монтират върху платката с LED (фиг. 3).

Радиатори
Те са практически задължителни,
тъй като самата платка не може да
осигури достатъчно охлаждане на
светодиодите. По принцип най-добро
охлаждане се постига при непосредствено монтиране на платката върху
радиатора, но то се използва рядко.
Причината е в необходимостта допиращите се повърхности на платката
и радиатора да са много гладки, което значително увеличава цената на
механичната обработка. В противен
случай при монтажа между миниатюрните неравности остава въздух,
който затруднява предаването на
топлината. Поради това между две-

Фиг. 4.
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топлинно съпротивление и монтирането върху него на платка с три LED
по 5 W се оказва, че при температура на въздуха 30 °С мястото на закрепване на платката е нагрято до:
TS=30 °C+1,12 °C/Wx15W=46,8 °C.
При топлинно съпротивление на материала между платката и радиатора 1
Фиг. 5.
°C/W платката е с температура:
Фиг. 6.
снимка: Nuventix
ТВ=46,8 °С+1 °С/Wx15W=61,8 °C.
И накрая, при LED с топлинно съпротивление 8 °C/W кристалът им е
нагрят до:
TJ=61,8 °C+8 °C/Wx5W=102 °C.
Примерен монтаж на тези LED
върху радиатора е показан на фиг. 6.
Други разновидности на радиатори са дадени на фиг. 7. Характерни
са конфигурациите които вместо
ребра имат тънки пръчици, осигуряващи с около 20% по-малко топлинснимка: Fischer Elektronik
снимка: Fischer Elektronik
но съпротивление при еднаква площ
Фиг. 7.
Фиг. 8.
(фиг. 8).
Плоските радиатори представляват алуминиева пласте се поставя топлопроводящ изолационен материал,
който в класическия случай е под формата на тънка пла- тинка и са с по-малка повърхност от тези с ребра. Това
стинка (фиг. 4). Чрез механично притискане на платката определя по-слабо охлаждане и ограничава използването
към радиатора неравностите се запълват. Вместо пла- им за единични LED с мощност до около 2 W. Например
стинка се използват силиконови или несиликонови смоли, пластинката на фиг. 9 при размери 4x4 cm и хоризонталкерамични или метални прахообразни материали. Много но монтиране има RthBS =36 °C/W, а при вертикално –
добра топлопроводност се осигурява чрез поставяне
между радиатора и електрически изолираните платки на
тънък слой смола в течно състояние. Немалко производители, обаче, избягват този метод поради необходимостта от предпазни мерки срещу разливане върху съседни повърхности.
Най-новата разновидност са материалите с промяна
на фазата, които са твърди при стайна температура и
се разтопяват при 50-60 °С, която температура трябва
да се осигури при монтирането на платката върху радиатора. Те са с много добра топлопроводност, но с по-висока цена от смолите. Топлинното съпротивление RthBS
между платката и мястото на радиатора, където тя е
закрепена, е около 1 °C/W, което позволява да се определи температурата на платката TB=T S+RthBSPD при известна температура на радиатора.
За оценка на охлаждащата способност на радиаторите се използва тяхното топлинно съпротивление RthSA,
чрез което се определя температурата TS=TA+RthSAP D на
мястото им, където е закрепена платката при определена ТА и мощност PD на LED.
Цялото предаване на топлината от кристала на LED
до въздуха е представено на фиг. 5. Тя показва, че между
кристала, монтиран в осветително тяло LED и околния
въздух има топлинно съпротивление RthJA=RthJB+RthBS+RthSA,
чрез което може да се определи температурата на кристала TJ=T A+RthJAP D.
Класическите и все още най-често използвани радиатори са от алуминий с тънки ребра, между които трябва
свободно да се движи въздух. Един пример е подобен радиатор с RthSA=1,12 °C/W, предназначен за спотове. С това
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Фиг. 9.

Фиг. 10.

Фиг. 11.

32 °C/W (по-малко заради по-лесното
движение на въздуха около нея). Често срещано решение е монтажът на
повече платки с по един LED върху
обща алуминиева плочка, при което се
облекчава и замяната им при евентуален ремонт.
Новост са керамичните радиатори, най-често от рубалит (Al2O3) и
алунит (AlN), като топлопроводността на първия е с 13%, а на втория
с 31% по-добра от тази на алуминия,
т.е. при еднакви размери те охлаждат по-добре. Например в спот с
керамичен радиатор и мощност 4 W,
температурата на LED е с 6 °С пониска в сравнение с алуминиев радиатор със същите размери. Към това
предимство се прибавя възможността върху радиатора непосредствено
да се монтира LED и евентуално други
електронни елементи. Вече съществува значително разнообразие на
керамични радиатори с различни форми и размери.

Активно охлаждане
Добре познатото от други области охлаждане чрез принудително осигуряване на въздушен поток около радиатора има своите приложения и в
LED осветлението. Един от начините за това е използването на класическите вентилатори, но с отчита-
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не на две специфични особености.
Първата е неизбежният шум от
работата им, който в много случаи,
например офиси и
жилища, може да
се окаже неприятен и дори недопустим. Установено
е, че нормалното
човешко ухо не
източник: Zaonzi
долавя звукове с
акустично ниво
под около 25 dBA, което е горната
граница за шума на вентилаторите
в LED осветителните тела. Втората особеност е, че обикновено при
повреда вентилаторът не може да се
сменя – конструкцията на телата
прави това трудоемко и по-скъпо от
смяната с ново, а в някои случаи тя
е невъзможна. Това налага вентилаторите да са с поне същия експлоатационен срок както LED, което определено повишава цената им. Към
това би трябвало да се прибави и
изискването към мощността на вентилатора, тъй като тя се прибавя
към тази на останалите блокове в
лампата и намалява предимството на
LED от по-малка консумация на електроенергия. Сред новите технически решения са лампите за вътрешно
осветление с прецизно създаден път
на въздушния поток във вътрешността им. Резултатът е намаляване на
температурата на кристала на LED
с 10 °С и на акустичния шум със 17
dBA. Нещо повече, при включване на
лампата вентилаторът за кратко
време се завърта в обратна посока
на нормалната за изчистване на праха върху LED (той намалява силата на
светлината).
Едновременно с тези и подобни
подобрения на вентилаторното охлаждане се появиха нови охладител-

ни системи с ефективно действие, но
без вентилатори. Така например, лампата от фиг. 10 (мощност 50 W и
експлоатационен срок от 300 000
часа при околна температура 60 °С)
е с охлаждащо устройство, в което
вибрираща с честота 100-200 Hz диафрагма осигурява необходимия за охлаждане въздушен поток. Създаваният шум е значително по-малък от
този на най-тихите вентилатори.
Последният пример е на охладителна система с течност, протичаща
под налягане през тънки тръбички,
която извлича топлината 100 пъти
по-бързо, отколкото алуминиев радиатор. На фиг. 11 е показана 125-ватова LED лампа с такава система,
която замества 400-ватови халогенни лампи, има по-голям интензитет
на светлината от тях и със 75% помалко тегло от такава с алуминиев
радиатор. Със същата охладителна
система е създадена 500-ватова лампа, кристалът в чийто светодиод е
нагрят до 53 °С.
Сериозни надежди за по-нататъшно подобряване на охлаждането будят
новосъздадените полимери, които при
запазване на свойствата си на изолатор имат около 300 пъти по-малко
топлинно съпротивление. При това
те провеждат топлината само в една
посока и при ползването им като радиатори за LED няма да съществува
принципната възможност (както при
всички други) към светодиода да се
предава топлина отвън.

Контролиране на температурата
То добива все по-голяма популярност и е особено важно за вътрешни
и външни осветителни тела, работещи продължително време или непрекъснато. Целта е при достигане на определена температура на платката
с LED, техният ток и съответно
мощността и интензитетът на
светлината да бъдат намалени, за да
не се скъсява експлоатационният срок
или за да не се повредят. Това се постига чрез монтиране по един термосензор на всяка платка и свързването им към блок за димиране, който е
част от управлението на лампата.
Твърде често намаляването на интензитета е в рамките на незабележимите за човешкото око 30%, т. е. за
ползвателите на осветлението той
реално не се променя.
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ОВК системи на молове
Технически решения на системи за отопление, вентилация и
климатизация в големи търговски центрове

Търговските центрове са предпочитано място за пазаруване, хранене, забавление. За постигане на благоприятен микроклимат в
подобни сгради, обаче, е необходимо изграждането на специални
технически системи, съобразени със спецификите и изискванията на сградата, отделните функционални зони и помещения.
Търговските центрове
са два вида
В зависимост от предназначението си и организацията на вътрешното пространство в тях, големите
търговски центрове се разделят
условно на два вида. Първият вид
включва магазини на големи търговски вериги - хипермаркети, изпълняващи функцията на складове, които
имат едно помещение с голяма площ
и общ таван. Към втория вид се
отнасят големите търговски центрове, които са на един или повече
етажи. Те обхващат множество самостоятелни помещения с различни
размери и предназначение, които
обикновено се отдават под наем на
различни наематели. Различната
организация на вътрешното про-

странство на търговските центрове определя и съществените различия в организацията на системите за
отопление, вентилация и климатизация в тях. Огромните търговски центрове с множество помещения изискват значително по-сложна организация на въздухообмен, поддържане на
различни температури в отделните
помещения, както и възможност за
регулиране на температурата във
всяко помещение.

Поддържане на
микроклимата
в магазини тип склад
Както вече бе споменато, характерна специфика на големите складове е организацията на вътрешното пространство във вид на огром-

но общо помещение, в целия обем на
което се поддържат едни и същи
параметри на микроклимата. Често
системите за отопление, вентилация
и климатизация на подобни сгради се
обединяват. В сградата се монтира
мощна вентилационна централа, в
която е вградена специална секция за
отопление през студените месеци и
съответно за охлаждане през топлите. Загретият или охладеният въздух
се подават в помещението по система от въздуховоди. Сред наложилите
се решения в практиката е използването на покривен климатик (rooftop),
който обикновено се монтира върху
покрива на сградата или в непосредствена близост до климатизираното
помещение.

Покривният
климатик
Конструктивно покривният климатик представлява хладилна машина
във вид на моноблок, включваща всички характерни за един климатик елементи, а именно: кондензатор, компресор, изпарител и вентилатор. Ос-

8-9*2010 ÑÒÐ. 37

> ÎÂÊ îáîðóäâàíå
двата въздушни потока, външен и
рециркулационен, се смесват. След
смесителната камера, сместа от
рециркулационен и пресен въздух преминава през филтърна секция, след
което се подава към топлообменника (изпарител или кондензатор) на
хладилната машина, в зависимост от
работния режим – охлаждане или загряване. За допълнително подгряване
на въздуха в покривния климатик е
възможно използването на електрически или воден нагревател. В някои
покривни климатици се използва и
газов нагревател, но това решение
за момента все още не се използва
широко.
Основно ограничение при покривния
климатик е невъзможността да се
поддържат различни температури в
различни помещения, тъй като
студът (топлината) се подават от
общ въздуховод. Това е и причината,
поради която покривните климатици
се използват предимно за еднообемни помещения.

вен тях, в покривния климатик се
включват и някои допълнителни елементи като: смесителна камера,
филтърна секция, отоплителна секция с електрически нагревател, воден топлообменник или газова горелка, както и система за управление.
Подходящ е както за охлаждане, така
и за загряване на подавания в помещенията въздух. Сред предимствата
на покривния климатик е възможността в помещението да се подава
въздух, който е смес от пресен и
рециркулационен въздух. По този начин се осигурява едновременна климатизация и вентилация на помещението.
Необходимият външен въздух се
засмуква през специална смукателна
решетка, намираща се от външната
страна на климатика. Количеството
свеж въздух се определя от санитарните норми. Количеството пресен
въздух, подавано в помещенията,
съответства на изхвърляния в околното пространство отработен
въздух. Рециркулационен е въздухът,
изсмукван от помещенията, който
чрез въздухопроводна мрежа се отвежда в смесителната камера. В нея
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Нагнетателна вентилационна
система
Друго техническо решение включва използването на нагнетателна
вентилационна система със секция за
водно отопление и охлаждане. Секцията за водно отопление се захранва
с топла вода, имаща температура в
диапазона 90 – 130 оС, от котел или
от друг енергиен източник. За получаване на вода за охлаждане обикновено се използва хладилна машина –
чилър, от която се получава охладена вода с температура 7 оС. Еднообемността на помещението позволява съществено да се намали (до 20
- 25 %) стойността на системата за
вентилация и климатизация, за сметка на по-малкото количество въздуховоди. В много големи помещения
като подходящо решение се приема
монтирането на няколко агрегата със
средна мощност, равномерно разпределени по площта на покрива.
Срещат се и други решения, сред
които използване на вентилаторни
конвектори (прилагат се и за отопление, и за охлаждане), като към тях се
подава съответно топла или студена вода. По тази начин е възможно да
се осигури относителна самостоя-

телност по отношение на поддържаната температура в отделни сектори. Като цяло, обаче, при избора на
система за отопление, вентилация и
климатизация на подобни сгради, покривният климатик е сред най-предпочитаните решения. Той се приема
за по-подходящ от гледна точка на
удобство и стойност на експлоатацията, надеждността и т. н.

Многоетажни търговскоразвлекателни центрове
Масовото строителство на многоетажни търговски центрове през
последните години наложи един сравнително общ модел на организация и
оформление на вътрешното пространство. Обикновено то е функционално разпределено, като търговската част (различни магазини, бутици и други търговски обекти) е организирана предимно на по-високите
етажи. Съответно, по-голямата
част от местата за забавление,
киносалоните, заведенията за бързо
хранене, ресторантите, детските
кътове и т. н се разполагат предимно на последните етажи. В подземните етажи се обособяват складови
пространства, платформи за разтоварване, машинни помещения и т. н.
За удобство на посетителите обикновено се предвижда и паркинг, който често е подземен.
Самото вътрешно пространство
е оформено в една обща система от
галерии, свързани по между си на
няколко нива, обособяват се големи
светли пространства – атриуми,
съчетават се различни функционални зони, без ясно разграничаване между тях. Следва да се отбележи, обаче, че за успешното функциониране на
съвременните търговски центрове
се необходими много и различни по
предназначение инженерни системи,
предназначението на които е да поддържат благоприятни условия на микроклимата, осигуряващи комфорт за
посетители и персонал. Това е
свързано, преди всичко, с основното
предназначение на тези центрове –
да привличат голям брой посетители.
Културно-развлекателната насоченост на тези обекти предполага,
в периода, в който те са отворени
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за посетители в тях да има непрекъснат поток от голям брой хора. Това
налага безупречно функциониране на
системите, осигуряващи благоприятен микроклимат. От друга страна,
тези търговски центрове са огромни консуматори на енергия, поради
което една от основните задачи,
които следва да бъдат преследвани
при изграждането е залагането на
съвременни инсталации, позволяващи да се намали разходът на енергия и даващи възможност за индивидуално регулиране на микроклимата
във всяко едно помещение, отделна
зона и т. н.

Климатизация с централни
секционни климатични камери
Търговският успех на подобни комплекси зависи не само от богатия
асортимент, подходящата ценова
политика и качеството на обслужване на клиентите, но в немалка степен и от комфортния микроклимат.
Добре известно е, че човек, намиращ
се в зона, в която се поддържат оптимални параметри на въздушната
среда, се чувства добре, независимо от продължителността на времето, което прекарва в нея. Затова
и голяма част от търговските центрове се оборудват с централни климатични системи от модулен тип.
Модулното изграждане на централните климатични системи дава
възможност за адаптирането им в
съответствие с нуждите и потребностите на конкретния обект. Основна задача на тези устройства е
подаването, придвижването, смесването, загряването, охлаждането,
очистването, изсушаването и осигуряването на необходимата влажност на въздуха в отделните помещения. Централните секционни климатични камери могат да обработват до сто хиляди кубически метра
въздух в час, тяхната студо- и топлопроизводителност често се измерва в стотици киловати. Те, обаче, не са автономни устройства. При
използването им е необходимо да се
предвиди външен източник на топлина и студ. В ролята на източник на
студ обикновено се използват чилър,
от който към секционната камера се
подава студена вода или компресор-

но-кондензаторен блок, подаващ
фреон. Като източник на топлоносител – топла вода или пара, обикновено се използва котел.

Вентилационна
система
За да бъде създаден и поддържан
оптимален микроклимат, е необходимо да се осигури непрекъснато подаване на пресен въздух в количество,
съответстващо на нормативните
изисквания. Организацията на въздухообмен се определя от предназначението на помещението. В административните и търговските зали, както и в общите части обикновено се
приема схема на въздухоразпределение отгоре 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 отворените врати. За
залите на ресторантите, обикновено, се предвижда подаване на свеж
въздух през нискоскоростни дифузори, разположени в ниската част на
помещението в близост до пода. За
отвеждане на отработения въздух се
монтират вентилационни решетки,
намиращи се в горната част на помещението, предимно в стените.
Основното предназначение на вентилационната система е да осигури
достатъчно количество пресен
въздух. Обикновено се предвижда тя
да работи в режим на охлаждане. За
тази цел се предвижда охладителна
секция, която на практика не охлажда въздуха до степен, в която той да
охлади помещението, а да предотврати подаването на топъл въздух.
Чрез смукателна вентилационна система отработеният въздух от помещенията, санитарните възли, кухните и т. н. се отвежда извън сградата.
Добре функционираща вентилационна система е тази, при която температурата и количеството на подавания въздух, а също така и количеството на отвеждания въздух да
могат да се коригират в зависимост
от запълването на залите с отчитане на изменението на топлинния
товар. За да се осигури високо каче-

ство на подавания въздух, е добре той
да се подложи на предварителна обработка. За тази цел обикновено се
предвижда подлагането му на предварително очистване, което включва две степени. В първата степен
въздухът преминава през филтър за
грубо очистване с ефективност за
улавяне на прахови частици около
60%. Втората степен включва
филтър за ефективно прахоулавяне с
ефективност 90%.

Методи
за отопление
В търговските центрове е
възможно да се организира система за централно водно отопление,
като обикновено се използва двутръбна схема, а отоплителните
тела са предимно радиатори. Препоръчва се върху отоплителните
тела да се монтират автоматични терморегулатори с пряко действие. Добре е да се предвидят
отделни отклонения от захранващата мрежа за групи от помещения с
различно предназначение. Желателно е да се предостави възможност
за индивидуалното им включване или
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изключване. Обикновено те се оборудват и с балансвентили, регулатори на налягане, спирателно-регулираща арматура.
В редица случаи конвективното
водно отопление се явява допълваща
система към системата за топловъздушно отопление с вентилаторни
конвектори. Предимство на вентилаторните конвектори е възможността те да се използват както като
отоплителни, така и като охладителни тела, което осигурява поддържане на зададения температурен
режим. С цел намаляване разхода на
топлина в помещения с въздушно
отопление е възможно прилагане на
непостоянен режим на отопление за
сметка на намаляване на температурата на въздуха през нощта до 14
– 15 оС, с последващо подгряване за
два часа преди започване на работния ден.
Помещенията с големи остъклени пространства се оборудват с
вентилаторни конвектори, осигуряващи преминаване на загретия
въздух по повърхността на стъклото отдолу нагоре. Подобно техническо решение отстранява студения въздух в ниската част на помещенията и елиминира образуването
на конденз върху повърхността на
остъклението. За циркулирането на
водата в системата се използват
помпи с електронно регулиране на
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честотата на задвижване. Тази
опция позволява съществено да се
намали електропотреблението на
агрегатите и да се оптимизира
работата на системата за отопление. Също така, подобни помпи без
проблем се вграждат в системите
за управление, които се превръщат
в неразделна част от съвременните търговски центрове.

Специфики при използването
на вентилаторни
конвектори
При използването на вентилаторни конвектори е възможно използването на два вида тръбни системи:
двутръбна и четиритръбна. В случай
че се избере двутръбна система,
всички вентилаторни конвектори
работят в един и същ режим – или
всички охлаждат, или всички отопляват. Това може да доведе до ситуация, в която в една част от помещенията е прекалено топло, а в друга е
леко хладно. Тази ситуация е напълно
възможна през преходните сезони на
годината.
В подобни приложения е целесъобразно използването на четиритръбна система, при която във всеки вентилаторен конвектор постъпва както топла, така и студена вода. Следователно той би могъл във всеки
момент да премине от един режим в
друг. Четиритръбните системи, раз-

бира се, са много по-скъпи и сложни
за реализация.

Система с мини чилъри
Системите за отопление, климатизация и вентилация търпят непрекъснато развитие, предлагат се
нови по-екологични и ефективни решения. Сред тях е система за климатизация, базирана на самостоятелни мини чилъри във всяко помещение.
Основна разлика между тази система и базираната на вентилаторни
конвектори е наличието на фреонов
контур и компресор в мини чилъра.
Към него, както и към вентилаторния конвектор, се подава вода. Разликата е, че водата в мини чилърите
е с атмосферна температура. При
мини чилъра (разположен в помещението) въздухът в помещението се охлажда от фреоновия контур, а отведената от помещението топлина се
предава на водата. Загрятата вода постъпва към сух охладител, в който под
действието на поток въздух, тя се охлажда сравнително малко до около 30
– 35 оС и отново се връща към мини
чилъра за неговото охлаждане. Сухият охладител се монтира извън сградата, а необходимата вода за всички
помещения, в които има монтирани
мини чилъри се подава по тръбопроводи. Мини чилърът, охлаждайки въздуха
в помещенията, отделя голямо количество топлина, което се предава на
водата, а в последствие чрез сухия охладител - на атмосферата.
Използването на сух охладител не
е единственият начин за охлаждане
на водата от мини чилъра. Много
ефективно и икономически изгодно
решение се явява използването на
мокра охладителна кула. Ако в близост до приложението има водоем или
съществува възможност да се организира сондажен отвор, топлината
от чилъра може де се предаде на
водоема или подземните води.
Надеждното функциониране на
различните инженерни системи позволява да се подобри комфортът на
посетителите, да се повиши производителността на труда на персонала, което от своя страна осигурява висока доходност и инвестиционна привлекателност на търговския
обект.
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VRV/VRF системи за
климатизация
Изместват ли VRV/VRF системите климатичните системи
с водоохлаждащ агрегат?

Системи с директно изпарение на фреона във
вътрешните тела, познати широко като VRV/
VRF системи, се предлагат от повечето водещи производители на климатична техника. На пазара у нас те станаха особено актуални през последните години и присъстват в продуктовата
гама на немалко фирми, специализирани в областта на климатичната техника. Поради все поголемия пазарен дял, които заемат и факта, че
са все по-предпочитани, поканихме за коментар
по темата доц. д-р инж. Ивайло Банов, председател на националната професионална секция по
Отопление, вентилация, климатизация, хладилна
и сушилна техника, топлоснабдяване и газоснабдяване към Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и ръководител на катедра Топлинна и хладилна техника в ТУ – София.
Новите решения се използват
все по-широко
Сред въпросите, които гостът ни
коментира бе съществуването на
тенденция VRV/VRF системите да
изместват вече наложили се решения за климатизация. „Всичко зависи
от инвеститора и поставената от
него цел. Разбира се, на българския
пазар се предлагат различни системи за климатизация на различна цена.
При избора, често цената е тази,
която се оказва определяща. Предлагат се климатични системи, които
са със сравнително ниска себестойност, работещи или в режим на

отопление, или в режим на охлаждане, но те вече се използват по-рядко. Все по-предпочитани са климатиците, работещи и в двата режима“,
заяви доц. Банов.

Необходим е индивидуален подход
при вземане на решение
В отговор на въпроса съществуват ли приложения, при които VRV/
VRF системите могат да се определят като по-доброто техническо
решение, доц. Ивайло Банов заяви:
„Когато говорим, че едно решение е
по-добро от друго, следва да имаме
предвид, че е направено сравнение на

Доц. д-р инж. Ивайло Банов

базата на един или на няколко параметъра, в резултат на което се е
наложил еднозначен извод. За всеки
конкретен случай е добре предварително да се направи т. нар. технико-икономически анализ“. Доц. Банов
допълни, че при избора на климатична система за дадена сграда, проектантът е този, който предлага на
инвеститора, видът на инсталацията, удовлетворяващ неговите изисквания“. Той отбеляза, че при желание от страна на инвеститора могат да се направят няколко конкурентни варианта и между тях да се избере оптималният.
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Фиг. 1. Принципна схема на енерговъзстановяващ блок при работа на системата в режим на отопление.

„За различни сгради или дори за
една и съща сграда като квадратура, разположение и брой на стаите,
не е изключено в един случай по-подходящото решение да се окаже една
климатична система, а в друг случай,
при друг режим на работа, за друго
населено място - друга климатична
система. Известно е, че външният
климат също оказва влияние върху
работата на инсталацията и върху
нейните енергийни разходи“ коментира доц. Банов. Той акцентира
върху факта, че във всеки случай е
необходим индивидуален подход, за да
се оцени по-добрият вариант. „Що се
касае до използването на VRV/VRF
системи, напоследък те стават все
по-пазарно атрактивни и все по-широко се използват за климатизация
на сгради. Разбира се, това се дължи
на безспорните им преимущества“,
допълни той.
Събеседникът ни изрази своята
твърда убеденост, че като ново поколение системи за климатизиране
на въздуха, с времето VRV/VRF системите напълно ще заместят системите с водоохлаждащ агрегат. Но
също така, той отбеляза, че за големи сгради като молове например,
където чрез един енергиен студов
център се подготвя необходимият
студоносител за голям брой инсталации, охлаждането с вода е по-доброто решение. „За всеки един конкретен случай е добре да се подходи
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специфично и конкретно, за да може
да се вземе решение, което да отговори на очакванията на инвеститора“, допълни инж. Банов.

Конкурират ли се чилърите
и VRV/VRF системите?
Доц. Банов бе категоричен, че
между чилърите и VRV/VRF системите съществува сериозна конкуренция. „Преди десетина години водоохлаждащите агрегати бяха единственият начин за получаване на студ в
климатичната техника, поради което те бяха и най-често използваните. Напоследък, системите с директно изпарение и кондензация на хладилния агент са предпочитаното
решение, което на практика означава, че те завземат част от пазарния дял на водните системи“, заяви
доц. Банов. „Убеден съм, че постепенно делът на системите с директно
изпарение и кондензация на хладилния агент ще се увеличи сериозно“,
допълни той.
Като известно неудобство при
използването на VRV/VRF системите, Ивайло Банов посочи използването на озоноразрушаващи хладилни
агенти, което води до проблеми с
опазването на околната среда. „При
изграждането на една VRV/VRF система на практика в сградата се
монтира централна фреонова инсталация. В случай на евентуален пробив е възможно изпускане на хлади-

лен агент в атмосферата“, коментира той, но допълни, че тези системи са оборудвани с много добра автоматика, във възможностите на
която е да реагира веднага, при наличието дори на малък пробив и изпускане на хладилен агент.
„При наличието на изпускане на
хладилен агент, работата на климатичната система се преустановява
и цялото количество хладилен агент
се изтегля в ресивер като по този
начин не се допуска неговото по-нататъшно изтичане в атмосферата“,
поясни инж. Банов. Той допълни, че системата подава и сигнал, за да се
установи къде е пробивът и той да
бъде отстранен своевременно.
От използваните до момента фреони, фреон 22 предстои да бъде спрян
от производство. Във VRV/VRF системите се използват екологосъобразните фреони - 407С, 410А, 134А.
„Тези машини вече са съобразени с
изискванията, залегнали в протокола от Киото за опазване на околната среда“, подчерта г-н Банов.

Изискват ограничено
монтажно
пространство
Системата за автоматично управление и регулиране, с която са
оборудвани VRV/VRF системите, е
едно от основните предимства на
този вид климатични системи. „При
VRV/VRF системите, системата за
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автоматично управление и регулиране е важна и неотменима част от
климатичната система. В случай на
използването на подобна климатична система не е необходимо допълнително проектиране на система за
управление. Автоматиката се залага още на етапа на производството
й. Именно оттук произлиза и един от
основните недостатъци на тези
системи, а именно по-високата им
цена“, заяви доц. Банов.
Като друго основно предимство
на системите с променлив дебит
той посочи и по-малкото монтажно пространство, необходимо за изграждане на системата, в сравнение с климатична система, работеща с вода. „При климатичните системи, работещи с вода, са необходими тръби, по които топлоносителят или студоносителят, в зависимост от режима на работа на системата, да се придвижи до вътрешните тела. Общият брой на тръбите на подаващата и връщащата
инсталация може да бъде две, три
и дори четири“, заяви доц. Банов. В
зависимост от броя на тръбите,
системите с водоохлаждащ агрегат се определят като двутръбни,
тритръбни и четиритръбни. Тритръбната система е рядко използвана, поради ред нейни недостатъци.
Характерно за четиритръбната
система е необходимостта от два
топлообменника във вътрешното
тяло, един, който загрява и един,
който охлажда. „В определени случаи е възможно използването на
вътрешно тяло само с един топлообменник, но това изисква използването на специални вентили, които
да включват или топлоносител, или
студоносител“, коментира доц.
Банов. „Тръбите при климатичните
системи с водоохлаждащ агрегат са
със значително по-голям диаметър
в сравнение с тръбите, използвани
при VRV/VRF системите. За да се
предотвратят топлинните загуби,
те са покрити и с топлинна изолация, което допълнително увеличава

размера им и определя необходимостта от значително монтажно пространство, за да могат те да преминат от машинното помещение
през коридори, окачени тавани и т.
н. до вътрешното тяло“, допълни
Ивайло Банов.
Необходимостта от по-голям диаметър на тръбите при водните системи лесно се обяснява с физичните свойства на водата като топлои студоносител. „Когато топло- или
студоносителят е вода, пет килокалории на килограм работно тяло се
предават при разлика 5 оС на температурата вход/изход т. е., за да се
получи 100 kW енергия, необходимият вътрешен диаметър на тръбата
е от порядъка на 80 - 100 mm“, посочи доц. Банов. „Когато през тръбите преминава хладилен агент, с един
килограм хладилен агент може да се
пренесат 49 килокалории, което е
около 10 пъти повече. Това позволява диаметърът на тръбата от 100
mm да бъде намален до около 20 mm
като диаметър. Тръби с такъв диаметър много по-лесно могат да
бъдат скрити в окачен таван или в
мазилка. Разбира се, те също са
топлинно изолирани“, допълни той.

Системите с директно изпарение
са с по-ниски енергийни
разходи
Характерните за водните системи годишни енергийни разходи са повисоки в сравнение с отчитаните
при VRV/VRF системите. „Когато системата работи с вода, е необходима циркулационна помпа, за да поддържа непрекъснатата циркулация
на водата. При системите с директно изпарение на хладилния агент
това се осъществява от компресора на хладилната машина, т. е. енергийните разходи, необходими за циркулационната помпа, която работи
целогодишно, отпадат“, заяви г-н
Банов.
Сравнявайки системите с водоохлаждащ агрегат и VRV/VRF системите, той заяви: „При една и съща

мощност на компресора във водоохлаждащия агрегат и на VRV/VRF системата, компресорът на агрегата
произвежда същото количество
студ, но при използването на допълнителна помпа – работна, резервна или на няколко, включени в паралел (при големи системи). Тези помпи са енергоемки“.

Ограничени загуби на студ
и топлина
В климатичните системи, базирани на водоохлаждащ агрегат, и във
вентилаторните конвектори, работещи с топлоносител или студоносител вода, студоносителят се произвежда от хладилна машина. „Тази
хладилна машина се отличава със
същите елементи, както VRV/VRF
системите, но при нея въздухът в помещенията се охлажда индиректно.
Хладилният агент се използва за охлаждане на вода, която се подава към
вътрешните тела, за да охлади
въздухът в помещението“, коментира доц. Банов. Той допълни, че охлаждането на водата протича в топлообменен апарат, който независимо
колко добре е изолиран, не може да
достигне ефективност равна на 1.
„При тази трансформация, изпарение
на хладилен агент и охлаждане на
вода, се губи енергия, което при VRV/
VRF системите се избягва“.
Както вече бе посочено, хладилният агент при VRV/VRF системите се
изпарява за сметка на директно охлаждане на помещението. Като допълнителен източник на топлинни загуби при водоохлаждащите системи
доц. Банов посочи и тръбната мрежа: „Тръбите във водните системи,
от една страна, са с голяма околна
повърхнина, а от друга - тяхната
дължина би могла да достига десетки, а в някои случаи - стотици метри. Загубите през околната им
повърхнина, независимо, че е топлинно изолирана, са значително по-големи в сравнение със загубите, характерни за VRV/VRF системата, при
която тръбите са с по-малък диа-
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метър и по-малка околна повърхнина“.

Отопление с VRV/VRF системи
при ниски температури
Възможност за работа в термопомпен режим предлагат значителна част от предлаганите климатични системи. Често, при много ниски
температури, отоплението с термопомпа може да се окаже недостатъчно. Доколко ефективно е
отоплението с VRV/VRF системи при
ниски външни температури и необходимо ли е да се предвиди допълнителен източник на топлина, бе следващият ни въпрос към доц. Банов. „Зависи от системата, която се използва“, отговори той и допълни: „Една
термопомпа е ефективна тогава,
когато коефициентът й на трансформация, т. е. отношението на произведената топлина към изразходваната електроенергия, или коефициентът COP е по-голям от 1“. Коефициентът на трансформация е равен
на единица тогава, когато за 1 kW
консумирана електроенергия се получава 1 kW топлина или произведената топлина в помещението е равна на изразходваната електроенергия.
При хладилните машини е възможно коефициентът на трансформация
да бъде по-голям от единица. Той би
могъл да достигне стойности 2, дори
3. При системите с вода, този коефициент достига до 5 - 6, т. е. с 1
kW електроенергия се получават до
и дори над 5 kW топлина. В подобни
приложения съществуват всички основания да се твърди, че термопомпата е ефективна. Предлаганите на
пазара климатици притежават различни възможности за работа в различни температурни интервали.
Това се дължи на тяхната автоматика, на конструкцията на компресора, на вида на хладилния агент и
т. н.
„Добрите производители гарантират коефициент на трансформация над 1 при външна температура
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от порядъка на –15 оС. Според климатичните данни на България, средната външна температура през зимния сезон по нормативна база е от
порядъка на -5, 0, 2, 3 оС. Изчислителната температура, при която
се оразмерява отоплителната инсталация, съответно и климатичната инсталация, работещи в отоплителен режим, е от порядъка на -9,
-10, -15 оС. Това означава, че този
климатик успешно може да се използва за отопление“, заяви доц. Банов.
„Разбира се, обикновените климатици успешно работят в отоплителен
режим при температури от порядъка на 0 до 6 оС. Повечето производители посочват в техническата
характеристика на климатика коефициент на трансформация и мощност при 6 оС външна температура, която се приема като стандартизирана стойност“, коментира
доц. Банов.

Вентилацията и VRV/VRF
системите
Един от основните проблеми на
съвременното строителство е в недостатъчното количество пресен
въздух в помещенията. Елиминирането на всички възможности за инфилтрация на външен въздух налага
предвиждането на вентилационна
система. В много случаи, обаче,
този факт се пренебрегва. „Вентилацията е въпрос от особена важност. Ако едно помещение само се
загрява или охлажда, човек би се чувствал комфортно, но без приток на
пресен въздух, в определен момент
би почувствал дискомфорт, възможно е да получи и главоболие, независимо че температурата през лятото би била от порядъка на 24, 26, 28
о
С, т. е. 6 – 8 оС по-ниска от температурата на външния въздух“,
заяви доц. Банов. „Пресният въздух
осигурява качеството на микроклимата в помещението. Чрез него се
доставя достатъчно количество
кислород. При новия начин на строителство с добре уплътнени догра-

ми, инфилтрацията на външен
въздух е сведена почти до нула. Това
означава, че чрез механична вентилация трябва да се достави необходимото количество въздух, респективно, да се отведе от помещението и от сградата отработеният
въздух. По този начин, хората в помещението биха се чувствали комфортно“, допълни той.
В отговор на въпроса за възможностите за организиране на механична вентилация при VRV/VRF системите, доц. Банов заяви: „Част от използваните вътрешни тела позволяват постъпване на външен въздух.
Това се постига чрез използването
на вентилационни решетки, монтирани върху или около външни стени и
специална въздуховодна мрежа, по
която до вътрешното тяло се
транспортира необходимото количество въздух. Във вътрешното тяло
външният въздух се обработва, загрява се или се охлажда в зависимост
от сезона“.
Гостът ни посочи, че голяма част
от тези тела работят на рециркулация. Той отбеляза също, че подобни тела могат да се използват и при
системите с водоохлаждащ агрегат,
а не само при VRV/VRF системите.
„В съвременното строителство се
използват и окачени фасади, през които лесно може да се организира подаването на пресен въздух. В този
случай се използват т. нар. енерговъзстановяващи блокчета. Те са с малки размери, като се предлагат и
модели, предназначени за конкретно
помещение“, информира доц. Банов.
„В енерговъзстановяващите блокчета се намират два вентилатора.
Единият се използва за засмукване
на пресен въздух през фасадата на
сградата, а другият изхвърля отработения въздух отново през фасадата. Те са ориентирани така, че да
не се получава къса връзка между
тях. Загряването или охлаждането
на въздуха се реализира чрез рекуперативен топлообменен апарат“,
допълни той.
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Eнергийноефективни
методи за вентилация
Естествена вентилация, съобразена с изискванията и нуждите
на хората

В настоящия брой на сп. ТД Инсталации, Оборудване, Инструменти продължаваме темата за съвременните методи за енергийноефективна вентилация. В предишен брой на списанието бяха
представени възможностите на механичната вентилация, нейните предимства и недостатъци. Разгледани бяха и някои предимства на естествената вентилация. Отбелязано бе, че естествената вентилация разчита на естественото движение на
въздуха, предизвикано от разлика в температурата или като
следствие от въздействието на вятъра върху сградата.
Движението на въздушния поток
при естествената вентилация би
могло да се контролира. Това е
въздушният поток, преминаващ през
различните отвори, следствие на
ветрови напор и/или вътрешни и
външни температурни разлики. Съществува и вероятност движението на
въздушния поток да не се контролира, и това е така, когато той преминава през нерегламентирани отвори
в сградата (инфилтрация), пак в резултат от генерираните ветрови и
температурни разлики.

Условия за добра естествена
вентилация
Организацията на добра естествена вентилация до голяма степен
зависи от температурните разлики,
от преобладаващата посока на вятъра и неговата средна скорост в съответния район, вариациите в скоростта и посоката през отделните
сезони, както и в рамките на деня.

Влияние оказва и формата на сградата и заобикалящата я среда. Ориентацията и местоположението на
прозорците, вратите, покривните
вентилатори, покривните прозорци,
вентилационните шахти. Необходимо
е подходящо оформление на вентилационните отвори, прозорците и помещенията, за да се осигури движение на въздуха в правилната посока.

Условия за ефективност
Естествената вентилация е ефективна, когато разликата в налягането на въздуха отвън и отвътре е найголяма, например, през студените
месеци в годината, когато въздухът
отвън е студен, а отвътре - топъл.
Сравнително по-ниската себестойност на системата за естествена
вентилация в сравнение с механичните системи се дължи на използването на по-малък брой съоръжения.
Единственото изискване се състои
в предвиждането на няколко основни

вентилационни канала и отвори, през
които външният въздух постъпва в
сградата. Важно условие за ефективността на пасивната система за
вентилация е да се осигурят достатъчно места, през които да постъпва свеж въздух в сградата, във
всеки момент. В някои случаи това
изискване може да доведе до необходимост от осигуряване на допълнителни вентилационни отвори.
Възможно е и комбиниране на естествена и механична вентилация.

Естествена вентилация
и ветрови напор
При наличието на вятър в наветрената страна на сградата се получава надналягане, а от подветрената - подналягане. За да се изравни
налягането, през отворите, намиращи се в наветрената страна на сградата ще навлезе свеж въздух, а през
тези, намиращи се в подветрената
страна ще се изхвърли замърсеният.
През топлите месеци, този принцип
се използва за доставяне на колкото
е възможно повече свеж въздух в сградата.
През студените месеци тази вентилация се ограничава до степен,
достатъчна за отстраняване на излишната влага и замърсителите. За
определяне на преминаващото количество въздух е възможно използването на израза: Q = C vAv, в който Q
е количеството въздух (m 3/s), A е
площта на входните отвори (m2), с v
е обозначена скоростта на вятъра
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естествена вентилация, разчитаща
на ветровия напор е съпътствано с
редица трудности. Характерно за нея
е, че създава предпоставки за възникване на реална опасност през вентилационните отвори, заедно с потока
свеж въздух отвън, в помещението да
попаднат различни замърсители, миризми, прах и др. Създават се условия за възникване на течения и проблеми с ръчното или автоматичното
управление на вентилационната система.
При организиране на естествената вентилация е необходимо по
възможност да бъдат избегнати препятствия между входящите отвори
от наветрената страна и изходящите отвори откъм подветрената
страна. Нежелателно е наличието на
части от помещението, разположени перпендикулярно на въздушния поток.

Фиг. 1. Примерна
схема на контролирана вентилационна
система

(m/s), а с Cv - ефективността на
отворите (приема се за равна в границите от 0.5 до 0.6 за хоризонтални
ветрове и от 0.25 до 0.36 за вертикални ветрове и зависи от ъгъла на
вятъра и от относителния размер на
входящите и изходящите отвори).

Проектиране на система
за естествена вентилация
Когато се предвижда организирането на естествена вентилация, за
да може ефективно да се използва
ветровия напор, при проектирането
е необходимо да се вземат предвид
редица изисквания. Препоръчително
е дългата страна на фасадата на
сградата и отваряемите врати и
прозорци да са ориентирани към преобладаващата посока на вятъра. За
да се осигури безпроблемно навлизане и отвеждане на въздух, е необходимо входните и изходните отвори
да не се закриват от намиращи се в
близост обекти, които да възпрепятстват въздушният поток. Препоръчително е прозорците и другите вентилационни отвори да се разполагат в зони с противоположно налягане. Входящите и изходящите се
разполагат на достатъчно разстояние по вертикала, така че да се подпомага издигането и отвеждането
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на топлия въздух. Архитектурните
особености на сградата, както и
особеностите на заобикалящата я
среда могат да се използват за подобряване на характеристиките на
въздушния поток. Често за тази цел
се използват решетки с подвижни ламели. Използването на високи прозорци, отварящи се само от долната или
само от горната страна, се счита
за по-нискоефективно поради малката площ на отвора. За да се избегне
попадането на част от отвеждания
въздух отново в помещението, заедно с входящия поток се препоръчва
входящите и изходящите вентилационни отвори да бъдат разположени
на значително разстояние. Подаваният в помещенията свеж въздух е
добре да се взима от места, в които няма опасност от попадането на
замърсители. За подходящи се считат, например, намиращи се в близост зелени площи, а като неподходящо разположение на входящите
отвори се приема поставянето им в
близост до гаражна врата. Добре е
да се осигури и възможност за регулиране на потока въздух.

Трудности при
проектирането
Организирането на ефективна

За важността на топлинния
напор
Плътността на въздуха зависи от
температурата и влажността му
(при една и съща влажност на въздуха, студеният въздух е по-тежък от
топлия въздух, при една съща температура на въздуха, сухият въздух
е по-тежък от влажния въздух). В
една сграда, топлината и влажността, отделяни от намиращите се в
нея хора, както и от други вътрешни източници, загрява и овлажнява
околния въздух, който се издига към
горната част на сградата и се изхвърля през отвори в тавана или
покрива. Това позволява навлизането
на свеж въздух през отворите, разположени в по-ниската част на сградата.
Този тип вентилация е особено
ефективна през зимата, когато разликата между вътрешната и външната температура е значителна. През
лятото, обаче, тя не би функционирала, тъй като за оптималната работа на естествената вентилационна система вътрешната температура следва да е по-висока от външната. Затова и през топлите месеци се
разчита предимно на ветровия напор
и на разликите във влажността на
въздуха.
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Препоръки при проектирането
на подобни системи
Спецификите при проектирането
на естествена вентилационна система варират в зависимост от вида
на сградата и местния климат.
Въпреки това, въздухообменът зависи главно от внимателното проектиране на вътрешните пространства, от размера и разположението
на отворите в сградата. За подходяща се счита ориентацията на
сградата перпендикулярно на летните ветрове и разположение, при
което препятствията за тези ветрове са минимални. По отношение на
зимните ветрове, стремежът е да
се намали тяхното влияние. Подходящо решение в случая включва използването на прегради от вечнозелени дървета.
Препоръчва се сгради, в които се
предвижда използването на естествена вентилация да бъдат тесни
и всяко помещение да разполага с
вентилационни отвори за подаване и
отвеждане на въздух. Друго изисква-

не включва прозорците да бъдат
отваряеми, а вратите да са проектирани така, че да подпомагат цялостната вентилация на сградата. Разполагането на малки прозорци и капандури в горната част на сградата
подпомага отвеждането на замърсения въздух. Осигуряването на добра
покривна вентилация също е сред
основни изисквания при организирането на естествената вентилация. В
сгради с таванни помещения вентилирането на таванното пространство значително намалява преминаването на топлина към климатизираните помещения, намиращи се под
него.

Възможности на естествената
вентилация
Естествената вентилация в повечето случаи не може да осигури поддържането на комфорта в помещенията през цялото време. Трябва да се
отбележи, че в 3 до 5% от времето,
необходимият топлинен комфорт
няма да бъде достигнат, поради кое-

то този вид вентилация не се препоръчва за сгради и помещения, в
които е необходимо точно поддържане на определени параметри на микроклимата.
Добре е да се има предвид и факта, че естествената вентилация
трудно се комбинира със система за
изкуствено охлаждане. Характерното за естествената вентилация
отворено планиране на сградата с
големи отваряеми прозорци и врати
е нетипично за климатизираните
сгради, характерна особеност на
които са плътно затворените прозорци.
Естествената вентилация е евтин и природосъобразен начин за вентилиране на сградите, но в отделни
помещения тя може да се окаже недостатъчна. Мокрите помещения
като баните например, се нуждаят
от смукателна вентилация за отвеждане на влажния въздух. При добре изолирани сгради, може да се
наложи допълнително предвиждане
на нагнетателна система за пода-
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ване на загрят и изсушен въздух.

Контролирана вентилация
Доставянето на пресен въздух в
помещенията е с цел осигуряване на
достатъчно количество кислород.
Методите, които се използват за
целта, могат да бъдат разделени на
два метода. При първият - т.нар.
метод на разреждането, замърсителите се разреждат с чист въздух.
Характерно за втория е, че при него
замърсителите се идентифицират и
се премахват.
Контролираната вентилация се
отнася към първия метод. Тя се основава на доброто познаване на количествата пресен въздух, необходим
на хората в дадено помещение, според извършваните дейности и предназначението на помещението. До
момента контролираната вентилация не се използва широко. Причина за
това е недостатъчната надеждност
на предлаганите сензори и тяхната
сравнително висока цена. Контролираната вентилация се използва предимно в приложния със специфични
изисквания по отношение на качеството на вътрешния въздух. Степента на технологично развитие при
сензорите днес, превръща контролираната вентилация в сравнително
лесно осъществим и икономически
ефективен метод. Специалистите в
областта, обаче, отбелязват, че
използването на контролирана вентилация е целесъобразно при коректно проектиране и монтаж на инсталацията.

Предимства на контролираната
вентилация
Използването на контролирана
вентилация позволява регулиране на
подавания в помещенията свеж
въздух, в зависимост от конкретните изисквания и съобразно нуждите
на намиращите се в помещението
хора. В помещенията се подава точното количество пресен въздух, което не бива да бъде повече от необходимото. По този начин се изразходва по-малко енергия, тъй като не се
обработват излишни количества
въздух, а в същото време се гарантира качеството на въздушната сре-
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да. Вентилационните системи, подаващи постоянно количество въздух,
осигуряват необходимия свеж въздух,
но също така загряват или охлаждат
излишно количество въздух. Вентилационни системи, в които предварително се задават количествата
въздух за определени периоди от време, могат да осигурят подаването на
точното количество свеж въздух в
точното време, но съществува
рискът от недостатъчна или предостатъчна вентилация, ако текущите
потребности се различават от планираните.
При използването на контролирана вентилация, подаването на външен
въздух, в моментите в които броят
хора, пребиваващи в помещението е
ограничен, ще бъде намалено. Когато
броят на хората в помещението се
увеличи, системата автоматично ще
увеличи и количеството подаван
въздух. Това се случва без осезаема
промяна на въздушната среда и без
натрупване на замърсители.
Използването на контролирана
вентилация се счита за особено подходящо в големи помещения като
спортни зали, аудитории, лекционни
зали, конферентни зали, църкви, театри и др. Това са помещения, предвидени за голям брой хора, с високи
изисквания по отношение качеството на въздуха.

Други елементи на системата
Основен елемент на всяка контролирана вентилационна инсталация е
економайзер или вентилационен блок
с регулируеми клапи, предназначен за
обработка на въздуха. Към инсталацията могат да бъдат включени и
сензори, свързани директно с економайзера или с централния компютър.
При контролираната вентилация
широко се използват сензори за въглероден диоксид, сензори за регистриране на присъствие и турникет с брояч на преминаванията, с които се
определя броят на хората в помещението.

Сензорите за СО2
са сред най-широко използваните. Те
се приемат като особено важен елемент на системата за вентилация на

голямогабаритни помещения с широка вариация в броя на хората. По-големите пространства позволяват
концентрацията на замърсителите
да нараства по-плавно. Сензорите за
въглероден диоксид успяват сравнително бързо да отговорят на промените в средата, което позволява
лесно поддържане на подходяща вентилация при промяна в броя на хората. Сред основните предимства на
вентилационните системи със сензори за въглероден диоксид е, че вентилационната система би могла да
реагира адекватно при голяма разлика между броя на хората, пребиваващи в едно помещение.
Недостатък на тези сензори е, че
те засичат локалната концентрация
на въглероден диоксид и е възможно
да не отчетат нуждите на цялото
пространство. Сензор, поставен в
близост до вход или в застойна зона,
би могъл да отчете по-високи или пониски от действителните стойности. Един сензор, поставен във въздуховод за рециркулационен въздух,
отчита средната концентрация на
въглероден диоксид на преминаващия
през него въздух. В този случай не се
отчитат реалните условия в стаята,
късият циркулационен кръг на въздуха и концентрациите, които напускат
помещението през отворени врати и
прозорци.

Сензори за присъствие
Широкото използване на сензорите за присъствие в автоматизираните решения за контрол на осветлението е добре известно. Намират
приложение и в системите за контрол на вентилация. Специалистите
препоръчват при използването на
сензори за присъствие да се обърне
внимание на техните характеристики.
Необходимо е да се предвиди добра вентилация и в случаите, при които хората напускат помещението,
в което е поставен сензорът, но остават във вентилируемата зона.
Сред възможностите за реализация
на това е монтирането на допълнителен сензор за присъствие или на
сензор за въглероден диоксид в рециркулационния въздуховод.
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Вентилация на зони за пушене
Технически възможности за очистване на въздуха в зоните за
пушене в обществени сгради
В последните години и в България, както и в целия Европейски съюз
се приемат рестриктивни мерки, ограничаващи тютюнопушенето на обществени места. Нормативната база и специалните изисквания и методи за осигуряване на чист въздух в специалните зони
за пушене в обществените сгради е тема на настоящата статия.

Нормативните изисквания
Сериозните здравословни проблеми, до които може да доведе многогодишното вдишване на цигарения
дим както при пушачите, така и при
непушачите е повод да се предприемат мерки за ограничаване на тютюнопушенето на обществени места.
Тези мерки са нормативно регламентирани в Закона за здравето, в чл. 53
на който е посочено, че Министърът
на здравеопазването и други компетентни държавни органи, съвместно
с неправителствените организации,
създават условия за ограничаване на
тютюнопушенето. Съгласно чл. 56 на
същия закон в закритите обществени места, включително в обществения транспорт, както и в закритите
работни помещения тютюнопушенето се забранява. Изключение правят
местата за настаняване и средствата за подслон; залите за консумация
в определени видове заведения за
хранене и развлечение - ресторанти,
питейни заведения, кафенета, кафеклубове (с изключение на интернет
кафе-клубовете, кафе-клубовете за
игри и кафенетата в спортни зали) и
барове; сградите на железопътни
гари, летища, морски гари и автогари; плавателните съдове и др. В тях
тютюнопушенето се допуска само в
обособени самостоятелни помещения, които са обозначени като такива и отговарят на изискванията.
Допуска се да не се обособяват самостоятелни помещения, ако заведението за хранене и развлечение е с
площ, по-малка от 50 кв. м. В този
случай собственикът има право да
избере дали в цялото заведение няма
да се допуска тютюнопушене, или ще
се допуска без обособяване на самостоятелни помещения - с ясно обозначаване на заведението и при спазва-

не на изискванията. Също така, в
заведенията за хранене и развлечения
с изцяло нощен режим на работа се
допуска тютюнопушене без обособяване на самостоятелни помещения.
В сградите, в които има помещения с обособени работни места, работодателите могат да определят
със заповед специални обособени
самостоятелни помещения, които са
предназначени само за пушене. Те
следва да са обозначени като такива и да отговарят на законовите и
нормативните изисквания.
Сред изискванията, отнасящи се до
обособените самостоятелни помещения, в които се допуска тютюнопушене, са: да имат обща площ, по-малка
от половината от съответната обща
площ. Също така следва да бъдат
отделени с въздухонепроницаеми стени и плътно затварящи се врати.

Критерият концентрация на дима
Наистина организирането на отделни зони или помещения за пушене
би защитило непушачите от вредното въздействие на цигарения дим. В
същото време, обаче, това решение
би изложило пушачите на многократно по-високи концентрации на цигарен дим. Затова се налага организирането на много добра вентилация,
която да осигури отвеждане на дима
и доставяне на достатъчно количество пресен въздух в зоните за пушене. Тъй като не съществува общоустановена практика в тази насока,
съществуват различни гледни точки
за вида на вентилационното оборудване, използвано в зоните за пушене.
По отношение на вентилацията, в
Наредбата за условията и реда, при
които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени зони (в сила
е от 1.01.2005 г.) е записано, че в тези

зони трябва да има механична вентилация. Тя следва да осигурява десеткратен въздухообмен на час чрез засмукване и да функционира през цялото работно време на обекта. По изключение при техническа невъзможност за изграждане на механична
вентилация се използва естествена
вентилация. Заведенията за хранене
и развлечения, в които има обособена зона за пушачи, както и в залите
за пушачи, задължително се изгражда механична нагнетателна вентилация, която осигурява пресен въздух не
по-малко от 40 куб. м на час за всяко
място. Както вече бе подчертано, тя
функционира през цялото работно
време на заведението.
Изпълнението на посочените изисквания, обаче, трудно би могло да
гарантира качество на въздуха в помещенията за пушачи, съпоставимо с
това в залите за непушачи. И найдобрата вентилационна система
трудно би намалила концентрацията
на вредни вещества, идващи от цигарения дим до абсолютната нула. В
зависимост от избраната вентилационна система, обаче, е възможно намаляване на концентрациите до няколко пъти. От друга страна, критерият за пределно допустими концентрации се явява общ в много аспекти,
свързани с проблема за качество на
въздуха. В същото време все още не
са определени ясно пределно допустимите концентрации на цигарения дим.

Изисквания към вентилацията
в зони за пушене
При разглеждане на проблема от
техническа гледна точка, организирането на добра вентилация в зоните за
пушачи е трудна и нееднозначна задача. Сред инженерната общност се
водят сериозни дебати в тази насока, а нормативно определени правила
за използваното вентилационно оборудване в тези помещения няма. Например, официалната позиция на американското общество на инженерите по
отопление, охлаждане и кондициониране на въздуха (ASHRAE) е, че не могат
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да се определят изискванията по
отношение нивото на въздухообмен,
докато не бъде научно определено
пределното ниво на риска от вдишване на цигарен дим от хората от обкръжаващата среда, т. е. става
въпрос за т. нар. пасивно пушене.
Нормативното регламентиране на
зони за пушачи както у нас, така и в
редица други държави налага при проектиране на вентилационната система за такива зони да се цели постигане на оптимална ефективност.

Замърсители на въздуха
в обществени сгради
Върху качеството на въздушната
среда в сгради с обществено предназначение влияят множество фактори.
Разнообразието от източници на
замърсяващи вещества определя и
разликите в техните характеристики и произход. Принципно замърсяващите вещества представляват сложна
смес от твърди частици, газ и/или
пара. Част от тях като цигарен дим,
въглероден оксид, въглероден диоксид,
миризми, както и различни химически
вещества, отделяни от облицовъчни
материали или от използваните в
помещението миещи средства, алкохолни напитки, хранителни продукти
и др., се образуват в самото помещение. Друга немалка част попадат в
помещението отвън. Става дума за
различни твърди частици, озон, оксиди на въглерода и азота, въглеводороди, например бензол и т. н.
Самият цигарен дим е сложен комплекс от няколко хиляди компонента
във вид на газообразни вещества,
капки и микрочастици. Пътищата, по
които той постъпва в помещението
са основно два. Единият е димът,
които пушещите издишат. Вторият
път е димът, отделян от горящата
цигара. Характерното за дима, издишван от пушачите е, че в него не се
съдържат част от продуктите на
горене, тъй като те се разлагат в
човешкия организъм. По тази причина се счита, че димът, отделян при
горенето на цигарата, съдържа много повече вредни вещества. Около половината твърди частици и голяма
част от газообразните идват именно от дима, отделящ се непосредствено от горенето на цигарата.

Основни задачи на
вентилационната система
При разработване на вентилационÑÒÐ.
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на система за подобни зони е добре
като цел да се постави не само и не
толкова компенсиране на обонятелните неудобства, колкото подобряване на комфорта и свеждане до минимум на рисковете от заболявания на
посетителите и сътрудниците на обществените заведения. Както вече
бе подчертано, за момента не са
точно определени пределно допустимите концентрации (ПДК) на цигарен
дим, въпреки че голяма част от отделните му компоненти имат ясно
определени нива на пределно допустими концентрации.
Според мнението на специалисти
при проектиране на вентилационна
система за зони за пушене е добре да
се поставят няколко основни цели:
n Предотвратяване разпространението на дима извън участъка,
предвиден за пушене;
n Отвеждане на цигарения дим максимално бързо и ефективно;
n Предотвратяване връщането на
замърсяващи вещества от евентуално изградената система за
рециркулация на въздуха;
n Осигуряване на качество на въздуха и концентрация на замърсяващи
вещества, съпоставими с тези в
помещенията без определени места за пушачи;
n Осигуряването на оптимално качество на въздуха и минимална концентрация на замърсяващи вещества непосредствено в зоната за
пушене, постижими с наличните
технически средства.

Организация на
въздухообмен
За целесъобразно се приема организирането на превантивна вентилационна система. Както е известно, подобна технология предвижда
подаване на свеж въздух в ниската
зона на помещенията на нивото на
пода през специални въздухоразпределители с ограничение на скоростта на подавания въздух. Ограничаването на скоростта на свежия въздух
се реализира с оглед на факта, че цигареният дим има температура
съществено по-висока от температурата на въздуха в помещението.
Затова той по естествен път се
насочва към горната част на помещението, като се стратифицира на
определена височина (там, където се
образува участък на температурно
равновесие). Изкачвайки се нагоре,

еднородната маса от свеж въздух
избутва цигарения дим към въздухосъбирателните устройства, разположени в горната зона на помещението, по възможност без да създава турбулентност, за да се избегне
възможността от смесване на
въздушни маси. По този начин се
осъществява непрекъсната вентилация на помещението с ефективно
очистване на въздуха от цигарените замърсявания.
За да се предотврати преминаване на цигарения дим в зоната за непушачи, е необходимо в участъка за
пушачи да се поддържа понижено
налягане не по-малко от 5 Pa. Това
предполага в тази зона смукателната вентилационна инсталация да
работи с по-голяма мощност в сравнение с нагнетателната секция.
Добре е, ако това е възможно, зоната за пушачи да бъде отделена с
двойни врати, което би осигурило
ефективна бариера, предотвратяваща преминаването на замърсяващи
вещества в други помещения.

Организиране на зони
Когато в помещенията е необходимо да се организират отделни зони
за пушачи и непушачи, системата за
вентилация и зонирането на помещението се разглеждат съвместно.
Добре е да се следват няколко общи
правила. Например, свежият въздух
да се подава в зоните за непушачи.
За постоянните работни места, примерно, барът в заведения, да се организира подаване на свеж въздух, а отработеният въздух да се отвежда от
зоните за пушене и др. Изграждането на вентилационна система и
организирането на зони за пушачи се
прави с цел да се ограничи проникването на цигарен дим в зоните за
непушачи. Независимо от организирането на вентилация, скоростта на
въздуха в помещенията е много ниска и с цел ефективно разпределение
на зоните е необходимо да се предприемат и други мерки. Сред тях са:
изграждане на стени, прегради,
въздушни завеси, както и комбинация
от тях. Въздушните завеси се приемат за подходящо решение за разделяне на зони на пушачи и непушачи
в едно помещение, като те могат да
бъдат част от нагнетателната
вентилационна система, но се допуска използването и на завеси с рециркулация.
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Икономически ефективни
пречиствателни станции
Изготвяне на предпроектна технико-икономическа оценка
на проекти за ПСОВ
Съгласно Директива 91/271/ЕС за отпадните води, до края на 2010
г. всички големи градове у нас трябваше да разполагат със собствени пречиствателни станции. Дори и най-беглата статистика, обаче, показва, че около 70 от 124 агломерации с над 10 000
жители в страната за момента са без ПСОВ. В населените места с брой на жителите между 2000 и 10 000, които са 411 на
брой, има въведени в експлоатация едва 24 броя ПСОВ. От 393
селски общини с по-малко от 2000 жители, само една разполага
с работеща пречиствателна станция за отпадни води.
Към тази картина бихме могли да
добавим още необходимостта от
разширение, реконструкция и модернизация на вече изградените станции, които работят под проектния
си капацитет. Основна причина за
това е несъгласуваност в изграждането на канализационната мрежа и
довеждащите колектори с ГПСОВ;
недовършено строителство на всички съоръжения от технологичната
схема на станциите (главно на тези
за третиране на утайките); многогодишна експлоатация по т. нар.
временни схеми (например без
първично утаяване поради невъзможност да се третират всички утайки). Други причини са отсъствието
на синхронизация между производителността на линията по пътя на
водата и тази за третиране на
утайките; ниско ниво на автоматизация при управлението и контрола
на процесите и други.
Не бива да забравяме и факта, че
строителството на някои от пречиствателните станции продължава
повече от 10 - 15 години. Сред причините са пропуски в проектирането, трудности или мудност при завършването и въвеждането им в експлоатация, както и липсата на ясен
финансов план за тяхната реализа-
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ция, твърдят от МОСВ.
Обект на разглеждане в настоящата публикация са методи за технико-икономическа оценка на проекти за
пречиствателни станции на отпадни води. На тяхната база се прави
оценка за степента на икономическа
ефективност на дадена ПСОВ.

Методи за оценка
на ефективността
Процесът по изграждане на една
пречиствателна станция преминава
през няколко основни етапа. Първият включва определяне на необходимата степен на пречистване. На
базата на степента на пречистване впоследствие се избират необходимите съоръжения и се съставят
няколко варианта на технологични
схеми. Преди да се пристъпи към изграждането на една пречиствателна станция, различните варианти се
сравняват и се избира най-подходящият от тях. Основен момент при
избора е оценяването на ефективността на всеки един от вариантите,
като преди да се вземе окончателното решение, е необходимо да се
докаже, че избраният вариант е не
само e достатъчно ефективен, но e
и икономически изгоден.
Оценяването на отделните вари-

Източник: ПСОВ, Пазарджик

Източник: ПСОВ, Пазарджик

анти обикновено се базира на метода на технико-икономическата ефективност. Оценката се извършва
като се вземат предвид няколко
основни показателя, сред които са
необходимите капитални вложения,
годишните експлоатационни разходи, себестойността на 1 m3 пречи-
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Държавната политика в областта през 2011 г.
Инж. Любомир Полимиров,
директор на Дирекция "Инвестиционна дейност" в МРРБ
Предвиденият републикански бюджет в областта на ВиК за 2011г. е 7 млн. лева. Една
част от тях ще бъдат разпределени за завършване на пречиствателната станция за
отпадни води в град Сливен, което е приоритетният ни обект за 2011 г.
Финансиране се очаква и по линия на Оперативна програма „Околна среда“(2007 - 2013),
чиято Приоритетна ос 1 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и
отпадъчни води в населени места с над 2000 жители и в населени места с под 2000 жители,
попадащи в градски агломерационни ареали“ е формулирана, защитена и одобрена за изпълнение на задълженията ни като страна-член по директивата за пречистване на отпадните води. Това е един от инструментите, чрез който се осигурява достъпът до
средствата от Кохезионния и Структурните фондове, които смятаме да използваме
основно за изграждане на три язовира – Пловдивци, Луда Яна и Нейковци. Работим в тясно
сътрудничество с Министерството на околната среда и водите по въпросите, свързани с изграждането и рехабилитацията на ВиК инфраструктурата и осигуряването на
съвременни стандарти във функционирането на ВиК системите“.
стена вода. Включват се и приведените разходи, общата и застроената площ, както и разходът на електроенергия.

Анализ на възможните
стойности
Първият етап, при който се
сравняват възможните варианти,
включва определяне на необходими-

те капитални вложения и годишните експлоатационни разходи. Тъй
като се сравняват няколко варианта, се получават няколко възможности, които трябва да се анализират. Ако за удобство, например,
приемем, че разглеждаме само два
варианта, за които ще означим
необходимите капитални вложения,
съответно с К1 – за първия вари-

ант и с К2 – за втория, а годишните експлоатационни разходи съответно с Е1 и Е2, при сравняването
им възможните варианти са следните: в първия случай, ако К1 е помалко от К2 и Е1 е по-малко от Е2,
то анализирането е лесно, тъй
като ясно се вижда, че първият
вариант е по-изгоден.
Във втория случай обаче, се получават два подслучая, при К1 по-голямо от К2 и Е1 по-малко от Е2, или
К1 по-малко от К2 и Е1 по-голямо от
Е2. В подобни случаи е трудно да се
направи коректно заключение, без
да се направят допълнителни изследвания, с помощта на които да
се определи по-изгодният вариант.
Обикновено при тази ситуация се
въвежда величината Т, която се
дефинира като нормативен срок за
откупуване на капиталните вложения. В практиката също се използва и реципрочната й величина Ен =
1/Т - нормативен коефициент на
ефективност на капиталните вложения. Този коефициент е индивидуален за всяка държава и се определя в зависимост от икономическите условия в нея. За България например е възприет Т = 10, откъдето
следва, че Ен = 0,1.

Модернизация на ПСОВ Кубратово
Сред проектите, изпълнявани в момента е "Интегриран воден
проект за град София, рехабилитация на съществуващи съоръжения и внедряване на технология за пречистване на азот и фосфор на
СПСОВ "Кубратово", доизграждане на канална помпена станция "Нови
Искър" с тласкател и рехабилитация на канализационни колектори
Нови Искър". Проектът включва внедряване на технология за пречистване на азот и фосфор от отпадъчните води, както и за изграждане на помпена станция и тласкател за отпадъчните води от
гр. Нови Искър, съобщават от "Софийска вода". Изпълнението на
проекта е на стойност около 60 млн. лв. и включва:
n Рехабилитация и подмяна на мостовете на 4 бр. първични радиални утаителя;
n Реконструкция на 6 бр. биобасейни и внедряване на трета степен на пречистване на водите от азот и фосфор;
n Рехабилитация и подмяна на мостовете на 6 бр. вторични радиални утаителя;
n Изграждане на 2 бр. вторични радиални утаителя и помпена станция за рециркулираща активна утайка към тях;
n Интегриране на новото оборудване в SCADA системата за управление.
В допълнение, в момента приключва реконструкция на механичното стъпало на станцията на стойност около 3 млн. лв. Проектът
включва:
n Подмяна на 10 бр. савачни затвора на вход решетки;
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Подмяна на 10 бр. груби автоматизирани решетки – 30 мм;
Подмяна на 10 бр. фини автоматизирани решетки – 6 мм;
Лентови транспортьори - 2 бр.;
Компактори за отпадъци - 2 бр.;
Класификатори за пясък - 3 бр.;
"С реализирането на тези проекти пречиствателната станция
Кубратово ще се превърне в модерно съоръжение, в което са намерили място най-модерните световни технологии в областта на
пречистването на отпадъчни води. Това същевременно ще доведе
до осезаемо подобрение в състоянието на р. Искър", допълниха от
"Софийска вода".

> ÂèÊ îáîðóäâàíå
Реконструкция и модернизация на ПСОВ Сливен
Проектът за реконструкция и модернизация на ПСОВ Сливен е част от реконструкцията на водния цикъл на град Сливен,
която се финансира по програма ИСПА. В момента се извършва реконструкция и модернизация на водната линия и строителство
на нови съоръжения в каловото стопанство
– метантанкове, газхолдер и когенератор.
Едновременно с извършването на новото
строителство се експлоатират и съществуващите стари съоръжения, които
също се обновяват по новата програма. „До
момента са изградени административната
сграда, портала, част от входа на станцията, канали до разпределителното устройство на първичните утаители, обновена и
оборудвана с помпи ПССК, въздуходувки, ВРУ
и други. В процес на строителство са ме-

тантанковете, сграда за метантанковете
и комуникационните връзки. От 15 декември 2010 започва частичното въвеждане в експлоатация на механично стъпало, включващо решетки, пясъкозадържатели, първични
утаители и съоръженията за обработка на
отпадъците от механичното стъпало.
Предстоят единични проби на въздуходувките и аерационната система на биобасейна. След окончателното оборудване на биобасейна, ще е проведе тест за кислородна
достатъчност, който ще отнеме минимум
две седмици. След приключване на всички
довършителни работи по комуникациите
към ВРУ ще бъде пуснато биостъпалото на
водната линия, съпроводено с едномесечен
тест на цялата система. Започнаха монтажните работи и изпитания на стационар-

На базата на тези два коефициента се правят допълнителни изчисления, за които обикновено се използват
следните изрази: К1- К2 = (Е2 - Е1).Т или К2 - К1 = (Е1 Е2).Т. За по-икономичен се счита вариантът, при който
нормативният срок Т е по-малък или равен на 10 г., т. е
вариантът с по-малък срок на откупуване.

ните контролно-измервателни уреди и системата за управление на станцията –
SCADA. Все още изостава строителството в зоната на метантанковете, но се
очаква всичко да бъде завършено до два
месеца“, заявиха от ВиК Сливен.
Според главния инженер на обекта инж.
К. Лозанчев, засега се очертава закъснение
от около два месеца от крайния срок за
изпълнение на обекта, който е 21 февруари
2011. Едновременно със строителството
от 13.12.2010 започва и обучението на персонала по предварително подготвена програма от главния проектант на обекта инж.
Павлов. „Нашите надежди са, че след приключване на всички основни и довършителни работи по реконструкцията и модернизацията на станцията, град Сливен ще разполага с една модерна европейска станция
за отпадъчни води“, заявиха от ВиК Сливен.

Себестойност на 1 м3 пречистена вода
Основен икономически показател за всяка пречиствателна станция е себестойността на един кубичен метър
пречистена вода. За изчисляването й се използва отношението на сумата от годишните експлоатационни разходи
към годишното водно количество, което се пречиства в
станцията, или С = Е/Q, лв./m3, където с Е съответно е

Годишен икономически ефект
Друг критерий, които се взема предвид, е годишният
икономически ефект. При определянето му се вземат под
внимание приведените разходи на отделните варианти
и годишното пречиствано водно количество. Формулата
съответно има вида ЕФ = (П1 - П2)Q, където Q е годишното пречиствано водно количество.
За сравняване на икономическата ефективност на
капиталните вложения за всеки отделен вариант може
да се използва и критерият минимални приведени разходи. При неговото изчисляване се прилага формулата - П
= Е + ЕнК, където Е е съответно годишните експлоатационни разходи в лева, К - капиталните вложения, а Ен е
нормативният коефициент на ефективност. Получените
на базата на тези изчисления резултати се сравняват,
като за по-изгоден логично се приема вариантът с помалки приведени разходи.
Често при сравняване на отделните варианти се достига и до случаи, при които вариантите се различават
по сроковете си за изпълнение. В подобни приложения,
както и когато въвеждането в експлоатация се извършва
на етапи, се използва допълнителен коефициент В, наречен приведен коефициент. Той се изчислява по формулата В=1/(1+Епр.к)t, където Епр.к е преводният норматив,
а t е периодът на привеждане.
Коефициентът В се взема предвид и при изчисляване
на общите приведени капитални разходи, като се използва формулата Кпр = К1 + К2В1 + К3В2 + KnBn-1, където
К1, К2... Кn са капиталовложенията, разпределени по
години за съответния вариант.
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Пречиствателна станция Стара Загора
Пречиствателната станция за отпадни води, която ще обслужва Стара Загора, е почти
завършена и скоро се очаква де влезе в експлоатация. Строителството и е в съответствие с „Национална програма за приоритетно изграждане на градски ПСОВ в населени
места с над 10 000 жители“. Финансирането е осигурено по програма ИСПА на Европейския съюз (75%) със съфинансиране от Европейската Инвестиционна Банка (15%) и от
Републиканския бюджет на Р България (10%). Възложител на проекта е Министерството
на регионалното развитие и благоустройството. Строителството се изпълнява от
немско-турския консорциум "Хайткамп - Мас". ПСОВ гр. Стара Загора е проектирана за
256 300 еквивалент жители и Qор= 6827 m3/h, БПК натоварване от 3 800 kg/d и суспендирани вещества натоварване от 4378 kg/d.
Успоредно със строителството на пречиствателната станция ще се изгради и главен колектор № 1, с което до ПСОВ ще се доведат до около 60% от отпадните води от
града.

Разширение на ПСОВ гр. Шумен
По линия на финансовия меморандум „Подобряване на водния цикъл в гр. Шумен“ се
предвижда разширение на ПСОВ гр. Шумен– за вторично третиране, рехабилитация на водопроводната, канализационната мрежа и на довеждащия водопровод от яз. Тича и на
помпените станции за града. Датата на приключване на финансовия меморандум е
31.12.2010 г., а общата стойност на проекта е 30 130 000 евро. За изпълнение на строителството е определен консорциум Униланд- Сиконко. Договорът обхваща изграждане
на биологично стъпало на ПСОВ за пречистване на отпадни води, преди вливането им в
река Камчия и оттам в Черно море.
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обозначена сумата на годишните експлоатационни разходи в лева, а с Q
годишното количество, което се пречиства m3/г. Към годишните експлоатационни разходи се включват сумата от преките експлоатационни разходи Еn, амортизационните отчисления А и други или Е = Еn + А, лв. Към
преките експлоатационни разходи се
включват разходите, свързани със заплатите на служителите, премиите,
добавките и т. н.; разходите за електроенергия; разходите за текущи ремонти; средствата, изразходвани за
материали, например, за различните
видове реагенти. За пресмятане на
количеството изразходван материал
се използва формулата М1 = (QДа/
1000)t/г, където М1 е разходът на
определен вид реагент, t/г, Q е количеството пречистена вода за една
година, m3/г, Д – средното тегловно
количество на химично чист реагент
в 1 m3 пречистена вода, g/m3, а – количеството на чистото вещество в
реагента на стоковия продукт в %.
При изчисляването на общите разходи за всички видове материали се
вземат предвид количеството изразходвани материали от различните
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видове, както и цената на един тон
материал. Амортизационните отчисления се определят в проценти от
стойността на капиталовложенията.

Капиталоемкост и други разходи
В процеса на анализ на вариантите е препоръчително да се вземат
предвид още няколко допълнителни показателя като капиталоемкост, обща
специфична площ за 1 m3 пречистена
вода, застроена специфична площ,
разход на електроенергия, необходима
електрическа мощност, работна електрическа мощност и разход на труд.
Всички изброени показатели се отнасят за 1 m3 пречистена вода. Капиталоемкостта се изразява като отношение на обема на капиталните вложения за изграждане на пречиствателната станция, към количеството пречистена вода до момента на пълно
амортизиране на станцията.
Общата специфична площ се определя в зависимост от общата проектна площ, отнесена към производителността на пречиствателната
станция, а застроената специфична
площ е отношението на проектната
застроена площ и производителността на станцията. Разходът на електроенергия се определя като се вземе предвид общият годишен проектен
разход на електроенергия в станцията, отнесен към годишно пречистения воден обем. За определяне на
необходимата електрическа мощност се взема предвид общата проектна инсталирана електрическа
мощност към проектната производителност, а при определяне на работната електрическа мощност се вземат предвид, съответно, общата
проектна електрическа мощност, отнесена към производителността на
станцията. Разходът на труд се определя в зависимост от изразходвания труд за една година, изразен в човекочасове към проектния годишен
обем пречистена вода.

!

Талон за безплатен специализиран абонамент
Списание Технологичен дом - Инсталации, Оборудване, Инструменти, се разпространява чрез безплатен
специализиран абонамент до професионалисти в областта на сградните инсталации, оборудване и инструменти.

дата:
/
/
име:
компания:
Моля, попълнете:
Адрес за получаване: служебен

(дд / мм / гггг)
фамилия:
отдел:
домашен

пощ. код:

длъжност:
населено място

/ жк.
________________________________________________ No.:
/ бл. ____________________ вх. ______ ет. _______ ап.
ул.
тел.: ___________ / __________________ мобилен: _____________ / _____________________ e-mail:
Дейност:
Инвеститор
Строителна фирма
Строителен консултант
Мебелист
Друго

Строително-инвестиционна компания
Проектантско и архитектурно бюро
Инсталаторска и инженерингова фирма
Фирма за градинско и парково строителство

Частен инвеститор в строителни обекти
Общински архитекти, инженери и специалисти
Дизайнерски студиа, къщи и бюра
Доставчик на продукти за инсталации, оборудване и
инструменти

!

Талон за личен платен абонамент
Ако не отговаряте на условията за безплатен специализиран абонамент за списание Технологичен дом - Инсталации,
Оборудване, Инструменти - можете да се абонирате, като заплатите сумата от 36 лева с включен ДДС.

дата:
/
/
име:
компания:
Област на дейност:
Адрес за получаване: служебен

(дд / мм / гггг)
фамилия:
отдел:
домашен

пощ. код:

длъжност:
населено място

/ жк. ________________________________________________ No.:
/ бл.
____________________ вх. ______ ет. _______ ап.
ул.
тел.: ___________ / __________________ мобилен: _____________ / ______________________ e-mail:
не
плащане: пощенски запис
банков път
Желая данъчна фактура: да
Организация:
МОЛ:
EИН:

ЕИН по ЗДДС:

Седалище: _____________________________________________________________________________________ град:
За да станете абонат на сп. Технологичен дом: попълнете съответно един от двата талона или формите на www.tech-dom.com
За личен платен абонамент заплатете сумата от 36 лв. с ДДС по някой от следните начини:
банков превод: Ти Ел Ел Медиа ООД, ОББ – клон Цар Борис III, BIC CODE: UBBS BGSF, IBAN: BG04 UBBS 78271013893307
Пощенски запис: София 1612, бул. "Акад. Ив. Гешов" 104, офис 9, Ти Ел Ел Медиа ООД
Пратете талона и копие от платежния документ по пощата, на факс: 02/ 818 38 00 или на ludmil@tech-dom.com
Абонаментите стартират веднага след получаване на потвърждение за извършеното плащане или регистриране на заявка за безплатен абонамент
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