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Еар Лукс - В предлага нова система за вентилация

От месец декември т.г. Bosch разши-

рява предлаганата на българския пазар га-

ма кондензни газови котли с мощност 65

и 98 kW със серията Condens 5000 W. "С

изключително високия си коефициент на

ефективност (до 110%), новите котли

предлагат идеална комбинация от инова-

тивна технология, надеждна и лесна екс-

плоатация и изключително компактни

размери. Инсталирани индивидуално или в

каскада, Bosch Condens 5000 W са подхо-

дящи за много приложения, осигурявайки

централно отопление на големи самосто-

ятелни къщи, жилищни комплекси, тър-

говски площи и офис сгради, като подгря-

ването на битова вода се извършва чрез

обемен бойлер", заявиха от Bosch.

"Кондензните газови котли Bosch

Отскоро фирма Еар Лукс - В предлага

на нашия пазар система за вентилация

модел CWL на немската компания WOLF.

"CWL се използва за вентилация на адми-

нистративни и жилищни помещения. От-

личителна характеристика на системата

е възможността за възстановяване на до

95% от отдадената топлинна енергия.

Използваният въздух от кухни, бани и то-

алетни се изсмуква, топлинната енергия

от него се отделя и се изпраща като нас-

рещен поток към топлообменник. След

това пречистеният въздух се освобожда-

ва в помещенията. По този начин се оси-

гурява вентилация при затворени прозор-

ци и чист въздух без прах и без външен

шум", заявиха от Еар Лукс - В.

"Уредът разполага с един вентилатор

за набавяне и изхвърляне на въздуха с ре-

гулируеми параметри, автоматична сис-

тема против замръзване, индикатор за

състоянието на филтъра и "plug and play"

готовност. Предлага се в три обема: 180

m3/ч, 300 m3/ч и 400 m3/ч. Модели CWL-300

и CWL-400 B се предлагат с допълнител-

на функция за работа в специален нощен

режим", допълниха от компанията вноси-

тел.

Condens 5000 W изискват малко прост-

ранство, предлагайки много възможнос-

ти за индивидуални приложения - включи-

телно тези в каскада. Каскадната инста-

лация може да бъде реализирана при вся-

ка пространствена ситуация в жилищно-

то строителство и обществени сгради.

Тя дава възможност за комбинация на 2,

3 или 4 котела от една и съща мощност

или комбинация от различни котли, пос-

тигайки по този начин широк мощностен

спектър между 130 и 392 kW върху площ

от само 1 m2. В зависимост от извърше-

ните топлотехнически изчисления на

сградата се избира комбинация от кот-

ли, която да отговаря на конкретната

топлинна потребност", допълниха от

компанията.

Bosch предлага кондензни котли Condens 5000 W

Аквастарт предлага серия вертикални многостъпални помпи e-SV

В началото на септември т. г. итали-

анският производител LOWARA официално

обяви старта на производството на но-

ва серия вертикални многостъпални пом-

пи e-SV от неръждаема стомана, съобщи-

ха за сп. ТД Инсталации, Оборудване, Ин-

струменти от фирма Аквастарт - офици-

ален дистрибутор на LOWARA за България.

"Новите вертикални многостъпални пом-

пи се отличават с иновативен хидравли-

чен дизайн и висока ефективност. Те са

подходящи за широк обхват приложения в

строителството и промишлеността", за-

яви Петя Русинова, управител на Аквас-

тарт.

"Резултат от иновативния дизайн на

помпите е-SV е много ниската стойност

на коефициента NPSH. По този начин се на-

маляват разходите за тръби и материа-

ли с до 20%. Сред останалите специфики

на помпите-SV е високият КПД, осигуря-

ващ по-висока енергоемкост. Комбинира-

ни с честотно регулиране Hydrovar, нови-

те многостъпални помпи предлагат до-

пълнително минимум 10% по-ниски разхо-

ди на електроенергия в сравнение със ста-

рия модел. Тяхно предимство е и здрава-

та им конструкция, разчетена за 20 000

работни часа без необходимост от под-

дръжка, и минималното аксиално усилие

върху работните колела, което води до по-

дълъг живот на лагерите на двигателя и

възможност за използване на стандарт-

ни двигатели", допълниха от Аквастарт.
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Радиатор на Корадо България отличен със златен медал
Моделът панелно отоплително тяло RADIK

KLASIK - R на българския производител Корадо

България бе удостоен със златен медал и дип-

лом на есенния Международен технически пана-

ир в гр. Пловдив. Радиаторът е предназначен за

реконструкция на старите системи за отопле-

ние с принудителна или свободна циркулация, пол-

зващи чугунени или панелни радиатори.

Корадо България е част от дружеството

KORADO a.s., Чехия, един от най- големите ев-

ропейски производители на стоманени панел-

ни радиатори и отоплителни тела за баня. Ос-

новното производство на компанията включ-

ва стоманени отоплителни тела, тръбни

отоплителни тела и дизайнерски отоплител-

ни тела. Както информира сп. ТД Инсталации,

Оборудване, Инструменти, новият модел ра-

диатори RADIK KLASIK - R бе представен на

българския и чешкия пазар през месец септем-

ври т. г.

Софийският офис на фирма ВАЙД-БУЛ с нов адрес
От началото на месец октомври фирма ВАЙД-

БУЛ оперира в новия си офис на столичния буле-

вард "Св. Климент Охридски". "Новият ни офис

предлага подобрена функционалност от гледна

точка на обслужването на клиентите и повише-

на ефективност при работата със стоки от скла-

да. Очакваме това да доведе до оптимизиране на

условията на труд и предоставяне на по-бързо и

качествено обслужване на клиентите ни. Инвес-

тицията в новия офис е стъпка в посока изпълне-

ние на плановете ни за развитие", коментираха

от компанията.

Фирма ВАЙД-БУЛ е специализирана в достав-

ката на електроматериали, електроапаратура и

инженеринг на електроинсталационни системи за

нуждите на енергетиката, машиностроенето, хи-

мическата, хранително-вкусовата, опаковъчна-

та промишленост, строителството и други.

В стратегическите планове на компанията за

следващата година фигурира и преместването на

клона в Пловдив в нова сграда, отново собстве-

ност на ВАЙД-БУЛ.

WAGO представи решения за сградна автоматизация
През месец септември т.г. търговското пред-

ставителство на WAGO Kontakttechnik у нас ор-

ганизира тридневен технически семинар, съобщи-

ха за сп. ТД Инсталации, Оборудване, Инструмен-

ти от офиса на компанията. Тематиката на съ-

битието бе посветена на решенията за изграж-

дане на системи за сградна автоматизация, пред-

лагани от немския производител. Гост-лектор бе

г-н Геро Дуде от WAGO Германия.

Присъстващите на семинара се запознаха със

спецификите на програмиране с WAGO-I/O-PRO

CAA, съобразени с изискванията на международ-

ния стандарт IEC 61131-3. "Представени бяха и

решения за сградна автоматизация, базирани на

WAGO KNX IP и BAC NET компоненти, както и ос-

ветителни инсталации с възможност за управ-

ление по DALI протокол", информираха организа-

торите.

"Семинарът бе посетен от представители на

фирми от България, Сърбия и Румъния. Планира-

ме инициативата да бъде организирана ежегод-

но", допълниха домакините на събитието.

Иновативни LED улични осветители на Самел-90 удостоени със златен медал
Нова гама улични енергоспестяващи освети-

телни тела с мощни светодиоди и оптика тип

"Бътърфлай" на фирма Самел-90 получи златен ме-

дал и диплом на есенното издание на Международ-

ния технически панаир в Пловдив. Престижното

отличие бе присъдено на моделите УECOT-P-70 D-

2x15 CREE ; УECOT-P-35 D-2x15 CREE; УECOT-P-35

S-1x15; УECOT-P-40 D-2x8 и УECOT-P-140 DD-4x15.

"Осветителите са разработени на базата на но-

ва технология, която осигурява висока енергий-

на ефективност, ниски разходи за поддръжка и въз-

можност за комбинация с алтернативни източ-

ници на електроенергия. Телата се отличават с

идеален фотометричен и оптичен дизайн, който

осигурява равномерно разпределение на светли-

ната, най-добрия индекс на цветопредаване

(≥0,65), добра разпознаваемост на обектите и

елиминиране на фликер и стробоскопичния ефект",

коментираха от Самел-90.

"Сред останалите характеристики на улич-

ните енергоспестяващи осветителни тела е

възможността за регулиране на наклона на све-

тодиодния блок спрямо хоризонталната или вер-

тикална ос и осигуряването на максимално бли-

зък до дневната светлина цвят. Осветители-

те са предназначени за улици, пешеходни зони,

мостове, площади и други обществени места,

в които е необходима екологична, комфортна и

безопасна среда за живот", допълниха произво-

дителите.
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На 27 септември т. г. словенският

производител на интериорни осветител-

ни тела Intra Lighting, съвместно с пар-

тньора си у нас - фирма Телетек, орга-

низира продуктова презентация. Съби-

тието се състоя в учебния център на

Телетек в столицата, в присъствието

на архитекти, проектанти и партньори

на компанията.

Презентацията бе открита от Ан-

тонина Димитрова, търговски дирек-

тор на фирма Телетек, която предста-

ви Младенка Кирова, регионален мени-

джър на Intra Lighting за България, и лек-

торите Мариян Ройц, търговски дирек-

тор на Intra Lighting, Томаш Комел и Ран-

ко Сканси.

В първата част на семинарната прог-

рама г-жа Кирова представи накратко

историята и корпоративната структу-

ра на словенската компания. "Intra Lighting

е специализирана в производството на

интериорно и архитектурно осветление.

Компанията е създадена през 1989 г., ка-

то в началото дейността й е била със-

редоточена главно върху техническото

осветление. На настоящия етап фирма-

та произвежда богата гама интериор-

Компанията ще лансира продуктите си чрез дистрибуторската мрежа на Телетек

ни осветителни тела за офисни и общес-

твени сгради, хотели, магазини и цент-

рове за развлечение. Продуктите пред-

лагат изключителен дизайн и техничес-

ки характеристики, създадени в сътруд-

ничество с водещи дизайнери. В допъл-

нение към широката гама от осветител-

ни тела, Intra Lighting предлага освети-

телни решения за осигуряване на перфек-

тни условия за работната среда и дома.

Продуктите се характеризират с пер-

фектно качество, лесна инсталация и

поддръжка, и отлична енергийна ефек-

тивност", заяви г-жа Кирова.

Присъстващите на семинара имаха

възможност да се запознаят с конкрет-

ни примери в областта на светлинни-

те решения за търговски центрове и

банки. Лекторът г-н Комел наблегна

върху естетическите и икономически

аспекти при използването на комбина-

ция от естествено и изкуствено освет-

ление и посочи основните изисквания, на

които трябва да отговаря то в съвре-

менните хипермаркети. Представена бе

специална металхалогенна лампа, раз-

работка на Osram, която производите-

лите от Intra Lighting влагат в свои ос-

ветителни тела за търговски обекти.

Гостите се запознаха и с иновативна

концепция за осветление за банков клон,

благодарение на която е постигнат ин-

тензитет от 7 W/m2. Решението е из-

градено на базата на хибридни освети-

телни тела, които съчетават свето-

диодни и флуоресцентни лампи, и пред-

лагат директно и индиректно разпре-

деление на светлината.

Представянето завърши с коктейлна

част, на която клиенти, официални гос-

ти и специалисти от фирмата имаха въз-

можност да обменят мнения и комента-

ри по обсъжданите теми и да генерират

идеи за бъдещи съвместни проекти и но-

ви технически решения.

На 8 октомври т. г. в столичния

Central Park Hotel на специално орга-

низирана пресконференция официал-

но бе представено световното изло-

жение за архитектура, материали и

системи BAU, което ще се проведе

от 17 до 22 януари 2011 г. в Мюнхен,

Германия. По покана на организато-

рите от Германо-българската индус-

триално-търговска камара (ГБИТК) в

събитието участва г-жа Кристина

Майер - представител на Мюнхенс-

ки панаир. Пресконференцията бе от-

крита от г-н Мичо Чипев, директор

Панаири в ГБИТК.

"Целта ни като организатори е

предстоящото изложение да привле-

че брой посетители, близък до рекор-

дните 212 000 от изданието му през

2009 година, като същевременно се

увеличи броят на тези от чужбина.

За предстоящото издание сме си пос-

тавили амбициозната задача да дос-

тигнем цифрата от 40 000 чуждес-

транни гости и дори да я надминем.

Нашата целева аудитория са предс-

тавителите на строителния бизнес

от цял свят, производителите на

строителни материали, архитекти-

те, както и аудитория от академич-

ните среди в областта", заяви г-жа

Майер. "BAU 2011 запълва отново ця-

лата изложбена площ на Мюнхенския

панаир от 180 000 кв. м, участие са

заявили 1900 изложители от 40 стра-

ни, като чуждестранните изложите-

ли са около 25%", допълни тя.

На презентацията стана ясно и че

водещи теми на BAU 2011 ще бъдат

"Устойчиво строителство", "Строи-

телството според изискванията на

поколенията", "Изследвания и инова-

ции", "Образование и квалификация".

Те ще се разглеждат подробно на

специализирани представяния, които

ще дадат възможност на посетите-

лите да се докоснат до материали,

техники и системи.

"Наред с възможностите за учас-

тие чрез изложбени площи, BAU ще

предложи отново на своята публика

богата съпътстваща програма, ор-

ганизирана в три форума - Интели-

гентно строителство, MakroArchi-

tektur и Бъдеще за строителството",

разкри подробности от подготвени-

те мероприятия представителката

на организаторите и продължи: "Под-

готвили сме и редица конгреси, сим-

позиуми и работни срещи, както и це-

леви обиколки по време на изложени-

ето, с идеята да предоставим раз-

нообразни възможности за всички по-

сетители".

Г-жа Кристина Майер, представител на Мюн-
хенски панаир, и г-н Мичо Чипев, директор Па-
наири в ГБИТК.
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На 4 ноември т. г. в унгарската сто-

лица Будапеща официално беше предс-

тавено предстоящото издание на из-

ложението ISH за оборудване за баня,

сградни инсталации, ОВК решения и въ-

зобновяеми енергийни източници. Обя-

вени бяха датите, на които ще се със-

тои - 15 до 19 март 2011 година. Спе-

циално организираната от Messe

Frankfurt и Deutsche Ausland-

shandelskammern (Германска външно-

търговска камара) пресконференция

привлече интереса на журналисти от

страните от Централна и Източна Ев-

ропа - България, Румъния, Сърбия и Черна

гора, Чехия, Словакия, Унгария, Австрия.

За да представят поредното издание

на едно от най-значимите събития, про-

веждащо се на всеки 2 години, органи-

заторите бяха поканили д-р Михаел

Щурм, директор Маркетинг и комуни-

кации Технически панаири на Messe

Frankfurt, г-н Елмар Есер, председател

на ZVSHK (Немската федерация за са-

нитария, отопление и климатизация),

както и г-н Хорст Айзенбайс, предсе-

дател на VdZ (Асоциацията на произ-

водителите на ОВК оборудване).

С 40% от крайната енергийна кон-

сумация, сградите са лидер в това от-

ношение, стана ясно от презентация-

та на ISH. "От друга страна обаче, те

все още разполагат с огромен неизпол-

зван потенциал в тази посока. На пред-

стоящото издание на ISH през март

2011 година, индустрията ще даде сво-

ите най-актуални предложения как точ-

но да бъде използван той", разказа д-р

Михаел Щурм.

"Уверени сме, че предстои поредно-

то силно издание на изложението", за-

яви представителят на Messe Frankfurt.

"Сигурност ни дават цифрите, които

имаме от събитието през 2009 г. То-

гава изложението е привлякло повече

от 200 000 посетители, благодарение

на своите 2300 изложители, разполо-

жени на повече от 250 000 кв. м излож-

бена площ. Смело мога да заявя, че въп-

реки кризата, очакваме подобен, ако не

и по-голям интерес", убеден е д-р Щурм.

"Очакваме отново успешно издание

на изложението ISH през март догоди-

на", сподели г-жа Татяна Делчева, пред-

ставител на Messe Frankfurt в рамки-

те на Германо-българската индустри-

ално-търговска камара. "Готови сме да

съдействаме на всички български ком-

пании, които проявяват интерес към

ISH 2011", допълни тя.

И това издание на изложението ще

бъде условно разделено в

две направления - ISH Water и
ISH Energy
Първата област ще даде на посети-

телите възможност да се запознаят с

тенденциите в областта на оборудва-

нето за баня, като основен акцент в

него са устойчивите и дизайнерски ори-

ентираните решения. Заинтересовани-

те ще могат се запознаят с тенден-

циите в областта на дизайна за баня,

както и да избират сред най-актуал-

ните предложения в областта за 2011/

2012 година. Организаторите са акцен-

тирали върху цялостни концепции, из-

цяло съобразени с екологичните изис-

квания, както и с разглеждането на ба-

нята като стая за релакс, която еднов-

ременно с това включва в себе си всич-

ки високотехнологични новости, които

са известни на пазара.

Втората основна тема, която изло-

жението ISH обхваща, е енергийната

ефективност и възобновяемите енер-

гийни източници, както и приложение-

то на енергийноефективни решения в

областта на ОВК инсталациите. В

рамките му посетителите ще могат

да видят пълния набор възможности в

областта на иновативните сградни ин-

сталации, в това число: ефективни ре-

шения в отоплението и климатизаци-

ята, фотоволтаични технологии, изпол-

зването на биомаса, термопомпи, гео-

термална енергия и други.

Богата съпровождаща програма
За пореден път изложението ISH e

допълнено от разнообразна съпровож-

даща програма, включваща форуми, пос-

ветени на технологии и енергетика,

климатизация и други. Огромното зна-

чение, което организаторите на ISH

отдават на климатичните промени и

на енергийната ефективност са сери-

озно застъпени в концепцията на кон-

курса Design Plus. В него се отличават

продукти на участници в изложението,

които са успели да достигнат опти-

малната комбинация от устойчивост,

естетика и функционалност. Design

Plus е един от водещите конкурси в об-

ластта на дизайна в Германия и се про-

вежда в рамките на редица изложения

на Frankfurt Messe от 1983 година на-

сам. На последното издание на ISH през

2009 година, в него участваха 111 фир-

ми с 252 свои продукта. Тези идеи, ко-

ито са отличени, се показват в рамки-

те на специално организирана за това

изложба през дните на ISH.

Европейска архитектурна награда
За първи път, по време на това из-

дание на ISH ще бъде представена Ев-

ропейската архитектурна награда за

2011 година. Тя е учредена от Немска-

та архитектурна асоциация и Немска-

та федерация за санитария, отопление

и климатизация и има за цел да откри-

ва и отличава примери за енергийное-

фективна архитектура.

ISH 2011 се планира за 15 - 19 мартISH 2011 се планира за 15 - 19 март
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Изложбените площи са почти запълнени
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От 8 до 10 октомври т. г. ETEM

Building Systems, AGC Flat Glass и Дорма

България за шеста поредна година бяха

домакини на Международния архитекту-

рен симпозиум "Алуминий и стъкло". Те-

мата на събитието "Концепция адаптив-

на фасада" провокира интереса на над

150 водещи архитекти и инженери от

страната и чужбина, които посетиха ме-

роприятието в хотел РИУ Правец ризорт

голф & СПА, гр. Правец.

Семинарът бе открит от гост-лек-

тора арх. Весела Макгий, възпитаник на

SavannahCollege of Art and Design (Master

of Architecture) в Джорджия. Като пред-

ставител на Българския съвет за устой-

чиво развитие, арх. Макгий представи

наложилата се в световен мащаб кон-

цепция за устойчиво

развитие в строи-

телството и нейно-

то приложение в Бъл-

гария.

Инж. Венета Нова-

кова, ЕТЕМ Building

systems, презентира идеята за адаптив-

на фасада. "Адаптивната фасада се раз-

личава от конвенционалната по това, че

има способността да променя характе-

ристиките си. Тя може да адаптира сво-

ите функции към променящата се окол-

на среда, да бъде модератор между кли-

матичните условия и сградата, така че

да осигури комфорт на обитателите.

Фасадата на бъдещето - адаптивната

фасада, представлява гъвкава и комплек-

сна система, която ще изпълнява много

нови функции, ще гарантира комфорт на

обитателите, ще пропуска достатъчно

естествена светлина, ще осигурява

ефективна слънцезащита и вентилация,

сигурност и безопасност. Системите

ЕТЕМ позволяват изпълнение на адаптив-

ната фасада", заяви г-жа Новакова.

Акцент бе поставен и върху фасадния

инженеринг. "Това е една нова специал-

ност, обхващаща и изискваща познания

в много области. Подчинена е на тенден-

цията да се създават интердисциплинар-

ни екипи от специалисти в различни нап-

равления - архитекти, инженери, дизай-

нери и други, започващи работа от кон-

цептуално ниво, преминавайки през всич-

ки други етапи - идеен проект, работен

проект, тестове, одити, до завършва-

не на сградата", коментираха организа-

торите.

Иван Зайков, маркет мениджър на AGC

Flat Glass, запозна аудиторията с висо-

котехнологичните продукти, предлагани

от компанията, както и с изключително

актуалните в момента високоселектив-

ни стъкла. Официалната част на симпо-

зиума завърши с презентация на арх. То-

мас Милер, продуктов мениджър на диви-

зия GLASS в DORMA, който представи

системните решения на DORMA в област-

та на обкова за стъкло и в частност на

стъклените фасадни системи.

Отскоро инж. Кристина Машонова за-

ема поста изпълнителен директор в Сис-

темеър България. Инж. Машонова е с пре-

дишен опит в областта на ОВК техника-

та. Работила е 15 години за Атаро Клима,

като е изпълнявала различни ръководни

функции. Преди постъпването си в Систе-

меър е заемала поста Търговски директор.

Като основен приоритет в дейността

си в Системеър България инж. Машонова

посочва налагането на марката Systemair

като символ на шведското качество и на-

деждност, не само сред специалистите от

вентилационния бранш, но и сред крайни-

те клиенти.

В търговската политика на фирмата

новият изпълнителен директор поставя

акцент върху установяването на отноше-

ния с клиентите, които почиват на вза-

имно доверие. "Доверието на клиента е

приоритетна цел за Системеър. Стремим

се към равнопоставеност и еднакво от-

ношение към всички клиенти, не ги разде-

ляме на големи и малки. Нашата задача е

да представим адекватно продуктите си

и да стигнем до максимален брой потен-

циални партньори, които от своя страна

да получат високо ниво на обслужване, ин-

формираност и гъвкава ценова политика",

заяви инж. Машонова.

С оглед постигане на поставените це-

ли, новият изпълнителен директор на Сис-

темеър България предвижда организира-

нето на специализирани обучения и раз-

лични маркетингови инициативи. "Пред-

стоят ни обучения и продуктови презен-

тации, насочени към проектантите и ин-

сталаторите, които ще се провеждат

периодично във фабриките ни, предимно

в Швеция и Германия. С цел да сме мак-

симално експедитивни по отношение на

поддръжката на нашето оборудване, ще

обучим и сертифицираме надеждни сер-

визни партньори. Както е известно, пър-

вото изделие се продава от търговеца,

но всяко следващо - от сервизния техник.

Ще присъстваме активно на специализи-

раните изложения. Крайната ни цел е да

предоставяме

навременна и

пълна информа-

ция за нашите

продукти и да

спечелим дове-

рието на спе-

циалистите в

бранша, рес-

пективно - на

крайните пот-

ребители", ко-

ментира инж.

Машонова.

Сред новостите в продуктовата га-

ма на компанията, които Системеър се

надява да наложи на нашия пазар, е ком-

пактната климатична камера с вграде-

на термопомпа, която се осигурява еднов-

ременно вентилация, охлаждане, отопле-

ние. Климатичната камера е подходяща

за жилищни и административни сгради,

сървърни помещения, офиси, магазини,

банки и други.

Международният симпозиум "Алуминий и стъкло"
събра водещи архитекти
Международният симпозиум "Алуминий и стъкло"
събра водещи архитекти

Инж. Кристина Машонова е новият изпълнителен
директор на Системеър
Инж. Кристина Машонова е новият изпълнителен
директор на Системеър
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Следвайки успеха на системите Mini-SMMS, SMMS и SHRM

(с рекуперация), Toshiba поставя нови технологични стандар-

ти с производството на SMMS-i, ново поколение на Супер Мо-

дулните Мулти Системи с променлив дебит на хладилния агент,

които включват три нововъведения в конструкцията си.

Използвайки 2 или 3 DC двойно роторни компресори с из-

цяло инверторна технология във всички външни тела, SMMS-

i работи с високоефективния хладилен агент R-410A. Благо-

дарение на инверторната технология, работния товар на сис-

темата се разпределя по-равномерно със специално управле-

ние регулиращо редуването на работата на външните тела

и на всеки от компресорите.

Високоефективните ротационни компресори и модерните

векторно-управлявани инвертори постигат висок Коефици-

ент на трансформация (COP): 6.38 (при частичен товар 50%)

Това рефлектира в максимална енергийна ефективност на

климатичната система, което намалява влиянието на сгра-

дата върху замърсяването на околната среда.

Изключителна гъвкавост при
инсталиране и удължен тръбен път
Ограниченията в инсталирането на тръбните пътища са

намалени, с максимално разстояние за монтаж на най-отда-

леченото вътрешно тяло от 235 метра спрямо външното тяло.

Осигурява се дори по-добра гъвкавост при големи дениве-

лации между вътрешните тела.

SMMS- i системата на Toshiba е водеща в климатизацията

като осигурява денивелация до 40 метра между вътрешните

тела на една система. Това е достатъчна височина за да пок-

рие 11 етажна сграда.

SMMS-i: Следващо поколение
Супер Модулна Мулти Система
SMMS-i: Следващо поколение
Супер Модулна Мулти Система

Първи в индустрията!
Външните тела са увеличили мощността си и са оптими-

зирали дори още повече ефектив-

ността си, тъй като са оборудва-

ни с няколко компресора, до 3 в тя-

ло, всеки от тях използвайки тех-

нология с постепенно натоварване

и DC инвертори.

Така външните тела 14 HP и 16 HP

са оборудвани с три високо енергий-

ноефективни двойно-роторни комп-

ресори при пълен и частичен товар.

Тези нови компресори значител-

но подобряват енергийната ефек-

тивност и нивата на комфорт при

всяка SMMS-i система.

Фино управление в промяната на
оборотите
Прецизен променлив контрол регулира оборотите на ком-

пресора почти плавно със стъпка от 0.1 Hz.

Отговаряйки точно на нуждите на охладителния товар, този

прецизен контрол ограничава до минимум енергийните загуби при

промяна на честотата (оборотите) и създава комфортна атмос-

фера с минимални отклонения от желаната температура.

С но-

в и т е

тела на

SMMS-i

систе-

м а т а

ограни-

ченията

в разме-

ра и

тегло -

то са

сведени до минимум и е улеснен по-бързия им монтаж.

Новата SMMS-i система е съвместима с всички външни те-

ла, които се използват с предишната SMMS система на Toshiba

с повече от 80 възможни модела при различни охладителни

мощности.

bulgaria_info@carrier.gr, www.toshiba-ac.eu

> ôèðìåíà ñòàòèÿ
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Размерът на инвестицията е

внушителен за здравната ни систе-

ма - над 200 милиона евро. Българ-

ска агенция за инвестиции обявява

проекта за инвестиция клас I. Той

е изпълнен на два етапа. Строител-

Съвременна система за сградна автоматизация осигурява
енергийна ефективност и висока надеждност

МБАЛ Токуда Болница София е най-голямата частна инвести-

ция в областта на здравеопазването у нас през последните два-

десет години. Неин инвеститор е компанията Токушукай Ме-

дикъл Корпорейшън, еднолична собственост на д-р Торао То-

куда. От над двеста и осемдесетте здравни заведения на То-

кушукай Медикъл Корпорейшън само едно се намира извън Япо-

ния и това е именно МБАЛ Токуда Болница София.

Сградните инсталации
в болница ТОКУДА
Сградните инсталации
в болница ТОКУДА

ните работи стартират през 2004

г., а през 2006 г. влиза в експлоа-

тация първата част на мащабна-

та постройка. Днешната разгъна-

та застроена площ на Токуда е 52

000 m2. Болничната дейност е

структурирана в 32 отделения, раз-

полагащи с 1000 легла и 220 парко-

места.

Сградните инсталации са
интелигентни
Идейният архитектурен проект

на сградата е разработен от архи-

тект Нобуо Могари от корпораци-

ята Шинто Кейкаку. Проектът е

адаптиран към българските норми

и стандарти от Ателие Серафимов-

Архитекти. Строител на болница

Токуда е компанията Хазама Корпо-

рейшън - клон София.

Сградните инсталации са про-

ектирани извън България. Голяма
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част от техниката, на базата на

която са реализирани инсталаци-

ите, е доставена чрез корпоратив-

ни договори с фирмите-производи-

тели. За изправността на сград-

ните инсталации в болница Току-

да отговаря специален отдел по

поддръжката към инвеститора То-

кушукай София.

"Сградните инсталации в болни-

цата са проектирани в съответс-

твие с всички международни изиск-

вания. Обхванати са от съвремен-

на платформа за управлението им

(BMS). Сградата разполага и със

специална система за управление на

енергийните потоци (PMS). Според

мен няма друга болница в България,

която да разполага с толкова инте-

лигентни сградни инсталации", ка-

тегоричен е инж. Христо Дойнов, ръ-

ководител "Поддръжка и сгради" в

Токушукай София.

Добре е техниката да се доставя
от българските офиси,
категорични са от поддръжката
В последвалия ни разговор с инж.

Дойнов поставяме особено актуал-

ния през последните години въпрос

дали договарянето и доставката на

техниката извън България е най-це-

лесъобразното техническо решение.

"Убедени сме, че ако договаряне-

то и доставката на техниката бе

осъществено през българските офи-

си на избраните компании, поддръж-

ката на инсталациите днес би би-

ла по-лесна", категоричен е той. "В

процеса на експлоатация на сграда-

та се наложи да направим някои тех-

нически и технологични подобрения.

Считаме, че ако специалистите, за-

нимаващи се с последваща поддръж-

ка на инсталациите, имат възмож-

ност да участват в инженеринговия

процес - от проектирането до из-

пълнението и пуска им в експлоата-

ция, използваните технически реше-

ния биха били в по-голяма степен оп-

тимални и като цена, и като ремон-

топригодност, и като ефектив-

ност. Екипът по поддръжката е то-

зи, който отговаря за изправност-

та на инсталациите 24 часа, седем

дни в седмицата, и всички ние сме

най-силно заинтересовани техника-

та да е изправна и да работи в про-

ектни параметри", допълва той. В

отговор на въпроса: търсили ли са

съдействие от българските офиси

на някои от компаниите-производи-

тели, г-н Дойнов заяви: "Да, гаран-

ционният срок на техниката изте-

че и вече сме се обръщали към бъл-

гарските специалисти за съдейст-

вие. Бих искал от свое име и от име-

то на колегите ми от екипа да им

благодаря за съпричастността и

професионализма. Възползвам се от

случая да посъветвам бъдещи чуж-

дестранни инвеститори в България

да изберат схема на работа, при ко-

ято сградните инсталации се про-

ектират в страната, а техниката

се доставя през местните офиси на

производителите".

Успешна е само
стратегическата поддръжка
В отговор на въпроса какви са по-

добренията, направени в процеса на



ÑÒÐ. 16 7*2010

> Ïðîåêòè, ðåàëèçàöèè

пуск и последващата експлоатация на сградните сис-

теми, инж. Дойнов заяви: "Най-сериозното подобрение,

което би могло да се направи е сградните инсталации

да работят при оптимални параметри. Би следвало да

се мисли в посока изчистване на проблемите между две-

те фази на проектиране и изпълнение на сградата. Съ-

що така е важно да се доработят несъответствия-

та, заложени в резултат на работата между различни

производители и изпълнители". Той допълни, че проек-

тните параметри следва да се съгласуват с факти-

ческите изисквания на персонала и апаратурата, и то

при условие, че се правят разчети за бъдещо потреб-

ление на ток и газ, като се следи ежедневно най-нис-

ката стойност по леглоден при поддържане на висок

комфорт.

В края на разговора ни с инж. Христо Дойнов го по-

питахме с колко специалисти разполага и счита ли,

че наличният екип е достатъчен да осигури непрекъс-

ваемостта и надеждността на работа на сградните

инсталации: "Важността на екипа е несъмнена като

създаването, обучението и проверката му в реални си-

туации е дълъг и труден процес. Поддръжката на

сградните инсталации в толкова мащабна болница ка-

то Токуда би могла да е успешна само, ако е страте-

гическа. Подходът за решаване на възникнали пробле-

ми ден за ден не би могъл да е успешен. В заключение

искам да заявя, че още в етапа на проектирането и

изграждането на сградите е нужно да се мисли за лес-

ната им експлоатационна поддръжка, за възможнос-

тите за енергоспестяване и адаптиране към нови тех-

нически и други изисквания при минимален разход на

сили и средства.

Консуматорите са три категории
Електрическата инсталация НН е изградена според

строгите изисквания за сигурност на електрозахран-

ването в здравните заведения, коментира главният

енергетик на болница Токуда инж. Веселин Марков.

С оглед удовлетворяване на изискванията, консума-

торите са разделени в три категории.

n Нулева категория - в нея попадат консуматори, недо-

пускащи смущения в електрозахранването. Типични

представители на консуматорите от нулева катего-

рия са операционни зали, хемодиализни системи, някои

лаборатории и медицински уреди. Непрекъсваемостта

на ел. захранването на тези консуматори се осигуря-

ва чрез един основен и няколко локални UPS на Socomec.

n Първа категория - обхваща консуматори, допускащи

краткотрайно прекъсване на електрозахранването. То-

ва са преди всичко системите за сигурност, аварий-

ното и евакуационното осветление, инсталациите за

медицински газове, както и важни медицински уреди.

Електрозахранването на консуматорите от първа ка-

тегория е осигурено чрез два дизел-генератора, вклю-

чени в система за автоматично включване и изключ-

ване.

n Втора категория - обхваща останалите консуматори

в болницата.

Сред фирмите-партньори на отдела по поддръжката

в момента са Ехнатон, Борек и Финци и др.

Главното разпределително табло
е структурирано в шест секции
захранващи отделни групи консуматори. Всяка сек-

ция е включена към отделен трансформатор и по прин-

цип работи самостоятелно, освен в авариен режим. Сек-

циите са структурирани в две групи, всяка от които

обхваща по три секции. Групите са с пълно резервира-

не между отделните секции, с автоматично изключва-

не на консуматорите от по-ниска категория. Коорди-

нацията между тях се реализира от специално конст-

руирана система, т. нар. PMS (Power Management

System). Резервирането между групите се осъществя-

ва на ниво средно напрежение чрез система за АВР. PMS

кореспондира и с други сградни инсталации, например

системите за пожароизвестяване и захранване с при-

роден газ. При авария тя изключва електрозахранване-
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то в "опасните" зони. "Наред с приетото структури-

ране и резервиране на оборудването, за постигане на

висока надеждност и сигурност допринася и изборът

на утвърден производител. Цялото оборудване на ниво

НН е на фирма Siemens, като доставчик е Siemens - Тур-

ция, а изпълнител фирма Юнитермак", заяви главният

енергетик.

Сградната електрическа инсталация
е изпълнена изцяло по петпроводна схема с отде-

лен заземителен проводник. В местата, в които е не-

обходимо, е изградена и отделна заземителна инста-

лация за медицинската апаратура. Етажните табла

са структурирани според архитектурните блокове. Ла-

бораториите, специализираните кабинети и отделе-

нията, както и машинните зали разполагат със соб-

ствени табла. Всички табла са разделени на две - ос-

новно и резервно, захранващи съответните групи кон-

суматори.

Осветителната инсталация е изградена на четири

нива. В различните помещения между 1/3 и 1/2 от ос-

ветителните тела са с резервирано захранване. Част

от резервираните тела имат и вграден акумулатор за

допълнително резервиране, а отделно от общото ос-

ветление е изградена и система за евакуационно ос-

ветление.

Осветителната инсталация в общодостъпните по-

мещения и зони е обхваната в система за автоматич-

но включване и изключване (LAS), която позволява включ-

ването/изключването им според текущите потребнос-

ти, работното време и външната осветеност. Във вся-

ка от пациентските стаи е предвидено и локално ос-

ветление, както и в много кабинети.

Електрическата инсталация СрН
също е изградена според изискванията за сигурност,

категоричен е инж. Марков. Болницата е категоризи-

рана като консуматор нулева категория, което е на-

ложило захранването й от два независими източника,

с два отделни кабела. Всеки източник захранва група

от три секции, които в нормален режим работят не-

зависимо една от друга, а в авариен режим се резер-

вират взаимно чрез системата за АВР. Към уредбата

СрН е подведен и трети кабел, който се използва за

резервиране на първите два, в случай на планови ре-

монти и профилактика. "Цялото оборудване СрН, вклю-

чително защитите и блокировките, системата за АВР

и шестте броя трансформатори са на Schneider

Electric. Изпълнител е фирма Гелишев", съобщи инж. Ве-

селин Марков.

Системите за АВР и PMS са координирани помежду

си с оглед спазване на изискванията за степенуване и

последователност при резервиране на отделните нива.

Специфично е електрозахранването на
операционните зали
"В съответствие с изискванията за безопасност те

са захранени през разделителни трансформатори. Внед-

рена е и специална система, наблюдаваща съпротив-

лението на изолацията, товара, температурата и други

параметри, свързани с безопасността на пациента и

обслужващия персонал. Оборудването е на фирма

Bender, а доставката и изпълнението - на фирма Бел-

ком", съобщава главният енергетик.
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Възможности за оптимизация
на ел. инсталацията
В отговор на въпроса в каква посока би могла да се

оптимизира ел. инсталацията, главният енергетик от-

говори: "Електрическата инсталация е проектирана и

изградена професионално. В тази аспект нещата, ко-

ито биха могли да се подобрят, са малко. Разбира се,

тъй като идеално техническо решение не съществу-

ва, от моя гледна точка съществуват някои решения,

които биха могли да се оптимизират. Например освет-

лението да се раздели на зони със и без естествено

осветление. В момента в сградата съществуват зо-

ни, част от които имат достъп до естествено освет-

ление, но централизираното вкл./изкл. на осветители-

те от зоната не позволява изключването им дори и през

светлите часове на деня. Това, освен че е вредно за

зрението, води и до преразход на електроенергия. Съ-

що така, ако аз разработвах електрическата инста-

лация, бих заложил дефектнотокови защити на повече

места в болницата. Според мен, този съвременен на-

чин за защита на хората е недостатъчно използван,

тъй като все още е скъп. Друг аспект, в който счи-

там, че съществуват възможности за оптимизация, е

монтирането на защита от пренапрежение както в ГРТ,

така и на по-ниските нива. Болницата е оборудвана със

скъпа апаратура, която трябва да бъде защитена по

всички възможни начини. Надявам се, че посочените въз-

можности за оптимизация ще бъдат оползотворени,

тъй като крият възможности и за повишаване на енер-

гийната ефективност, и за повишаване на надеждност-

та и сигурността", допълва той.

BMS на болница Токуда
Системата за сградна автоматизация (Building

Management System) на болница Токуда е структурира-

на в три хардуерно, софтуерно и комуникационно обо-

собени самостоятелно функционални подсистеми:

n Автоматизация на ОВК (Heating Ventilation & Air

Conditioning) инсталацията;

n Система за автоматизация на осветлението (LAS,

Lighting Automation System);

n Система за контрол на ел.енергията (PMS, Power

Management System).

Автоматизацията на ОВК
системите
е изпълнена изцяло с апаратни и развойни средства

от продуктовата гама на Sauter. Базирана е на:

n Modbus мрежа с рутер Nova291 и PC мониторна стан-

ция,

n Програмируеми логически контролери (PLC) Nova Flex

EYR 203, EYL220C - 107 броя,

n SW приложение, генерирано в NovaPro развойна среда

(под ОС WinXP), както и

n Стотици сензори (за температура, влага, замръз-

ване, налягане, осветеност и др.) и изпълнителни ме-

ханизми (моторни задвижки на вентили, клапи, жа-

лузи и др.).

Системата за автоматизация на
осветлението (LAS)
е проектирана и реализирана от фирма Ню Систем.

Базирана е на KNX Ethernet протокол с рутер на Siemens

и PC мониторна станция, SW приложение, генерирано

в KNX развойна среда под WinXP, както и програмиру-

еми изпълнителни релета на Siemens.

"Болницата разполага с автоматизиран осветите-

лен режим. Всяка светлинна група се управлява в ав-

томатичен режим (по програмиран времеви график), в

ръчен режим, а някои функционално свързани светлин-

ни зони се управляват и от фотосензор. С цел енергос-

пестяване се прави електрическо разделяне на големи

светлинни групи, осветяващи смесени зони (с естес-

твено дневно осветление и вътрешни по-тъмни зони),

на по-малки зони с индивидуално софтуерно управлени-

е", съобщава Станислав Станев, ръководител направ-
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ление BMS на болница Токуда. "Болницата вероятно е

една от малкото институции от такъв мащаб в стра-

ната, в която има внедрен, работещ и актуализиран

постоянно автоматизиран осветителен режим", допъл-

ва той.

Друга внедрена в болницата система е т. нар.

Система за контрол на
ел. енергията (PMS)
Тя регистрира и извежда в SCADA приложение, бази-

рано на PC станция, параметри и работно състояние

на превключватели, крайни изключватели, главни пре-

късвачи, датчици (индуктивни, капацитивни и др.), как-

то и данни от контролно-измервателни прибори в ГРТ.

От контролно-измервателните прибори към транс-

форматорите и дизелгенераторите системата извеж-

да (в реално време (на всеки 500 ms) и в архивен ре-

жим) справки в числов, графичен (трендове) и табли-

чен вид за активна мощност - P (W), реактивна мощ-

ност - Q (VAr), пълна мощност - S (VA), фактор на мощ-

ността cosϕ, ток I - L1, 2, 3 (A), напрежение U (L1 - L2,

L2 - L3, L1 - L3) (V).

"Системата извежда също така алармен лист, ре-

гистриращ по време събитията и аларм-статуса в наб-

людаваните контролни точки в ГРТ. Върху отделен па-

нел на PMS приложението се извежда контролът на ава-

рийните изключвания от пожароизвестителната сис-

тема. Програмируемият логически контролер на PMS

e на Siemens от серията SIMATIC, а комуникацията с

PC станцията се осъществява на базата на SIMATIC

NET", коментира г-н Станев.

Система за отопление,
вентилация и климатизация
Отоплението в сградата на МБАЛ "Токуда Болница

София" се осигурява от четири котела, в които се заг-

рява антифриз. От котлите загретият антифриз, с по-

мощта на циркулационни помпи, се подава към помеще-

нията в сградата, в които са разположени вентилатор-

ни конвектори (fan-coils). С тяхна помощ, подаваният

пресен въздух се дообработва до постигане на опти-

малната за съответното помещение температура.

Отделно, през зимния период, затоплен антифриз

от котлите се подава и към двадесет и седем броя

климатични камери, в които студеният атмосферен

въздух предварително се загрява, преди да се подаде

към сградата на болницата. През летния период кли-

матичните камери се използват за охлаждане на ат-

мосферния въздух, като към тях се подава студен ан-

тифриз от четири броя водоохлаждащи агрегати

(Chillers).

Горещ антифриз от котлите се подава и на два броя

топлообменници, в които се подгрява вода за битови

нужди до температура 60 оС, след което достига до

точките за крайно потребление. "Цялото оборудване,

на базата на което е изградена системата за отоп-

ление, вентилация и климатизация, включващо чети-

ри броя котли Erensan, четири водоохлаждащи агре-

гати Trane, двадесет и седем климатични камери

Carrier, два топлообменника Aris и два парогенерато-
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ра Garioni naval е доставено на базата на корпоративни

договори от главния изпълнител на проекта", инфор-

мира инж. Йордан Георгиев, ръководител направление

ОВК на болница Токуда. "Газовата инсталация е про-

ектирана и изпълнена от българската фирма Лилия Хив

и бих искал да се възползвам от случая да изкажа про-

фесионалните си благодарности за добре свършена-

та от тях работа", допълни той.

Вентилационна система на
болницата
Вентилационната система на Токуда включва въз-

духоводна мрежа, изградена от въздуховоди от поцин-

кована ламарина, и двадесет и седем броя вентилаци-

онни камери Carrier. Те са монтирани върху покрива на

сградата.

За операционните зали и интензивното отделение

са предвидени самостоятелни климатични и вентила-

ционни камери.

Сред ОВК партньорите на болница Токуда са и фир-

мите Ковес, Индустриал Партс, Еър Системс, Ассист

и др.

Система за водоснабдяване
и канализация
В процеса на проектиране и изпълнение на ВиК сис-

темата са отчетени и взети предвид редица специ-

фични изисквания към ВиК инсталацията. Например в

условия на авария при доставчика на питейна вода, сис-

темата би следвало да може да функционира до 72 ча-

са в икономичен режим. "Тази автономност се обезпе-

чава от два резервоара за питейна вода на входа на

инсталацията, всеки с вместимост от 150 m3, както

и от два резервоара на покривния етаж - всеки с капа-

цитет от 20 m3. Системата за наблюдение на нивото

в резервоарите е изведена върху централния екран на

BMS за постоянен мониторинг", заяви Самет Муевлу,

ръководител направление ВиК.

Друго основно изискване към ВиК системата е спо-

собността й да осигурява едно и също работно наля-

гане във всяка част от сградата. "Като се има пред-

вид голямата й разгъната площ - 10 етажа, формира-

щи над 5000 m2, постигането на това изискване не е

лесна задача", категоричен е г-н Муевлу.

Както вече бе споменато, болницата разполага със

собствена независима система за производство на го-

реща вода, която включва два резервоара от по 20 m3.

За подгряването им се използват два топлообменника,

куплирани към отоплителната инсталация на цялата

сграда. "Мониторинг на температурата в резервоари-

те, работното състояние на мотор-вентилите към

топлообменниците и работната температура на под-

гряващия флуид са изведени в отделен панел на BMS

приложението и се контролират автоматично", заявя-

ва Самет Муевлу.

Канализационната система е решена класически, с

хоризонтални и вертикални отсеци, като вертикали-

те са изпълнени така, че да обслужват типовите ета-

жи, с цел по-голяма компактност.

Сред техническите средства и материали, използвани

за изграждане на инсталацията, са: тръби и фитинги от

PVC, PPR и чугун, избирани, за да гарантират дълъг ек-

сплоатационен живот (над 50 години).

 "Задължение на дежурните екипи и ВиК специалис-

тите е да осъществяват периодично контрол на всич-

ки работни параметри на системата. Осигурено е 24-

часово наблюдение и поддръжка на системата от де-

журните екипи. За текущи ремонти и дейности се фор-

мират целеви работни групи, включващи необходими-

те специалисти", коментира ръководителят на сектор

ВиК Самет Муевлу.

ВиК инсталацията е изградена на базата на различ-

ни видове помпи на фирма WILO. Сред ВиК партньори-

те на болницата са още Юроком 2000, Видима - Идеал

Стандарт и Витра България.

снимки: Николай Илиев
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Уважаема редакция, по повод специал-

ното внимание, което редакцията на сп.

ТД Инсталации, Оборудване, Инструмен-

ти обръща на темата за особено актуал-

ните напоследък VRV (VRF) системи, бих

искал да направя няколко принципни уточ-

нения и допълнения.

На първо място, коментарът на систе-

мите за климатизация VRV (VRF), напра-

вен от доц. Ивайло Банов, без съмнение е

коректен и доставя удоволствие на про-

фесионалиста. Поради обширността на

темата, обаче, аз считам, че за читате-

лите на списанието е много важно да по-

лучат и допълнителна информация. Вярвам,

че това ще им помогне да се ориентират

правилно в пазарното многообразие от кли-

матични системи.

Във вече публикуваната в сп. ТД Ин-

сталации, Оборудване, Инструменти ин-

формация по темата е разгледан въпро-

сът за приликите и разликите между VRV

и VRF системите. Необходимо е да се

обърне внимание на факта, че това са

търговските наименования, под които

две водещи японски фирми - DAIKIN и

Mitsubishi предлагат един и същи тип ох-

ладителна система.

Българският термин е системи
с директно изпарение
Нека проследим историята на този вид

охладителни системи. Първообразът им се

е появил в САЩ след Втората световна

война под наименованието DS-DE (duct

system with direct evaporation), което е об-

що за всички системи с директно изпаре-

ние, които днес се произвеждат и експло-

атират в целия свят. Следователно, мо-

Коментар от проф. д-р инж. Димитър Киров по повод статии,
публикувани в сп. ТД Инсталации, Оборудване, Инструменти

Уважаеми читатели, предоставяме на вашето внимание съ-

държанието на получено в редакцията писмо от проф. д-р

инж. Димитър Киров, преподавател в катедра "Топлинна и

хладилна техника" на ТУ-София, по повод материали за VRV

(VRF) системи, публикувани в сп. ТД Инсталации, Оборудва-

не, Инструменти. Екипът на изданието благодари на профе-

сор Киров за направените уточнения и допълнения.

же да се обобщи, че българският термин,

съответстващ на английския термин VRV

(VRF), е системи с директно изпарение.

Важно е да се направят две допълнения

към темата. На първо място, VRV/VRF оз-

начава регулиране на потока студоноси-

тел (фреон). Съответно, VRV e абревиа-

тура на Variable Refrigerant Volume (промен-

лив обем студоносител), а VRF - на Variable

Refrigerant Flow (променлив поток студо-

носител).

Съществуват обаче и други принцип-

ни технически решения от типа DS-DE.

Например MPS (multi refrigerant system), или

система с многопосочно управление, коя-

то е с електронно регулиране на обороти-

те на вентилатора и на компресора. Дру-

га подобна система е VAV - variable air

volume (променлив дебит на въздуха), кое-

то означава регулиране на дебит въздух

при постоянен поток на студоносителя

(фреона).

По този начин в световната практика

са се появили системите MPS, VAV и MRS.

В случая, обаче, въпреки различната абре-

виатура, MRS не се различава конструк-

тивно от системите VRV и VRF. Различ-

но е само търговското наименование на

фирмата-производител.

През 2005 г. на световния пазар бе пред-

ложена и системата MDV (multi digital

variable), или цифрово управление на два по-

тока въздух и студоносител. Следовател-

но, всяка компания-производител разчита

на свои търговски наименования с разли-

чен акцент върху регулирането, независи-

мо дали става въпрос за регулиране на фре-

он, въздух или обороти на въртене.

Позволете ми, обаче, още веднъж да

подчертая, че коректното наименование

на тези системи в световната термино-

логия, и в частност българската, е "сис-

теми с директно изпарение".

Разликата между VRV
и инверторните системи
Междувременно, в края на 20 век сери-

озно пазарно влияние получиха т.нар. ин-

верторни системи. Много често терми-

ните VRV или инверторна система се свър-

зват с температурата, при която систе-

мите с директно изпарение работят през

зимата, т. е. в режим на отопление. След-

ва да се знае, че това е груба грешка. Ин-

верторни са системите с вграден елект-

рически преобразувател с цифрово управ-

ление, който едновременно регулира про-

изводителността и по въздух, и по студо-

носител (най-често се регулират оборо-

тите на вентилатора и на компресора).

Регулирането се осъществява на базата

на разликата между температурата на по-

мещението и температурата на изхода

на апарата. Съответно, колкото по-голя-

ма е температурната разлика, толкова по-

големи са потокът въздух и дебитът сту-

доносител (фреон). Логично, при по-малка

разлика оборотите на вентилатора са по-

ниски, съответно и дебитът на студоно-

сителя е по-малък. Чрез използването на

инвертор се постига намаляване на раз-

хода на електроенергия, т. е. регулира се

мощността на съоръжението.

Най-често срещаните системи с дирек-

тно изпарение могат да се обобщят в след-

ните конкретни типове:

n Сплит система (фиг. 1) - състои се

от едно външно тяло и едно (моно-

проф. д-р инж. Димитър Киров

"Тайните страни" на VRV (VRF)"Тайните страни" на VRV (VRF)
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система) или две (двойна система)

вътрешни тела;

n Мултисплит (фиг. 2) - характеризи-

ра се с равномерно разпределение на

студоносителя и индивидуално регу-

лиране на вътрешните тела;

n Системи с директно изпарение и ре-

гулиране на мощността (фиг. 3). Те

са с променливо регулиране на сту-

доносител, въздух и обороти на ком-

пресора и вентилатора.

Характерно за изброените видове сис-

теми с директно изпарение е, че те ра-

ботят с фреон 407С или 410А.

n Системи с воден студоносител

(фиг. 4). При тях вътрешните тела

получават студоносител - вода от

централен водоохладител. Цент-

ралният водоохладител работи с

фреон 134, поради високите мощ-

Фиг. 2. Мултисплит система
източник: DAIKIN

Фиг. 4. Водоохладителна система
източник: БИЗНЕС-ГРУПА ЕКОТОП

ности и обикновено произвежда сту-

дена вода с температура 7/12 °С.

Водата рециркулира в тръбна мре-

жа, благодарение на циркулационна

помпа.

Вътрешните тела поддържат способ-

ността да регулират следните три па-

раметъра:

n Обороти на вентилатора (променлив

дебит на въздуха);

n Количество на студоносителя (регу-

лира се дебитът на студоносителя);

n Температура на студоносителя

(регулира се посредством трипъ-

тен вентил за рециркулация на

студоносителя във вътрешното

тяло).

Фиг. 3. Канални системи за климатиза-
ция с директно изпарение

източник: БИЗНЕС-ГРУПА ЕКОТОП; източник: Fujitsu

Фиг. 1. Сплит система

Вътрешно тяло: 1. Преден панел; 2. Основен филтър;
3. Изпарител; 4. Хоризонтални жалузи; 5. Панел с ин-
дикации; 6. Допълнителни филтри; 7. Вентилатор;
8. Вертикални жалузи

Външно тяло: 1. Компресор; 2. Терморегулиращ (че-
тирипътен) вентил; 3. Контролна платка;  4. Венти-
латор; 5. Кондензатор; 6. Филтър на фреона; 7. Щу-
церни връзки; 8. Защитно капаче

източник: K&N Klima Groupа (artcool-bg.com)
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Сградите - архитектурни и кул-

турни паметници, са част от исто-

рическото наследство на всяка дър-

жава, което е важно да бъде съхра-

нено и запазено. Действията, свър-

зани с постигането на това, включ-

ват мерки както за запазването на

сградите от външно разрушаване на

фасадата, така и за съхраняване на

техния интериор. Например, храмо-

вете изискват полагане на постоян-

ни и специални грижи за запазване-

то им заради уникалната им архитек-

тура и стенописите. Голяма част от

сградите - архитектурни паметни-

ци функционират като музеи или га-

лерии, което предполага в тях да се

съхраняват ценни произведения на

изкуството. Освен това, функциони-

рането им като музеи е съпроводе-

но и с непрекъснато посещение от

страна на голям брой хора. Затова

се налага поддържане на специфичен

микроклимат в отделните помеще-

ния, съобразен както с изискванията

за съхраняването на произведенията

на изкуството, така и с комфорта

на посетителите.

Множеството фактори, оказващи

влияние върху проектирането на сис-

темите за отопление, вентилация и

климатизация, определят и труднос-

тите при избора им. Необходимо е

всяка избрана система да съдейст-

ва за формиране и поддържане на не-

обходимите параметри на микрокли-

мата в отделните помещения, с от-

читане на спецификите им (предназ-

начение, нормативни изисквания и

др.). Важно е да се отчете и сериоз-

ното влияние, което оказва всяка

промяна във външните атмосферни

Специфики на използваните системи за отопление,
вентилация и климатизация

условия или вътрешните изисквания

върху топлинния и влажностния то-

вар. Наред с всички изброени факто-

ри, трябва да се отчетат и обемно-

планировъчните специфики на сгра-

дата, топлотехническите свойства

на ограждащата конструкция, клима-

тичните особености на района, със-

тоянието на екологичната среда,

възможните източници на енергия,

както и предпоставките за използ-

ване на съществуващи отоплител-

но-вентилационни системи.

Влияние на влажността на
въздуха
Сградите-паметници на култура-

та, са с различни архитектурни и

конструктивни решения. Възрастта

им е различна, съответно, и използ-

ваните строителни материали. Нап-

равени изследвания свидетелстват,

че сред основните причини за разру-

шаване на повърхностния слой на ог-

раждащата конструкция на сграда-

та, на стенописи, икони и т. н. са де-

формациите, породени от влиянието

на температурата и влажността на

въздуха вътре в самата сграда.

Характерно за използваните ма-

териали в подобни приложения е по-

голямата им хигроскопичност в срав-

нение с използваните днес. Съот-

ветно, това води до по-висока влаж-

ност на материала в ограждащите

елементи на сградата, което съ-

действа за настъпването на дефор-

мации и изменения. На базата на из-

следване, насочено към влиянието на

влажността и температурата вър-

ху конструкцията на сградите и нас-

тъпващите вследствие деформации,

е направен изводът, че е добре тем-

пературата на вътрешния въздух

през зимата да се поддържа около 18
оС, а през лятото - не повече от 20
оС. Оптималната относителна

влажност е около 50% при възможни

допустими отклонения през деня око-

ло 5% в посока нагоре през топлите

периоди на годината и, съответно,

в посока надолу през студените ме-

сеци.

Отопление на сгради-паметници
на културата
Логично, първоначално използвани-

те отоплителни уреди в голяма част

от запазените сгради-паметници на

културата, са предимно печки или ка-

мини.

Характерно за този вид отопле-

ние е неговият нисък КПД, високата

пожароопасност, както и необходи-

мостта от постоянно обслужване и

поддръжка. Трудно е да се поддържа

постоянна температура в отоплява-

ните помещения, поради което топ-

линният режим е нестабилен и коле-

банията в температурата дости-

гат големи амплитуди.

Сред предимствата на тези сис-

теми са тяхната автономност, въз-

можността да се използва всякакъв

вид гориво и др.

Днешните технически възможнос-

ти предполагат много по-широко

разнообразие от използвани отопли-

телни методи.

Специфики на водни
отоплителни системи
Водното конвективно отопление

е сред най-разпространените систе-

Микроклимат в сгради -
архитектурни паметници
Микроклимат в сгради -
архитектурни паметници
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ми за отопление, намиращи широко

приложение в сгради с различно пред-

назначение. В топлофицирани райо-

ни, където има възможност топло-

носителят да се произведе от отоп-

лителна централа, тези системи са

предпочитани. Добро решение е и ор-

ганизиране на местно отопление с

котел. При използването на централ-

на мрежа за топлоснабдяване, с ог-

лед на безопасността и надеждност-

та на системата, се препоръчва

сградната отоплителна система да

се присъедини към източника на топ-

лина по независима схема.

Използваните отоплителни уреди

са предимно отоплителни радиато-

ри, отоплителни лири и др. Входни-

те и изходните параметри на изпол-

звания топлоносител обикновено са

около 95 - 70 оС, при конвективно

отопление с радиатори и 55 - 40 оС,

при използване на подово лъчисто

отопление. Схемата на отоплител-

ната система следва да се съобра-

зи с архитектурните особености на

сградата. Може да се използва как-

то еднотръбна, така и двутръбна

схема на присъединяване на отопли-

телните тела, които от своя стра-

на могат да бъдат с долно или горно

присъединяване. Системите са с ес-

тествена или принудителна цирку-

лация на топлоносителя.

Препоръчително е, с оглед нама-

ляване на топлинните загуби и огра-

ничаване на постъпването на сту-

ден външен въздух във сградата,

входните зони да бъдат оборудвани

с въздушни завеси. През лятото те

биха могли да се използват за огра-

ничаване постъпването на топъл

въздух в климатизираните помеще-

ния, както и с цел предотвратяване

навлизането на замърсители като

прах, например.

Характеристики на
топловъздушното отопление
Топловъздушното отопление е сред

предпочитаните отоплителни систе-

ми в сгради-паметници на културата.

Причина за това са предимствата на

този вид отопление. Системите за

топловъздушно отопление са слабои-

нерционни, реагират бързо на вътреш-

ни топлинни смущения и лесно съвмес-

тяват функциите отопление и венти-

лация. Характеризират се с високи са-

нитарно-хигиенни свойства и могат да

работят както с ниско-, така и с ви-

сокотемпературни топлоносители. В

зависимост от наличния източник на

топлина, агрегатите за топловъздуш-

но отопление могат да работят с во-

да, пара и електрически ток.

С цел редуциране на разходите за

отопление, системата за топловъз-

душно отопление би могла да работи

с рециркулация на въздуха. Сред основ-

ните предимства на топловъздушно-

то отопление е възможността да се

осигури равномерна температура в

целия обем на отопляваното помеще-

ние. За целесъобразно се счита пода-

ването и отвеждането на въздуха да

се осъществява по схема долу-горе.

Допуска се в сгради, в които преди то-

ва за отопление са използвани отоп-

лителни печки, за отвеждане на въз-

духа да се използват вече съществу-

ващите димоотводни канали.

Отопление с електрическа енергия
Логично, този вид отопление не се

използва широко в сгради-паметници

на културата. Сред причините е ви-

соката му себестойност в сравнение

с други видове отопление. Основни

предимства на отоплението с елект-

рическа енергия са възможността за

свободно разполагане на отоплител-

ните тела, отпадане на необходи-

мостта от организиране на отделно

помещение за източника на топлина,

фактът, че не изисква допълнително

спомагателно оборудване като цирку-

лационни помпи, например и др.

Основно изискване при използване-

то на електрическа отоплителна сис-

тема е тя да отговаря на изисквани-

ята за пожаробезопасност. Уредите

е добре да бъдат от закрит тип с мак-

симална температура на повърхност-

та 80 - 90 оС.

Освен изброените системи за

отопление, в зависимост от същест-

вуващите източници на топлина, е

възможно използването и на други ви-

дове отоплителна система като лъ-

чисто отопление с инфрачервени из-

лъчватели, например.

Какви системи за вентилация и
климатизация се използват?
При избора на система за вентила-

ция и климатизация е добре да се взе-

мат предвид специфичните изисквания

в съответната сграда. Например, по-

вечето православни храмове не се

отопляват и не разполагат с органи-

зирана вентилация. За осигуряване на

достатъчно количество пресен въздух

се разчита на естествена вентила-

ция и периодично проветряване. Това

може да доведе до преохлаждане на

външната конструкция. През лятото

постъпващият отвън по-топъл и вла-

жен въздух се охлажда. По този начин

съдържащите се в него водни пари мо-

гат да кондензират, водейки до овлаж-

няване на конструкцията.
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Вентилация на храмови постройки
Храмовете са сгради с характер-

на и уникална архитектура. Често

имат относително малка площ в

сравнение с голямата височина на та-

вана, който обикновено е под форма-

та на купол. Подобна архитектура

поставя специфични изисквания към

вентилационната система и поддър-

жания температурно-влажностен ре-

жим. Наличието на иконостаси, цър-

ковни съдове, стенна живопис, фрес-

ки и т. н. също поставят специфични

изисквания.

Сред спецификите на тези сгради

е периодичността им на използване.

По време на провеждане на църковни

служби, отделяните топлина, влага и

въглероден двуокис (СО2) от хората,

както и въглероден оксид (СО) и топ-

лина от горящите свещи, достигат

значителни стойности. Стойности-

те на изброените газове, топлина и

влага са незначителни в периодите

между службите, когато сградата ос-

новно се намира под въздействието

на външните условия. Описаните осо-

бености определят сравнително ви-

соката амплитуда на колебание в

топлината и влагата.

Предназначението на вентилацион-

ната система е добре известно, а

именно - да осигури благоприятен мик-

роклимат във всеки момент. Като под-

ходящо решение, при отсъствието на

други специфични изисквания, се при-

ема използването на принудителна

нагнетателна вентилация. Производи-

телността й се определя по осредне-

ни показатели за излишъците на топ-

лина и влага, характерни за този тип

сгради. За предварителна подготовка

на подавания въздух, нагнетателният

вентилационен блок се оборудва с фил-

тър за очистване на въздуха от пра-

хови частици, калорифери за негово-

то подгряване и оросителна камера за

овлажняване. Препоръчителната схе-

ма за подаване и отвеждане на вен-

тилационния въздух е подаване в нис-

ката част на сградата и отвеждане

през вентилационни отвори в куполи-

те. Възможна е и друга организация,

съобразена с конструкцията и инте-

риора на сградата.

Допуска се, в периоди на провеж-

дане на служби, характерно за които

е многократно повишаване на коли-

чествата отделени влага и топлина,

да се прибегне към допълнително ес-

тествено проветряване, ако метео-

рологичните условия го позволяват.

В отделни случаи системата за

вентилация може да се съвмести със

системата за отопление.

Вентилационната система след-

ва да се оборудва с прибори за кон-

трол и управление, осигуряващи не-

обходимата обработка на първичния

въздух. За локализация на аеродина-

мичните и механичните шумове и

вибрации, създавани от агрегата по

време на неговата работа, следва

той да се оборудва с шумозаглуши-

тели, виброоснови и звукоизолиращи

устройства.

С цел икономия на топлинна енер-

гия, особено през зимния период, е доб-

ре да се предвиди рециркулация на от-

работения въздух. Подходящо е да се

реализира и рекуперация на отделе-

ната топлина.

Комплекси с музейно-църковно
предназначение
Специфично е отоплението и вен-

тилацията и на архивните и музей-

ни помещения в манастирите и дру-

ги църковни сгради. Те представля-

ват историческа ценност и са неп-

рекъснато подложени на разруши-

телното въздействие не само на

външни метеорологични условия, но

и на вътрешни въздействия. В допъл-

нение на историческата им значи-

мост като архитектурни паметни-

ци, те разполагат и с хранилища на

ценности, натрупани през вековете,

и представляващи в наши дни музей-

на ценност. За съхраняването както

на самите сгради, така и на експо-

натите в тях, е необходимо поддър-

жане на определени параметри на

въздуха, минимална запрашеност и

концентрация на токсични газове и

т. н. За постигане на тази цел се

препоръчва използването на систе-

ма за климатизация. При проектира-

нето й е добре да се вземе предвид

фактът, че разглежданите сгради се

характеризират с два режима на из-

ползване. Единият е в помещенията,

функциониращи като музей, а втори-

ят - в помещения, изпълняващи фун-

кцията на православни храмове. В по-

мещенията, работещи като музеи, е

възможно да се осигури известен

контрол върху броя на посетители-

те, мощността на осветлението,

количеството постъпващ външен

въздух и върху други фактори, влия-

ещи неблагоприятно върху съхраня-

ването на експонатите, съобразно

разчетните възможности на систе-

мата за климатизация. За разлика от

тях, в храмовите помещения възмож-

ности за подобен контрол практи-

чески отсъстват.

Използваните системи за клима-

тизация обикновено включват: цент-

рални или местни климатици, снабде-

ни с необходимите секции за топло-

и влагообработка на подавания въз-

дух; източник на топлина; хладилен аг-

регат, както и система за осигуря-

ване на достатъчно вода за отвеж-

дане на топлина в случай на използ-

ване на кожухотръбен кондензатор с

водно охлаждане.

За целесъобразно се счита изпол-

зването на система за климатизация

с променлив разход на подавания въз-

дух, като в помещението постъпва

количество, съответстващо на из-

лишъците от топлина и влага за съ-

ответните режими на използване на

сградата.

Поддържане на микроклимата
в музеи
Проблемите, съпътстващи съхра-

няването на музейни експонати, са

много и сериозни. Тяхното опазване за-

виси от редица условия, сред които:

n Поддържане на оптималния микрок-

лимат за съхраняване на различни

материали с органичен и неоргани-

чен произход. При наличие на от-

делни експонати, които се нужда-

ят от специални условия, различ-

ни от общите, те следва да се съх-

раняват във витрини в оптимална-

та им среда;

n Поддържане на режим на освете-

ност, изключващ облъчването на

експонатите с инфрачервени и ул-

травиолетови вълни;

n Максимално съкращаване на агре-

сивните газове и прах, постъпва-

щи с подавания въздух;

n Намаляване на подвижността на

въздуха по повърхността на експо-

натите и др.

Прилагането на описаните мероп-

риятия е сложна задача, която е труд-

но изпълнима от една климатична сис-

тема. По тази причина обикновено се

прибягва към използване на комбини-

рана система, включваща централни

и местни климатици.
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Основна функция на системите за

вентилация и климатизация е осигу-

ряването на чист въздух в помеще-

нията и поддържането на здравосло-

вен и комфортен климат. За нормал-

ната им експлоатация съдействат

няколко фактора, сред които редов-

ното почистване на всички компонен-

ти в системата. Замърсените и не-

поддържани вентилационни инстала-

ции са предпоставка за разпростра-

нението на вируси и за появата на ре-

дица симптоми като главоболие, рес-

пираторно-дихателни болести, алер-

гии и други, познати под съкращени-

ето SBS (Sick Building Syndrome - син-

дром на болната сграда).

Експертни анализи сочат, че 40%

от общото запрашаване на въздуха

в помещенията е следствие на замър-

сени, лошо поддържани и неправилно

функциониращи вентилационни и кли-

матични инсталации. Неспазването

на изискванията при проектиране,

монтаж, експлоатация и неправилна-

та поддръжка на инсталациите води

до влошаване на качеството на въз-

духа, подаван в помещенията. Нали-

чието на влажност над допустимите

норми, постоянната температура и

попадането на органични материи във

Етапи, методи, основно оборудване и нормативна рамка

въздухопреносната система създа-

ват благоприятна среда за развитие

и образуване на колонии от микроор-

ганизми и различни видове плесени, ко-

ито се пренасят чрез обработения в

инсталацията въздух в обитаемите

части на сградите. Всичко това на-

лага нуждата от редовна хигиенна ин-

спекция, почистване и поддръжка на

сградните системи за вентилация и

климатизация, в съответствие със

съвременните нормативни изисква-

ния и утвърдените практики в об-

ластта.

Оценка на чистотата
Първият етап от всеки процес на

почистване включва хигиенна инспек-

ция на системите за вентилация и

климатизация (СВК) и проверка на ни-

вото на замърсеност. За целта се из-

готвя план, съдържащ чертежи и дру-

га документация за съответната

СВК; информация за това кои систе-

ми ще бъдат обект на инспекция;

обозначават се местата за инспек-

ция и вземане на проби и се избират

оборудването и уредите за инспекция.

Оценката на замърсеността

стартира с визуална инспекция, коя-

то дава информация за състоянието

на вътрешните повърхности на еле-

ментите на инсталацията. Обикно-

вено този метод е достатъчен да се

установи микробиологичен растеж и

отлагания във въздуховодната мрежа,

дължащи се на повреди или лоша под-

дръжка на филтърните системи за

въздух. Визуалната инспекция се осъ-

ществява със самоходни камери, с

възможност за запис и ендоскопи, с

помощта на които се визуализира

затвореното пространство във въз-

духоводната мрежа. След визуалната

инспекция се използват различни ме-

тоди за количествено определяне на

отложения прах в елементите на

СВК. Повечето от тях се основават

на измерване на масата на прахта от

определена площ. Степента на мик-

робиологично заразяване обикновено

се определя чрез така наречения кул-

тивиращ метод, който позволява

проследяване на произхода и видове-

те микроорганизми. Установяването

на гъбични спори и видове бактерии

става в лицензирана лаборатория

след вземане на минимум 100 mg про-

ба прах за получаване на надежден ре-

зултат.

Инспекция на въздухообработ-
ващата централа и въздуховод-
ната мрежа
Визуалният оглед на вътрешната

повърхност на елементите на възду-

Почистване на вентилационни
и климатични инсталации в
обществени сгради

Почистване на вентилационни
и климатични инсталации в
обществени сгради
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хообработващата централа включва

инспекция на смесителната камера,

филтърната система, топлообменни-

ците (нагреватели, охладители, ре-

куператори и други), овлажнители,

изсушители, кондензатни тави и

местата за отвеждане на конденза,

вентилаторна секция и вентилатор,

шумозаглушител, подвижни жалузий-

ни решетки и други елементи. Взе-

мат се проби от няколко точки - по

посока движението на въздуха от

смесителната камера, от задната

страна на филтъра, от материята

на шумозаглушителя и от изхода на

климатичната камера, където въз-

духът е обработен и тръгва към по-

мещенията, обслужвани от съот-

ветната камера.

Прави се оглед със записваща ми-

никамера и на подаващата, рецирку-

лационна и изходяща въздуховодна

мрежа, след което се вземат проби

за количествен и микробиологичен

анализ от няколко места. Тези мес-

та обикновено са нагнетателни и

смукателни решетки, завои на глав-

ни въздуховоди и техни разклонения,

шумозаглушители, локални филтри на

фен-койли и други места, с условия за

задържане на прах и развитие на мик-

роорганизми.

Съвременна класификация на сте-

пените чистота на системите за

вентилация и климатизация е предс-

тавена в таблица 1.

Периодичност на инспекцията
Специалистите препоръчват инс-

пекция най-малко два пъти в година-

та на климатични камери, оборудва-

ни с овлажнители или охлаждащи сис-

теми, или разположени във влажни ра-

йони, независимо от предназначени-

ето на сградата. Филтрите трябва

да се инспектират и подменят съг-

ласно инструкцията от производите-

ля или проектната документация на

СВК, като посочените периоди в таб-

лицата са минималните (таблица 2).

На инспекция подлежат и крайни еле-

менти и устройства: дифузори и други

подаващи и отвеждащи въздушни ус-

тройства, фен-койл устройства,

вградени CAV и VAV (постоянен и про-

менлив въздушен обем) устройства и

други.

Ревизионни отвори
За извършването на инспекция и по-

чистване във вентилационната сис-

тема във въздуховодната мрежа се

създават ревизионни отвори. След

отстраняване на замърсяването, от-

ворите се затварят с помощта на ре-

визионни капаци. Те трябва да бъдат

лесно демонтируеми и монтируеми, да

са снабдени със съответните уплът-

нения, отговарящи на изискванията за

въздуховодите за пожароустойчи-

вост, звукоизолираща способност и

др. Препоръчителните места за съз-

даване на ревизионни отвори, както

и техните размери е необходимо да

са съобразени със стандарта EN

12097 - Изисквания към елементите

на вентилационната инсталация за

улесняване поддръжката на въздухо-

водните системи. Според него, реви-

зионни отвори трябва да има най-мал-

ко на всеки 10 метра, а ако няма, е

необходимо създаването им. При из-

ходящите кухненски вентилационни

инсталации ревизионните отвори

трябва да са най-много през 3 мет-

ра. Броят и размерите на необходи-

мите ревизионни отвори се определя

за всеки конкретен случай в зависи-

мост от степента и вида на замър-

сяването, както и от избрания метод

на почистване.

Методи за почистване на
главните компоненти на СВК

Използват се основно два вида ме-

тоди за почистване на СВК: сухи и

мокри. Като сух метод се определя по-

чистването със сгъстен въздух (въз-

душно почистване на въздуховодната

мрежа и елементите й с използване

на въздух под налягане, подаван през

дюза). Методът се използва за почис-

тване на вътрешната повърхност на

въздуховодната мрежа и за почист-

ване на елементи от вентилационна-

та система с леко прахово замърся-

ване. Локално почистване на места

от вентилационната инсталация мо-

же да се осъществи с ръчно почист-

ване с прахосмучеща машина, на нак-

райника на която е монтирана чет-

ка. При въртеливото си движение

четката отделя замърсяванията във

въздуховодната мрежа. Този метод се

използва за почистване на въздуховод-

Таблица 2. Периодичност на инспекцията и оценката на хигиенното състояние на СВК
и техните елементи в месеци.

Таблица 1. Класове чистота на системите за вентилация и климатизация.
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на мрежа, съдържаща сух атмосферен

прах. И при двата посочени метода е

необходимо използването на машина

за създаване на подналягане за тран-

спортиране и събиране на отделени-

те замърсявания при почистването.

Използването на мокри методи е

необходимо за премахване на лепка-

ви замърсявания, като мазни отлага-

ния в изходящи кухненски вентилаци-

онни инсталации. В практиката на-

мират приложение мокрото вакууми-

ране - ръчно вакуумиране с водни пра-

хосмукачки; почистването с разтвор

на препарати - омекване или разтва-

ряне на замърсявания; ръчно почист-

ване на вътрешни повърхности с оп-

ределена течност; почистване с па-

ро- или водоструен апарат за премах-

ване на много упорити замърсявания.

При почистването на изходящи кух-

ненски вентилационни инсталации в

някои специфични случаи се използва

комбинация от сухи и мокри методи.

Обхват на оборудването за
специализирано почистване
Устройствата за специализирано

почистване на СВК най-общо включ-

ват записваща камера-робот за инс-

пекция на хигиенното състояние на

вътрешната повърхност на въздухо-

водите и елементите им, както и за

установяване на резултата от почис-

тването на СВК; професионални ма-

шини за почистване на тръби на СВК;

професионални машини за създаване

на подналягане в тръби на СВК; уст-

ройства за почистване на СВК и тех-

ните компоненти, устройства за хи-

гиенизиране на СВК и др.

Сред техническите изисквания към

камерите-роботи са възможностите

за осъществяване на качествен ви-

деозапис и снимки на състоянието на

въздуховодите, поддържане на функ-

ция "осветление" за ясно наблюдение

на различни участъци в тръбите, при

което диапазонът на осветяване

трябва да бъде настроен в съответ-

ствие със зрителния ъгъл на устройс-

твата за наблюдение и други.

Използваните специализирани ма-

шини за почистване на въздуховоди

обикновено са електрически и пнев-

матични. От тях се изисква да мо-

гат да почистват вътрешността на

правоъгълни тръби по-големи от

150х150 мм или кръгли тръби с диа-

метър по-голям от 200 мм. Матери-

алът на четките не трябва да нана-

ся видими поражения по повърхност-

та на тръбите.

Устройствата за създаване на

подналягане в тръби на СВК се със-

тоят главно от филтърна система,

вентилатор и утаител за едри час-

тици. Сред изискванията към тях са:

ефективност на филтриране на час-

тици ≥0.3µм - минимум 95%; концен-

трация на частици PM10 в издухва-

ния въздух в устройствата за улавя-

не - по-малко от 0.15 mg/m3; въздушен

обем на единично устройство за ула-

вяне - не по-малко от 4000 m3/h.

Нормативна база
Нормативната база в областта на

хигиената на СВК се формира от ня-

колко европейски стандарта, изгот-

вени от Техническия комитет за вен-

тилация на сгради TC - 156 към Евро-

пейския комитет по стандартизация

и публикувани от Българския инсти-

тут по стандартизация със статут

на БДС. Стандартите се отнасят до

инспекция на вентилационните и кли-

матични инсталации във връзка с ди-

рективата за енергийна ефектив-

ност на сгради (Directive 2002/91/EC

Energy performance of building - EPBD).

Сред тях са EN 15239:2007 Вентила-

ция на сгради - Енергийни характерис-

тики на сгради - Насоки за инспекция

на вентилационните системи; EN

15240:2007 Вентилация на сгради -

Енергийни характеристики на сгра-

ди - Насоки за инспекция на въздушни

климатизиращи системи; EN 12097

Вентилация за сгради - Въздуховодна

мрежа - Изисквания към елементите

на въздуховодите за улеснение под-

дръжката на въздуховодната мрежа,

и EN 15780 Вентилация за сгради -

Въздуховодна мрежа - Хигиена (чис-

тота) на вентилационните системи.

Последният е директно насочен към

хигиената на нови и работещи вен-

тилационни инсталации и в него се

определят критериите за чистота,

начинът за измерване на количество-

то замърсявания и периодиката на ин-

спекция и почистване на вентилаци-

онни инсталации. В България офици-

ално е в сила Европейски стандарт

EN 13779:2007, който се отнася за

проектирането и изпълнението на

вентилационни и климатични систе-

ми, за нежилищни сгради, в които се

намират хора.

Материалът е подготвен със

съдействието на г-жа Пенка Недялкова

и г-н Константин Цеков от

Българска асоциация на фирмите

за хигиена на вентилационни и

климатични инсталации (БАФХВКИ).

Източник таблици и снимки: Българска асо-

циация на фирмите за хигиена на вентилаци-

онни и климатични инсталации
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Съвременните апартаментни

електроразпределителни табла

преимуществено са с модулна кон-

цепция. Те се отличават с естети-

чен външен вид, разширена функци-

оналност и голямо разнообразие от

типове и размери. Сред останали-

те им предимства са улесненият

монтаж, оптимизираните показате-

ли и повишената степен на защита

срещу токов удар, пожар, късо съе-

динение, претоварване и др. Към

таблата се предлага широк набор

от клеми, монтажни профили и дру-

ги елементи, които дават възмож-

ност за избор на максимално подхо-

дящото табло за всяко приложение

и за всеки интериор.

Модулен дизайн
Компактните електроразпредели-

Защита и управление на електроинсталациите в жилищни,
административни и обществени сгради

телни табла са подходящи за открит

и вграден монтаж. В зависимост от

приложението се предлагат с разли-

чен брой шини и модулни елементи.

Дължината на шините определя ши-

рочината на таблото, а техният

брой - неговата височина. Монтажът

на елементите в таблата се осъ-

ществява върху вградените в тях

DIN-шини, чиято височина от 35 ми-

лиметра и дебелина от 7,5 милимет-

ра са стандартно определени. Еле-

ментите, които се монтират върху

релсите (например автоматични

прекъсвачи) са със стандартизира-

ни ширини със стъпка (модул) 18 или

9 милиметра. Освен броя на релси-

те, важен е и максималният брой

елементи върху тях (в някои ката-

лози той се нарича брой на полюси-

те), който определя ширината на

таблото. Този брой при 18-милимет-

ров модул е между 4 и 36, а при 9-

милиметров - от 8 до 72. При избо-

ра на табло съществено значение

има разстоянието между релсите

(обикновено 125 или 150 милиметра),

както и това между релсите и зад-

ната плоча. По-големите разстоя-

ния позволяват разполагането на

повече кабели и улесняват свързва-

нето им. Дълбочината на таблата

се определя от дебелината и коли-

чеството на проводниците, които

ще бъдат свързвани.

Устойчив корпус
Корпусът на голяма част от

таблата се изработва от здрава и

трудно топяща се пластмаса (тем-

пература на топене 600 - 700 oС).

При таблата за външен монтаж се
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използва пластмаса, която не ста-

рее под въздействието на ултрави-

олетовите лъчи.

Предлагат се и модели, изработе-

ни от листове стоманена ламарина

с дебелина около 1 милиметър, обик-

новено галванизирана, които са с

най-голяма механична здравина. В

най-модерните електроразпредели-

телни табла се използват специал-

ни материали с повишена устойчи-

вост като самогасящ се технополи-

мер, който е устойчив на огън и по-

вишено загряване.

Степента на защита на таблата

от външни механични въздействия се

определя в съответствие с евро-

пейския стандарт EN 62262, еквива-

лент на международния IEC

62262:2002. Стандартът различава

10 степени на защита - от IK00 до

IK10. Числото между 00 и 10, показ-

ва максимално допустимата енергия

на удара върху таблото. Тя се изра-

зява в джаули (J), като 1 J е енерги-

ята от удара на предмет с тегло 1

килограм, пуснат от височина 1 ме-

тър. Например табло с IK07 може да

издържи удар на 0,5 килограм, пуснат

от височина 40 сантиметра.

Друг тип защита е тази срещу

проникване на твърди предмети и во-

да в таблото. Тя е регламентирана

от Международната електротехни-

ческа комисия и е препотвърдена от

европейските стандарти (IEC

60529). Най-високата степен на за-

щита (IP65), например на таблата за

монтаж на открито, не само осигу-

рява пълна защита срещу повечето

неблагоприятни условия, но и защи-

тава оборудването вътре в него от

вредните им въздействия. Таблата

за вътрешен монтаж най-често се

предлагат със степен на защита

IP40, което гарантира, че в табло-

то е невъзможно да проникнат твър-

ди тела с размери над 1 милиметър,

но таблото не е влагоустойчиво.

Разнообразие от вратички
Вратата на разпределителното

табло е факторът, определящ в най-

голяма степен естетичния му вън-

шен вид. И тук не липсва разнообра-

зие от модели и материали за изра-

ботка - бяла непрозрачна, опушена

прозрачна или оцветена пластмаса,

висококачествена полирана стома-

на, със или без цветно покритие, мо-

дели с рамка, в която може да се пос-

тави дори произведение на прилож-

ното изкуство. Повечето модели са

с фабрична вратичка, но при някои тя

се купува отделно. В този случай

потребителят има избор между вра-

ти с различна форма, със или без клю-

чалки, дръжка и т. н. Възможност за

избор предлага и начинът на отва-

ряне на вратичката на таблото. При

някои табла това се прави нагоре под

максимален ъгъл от 90 градуса, а при

други отварянето е наляво или надяс-

но под ъгъл до 180 градуса. При ня-

кои модели скритите в таблото пан-

ти лесно се демонтират и предос-

тавят възможност за бърза смяна на

местоположението на вратата. Хер-

метичността на вратата често пъ-

ти е обезпечена от полиуретаново

уплътнение, което предотвратява

проникването на течности и мръсо-

тия при отварянето й. Някои произ-

водители предлагат изработка по

поръчка на алуминиева плочка за зак-

репване върху вратичката. Върху

плочката се нанася електрическата

схема на инсталацията в апартамен-

та, което е улеснение при ремонт и

търсене на повреди.

Технически характеристики
Освен дизайна и размерите на

таблата, от съществено значение

за избора му са и неговите техничес-

ки характеристики. Сред най-важни-

те са максималното мрежово напре-

жение и максималният ток през всич-

ки електрически връзки. Компактни-

те табла най-често са предназначе-

ни за напрежение 400 V, което поз-

волява използването им за еднофаз-

ни и трифазни инсталации. Има и

табла за напрежение 690 V. Макси-

малният ток е не по-малък от 63 ам-

пера, което означава обща мощност

на всички едновременно включени в

жилището уреди около 14 киловата.

Практически това е достатъчно за

много от съвременните жилища. Има

и табла за по-големи токове и мощ-

ности, например 80 или 160 ампера

и съответно - 17 или 35 киловата.

При протичане на ток през елек-

трическите връзки върху тях се раз-

сейва определена електрическа мощ-

ност под формата на топлина. При

поставяне в таблото на максимал-

ния възможен брой елементи и осъ-

ществяване на връзки с всички тях
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се получава общата мощност на за-

губите, която е между 15 и 35 W.

За пластмасовите табла, пред-

назначени за работа на открито, са

от значение граничните стойности

на околната температура, в които

се гарантира механичната им здра-

вина. Минималната температура

обикновено е -20 oС, а максимална-

та при някои модели достига +115 oС.

Основни модулни елементи
Сред задължителните елементи

във всяко компактно електроразпре-

делително табло са автоматичните

предпазители, приборите за дефек-

тнотокова защита и мълниезащита.

n Автоматичен предпазител. Той за-

щитава инсталацията от прето-

варвания и къси съединения. Основ-

ните му функционални елементи са

термичен и електромагнитен из-

ключвател. Термичният изключва-

тел предпазва от претоварване по

ток (трайно протичане на ток, по-

голям от номиналния). Обикновено

той работи с помощта на биме-

тална пластина, която при токо-

ве, надвишаващи стойността на

номиналния, се огъва и прекъсва

контактите. Електромагнитният

изключвател се използва предим-

но за предпазване от къси съеди-

нения. В конструкцията му е вклю-

чена дъгогасителна камера, чиято

цел е да прекъсне надеждно тока

на късо съединение. При прекъсва-

не на веригата възниква електри-

ческа дъга, която е необходимо да

бъде овладяна, охладена и изгасе-

на така, че пространството меж-

ду контактите да може отново да

поддържа напрежението във вери-

гата. Различните автоматични

предпазители използват различна

среда за тази цел - вакуум, въздух,

изолационен газ (най-често това

е серен хексафлуорид - SF6), спе-

циални масла.

n Дефектнотокова защита. Използ-

ва се като допълнение към същес-

твуващите предпазители и към

евентуалните други мерки за бе-

зопасност (корпуси, бариери и дру-

ги препятствия към опасни токо-

водещи части), без да ги замест-

ва. Задачата й е мигновено да пре-

късне веригата на част и на цяла-

та електрическа инсталация, ако

човек се докосне до фазата и от

нея през тялото му към земята про-

тече ток.

Не по-малко важна е функцията на

ДТЗ да изключи напрежението са-

мо при влошена изолация, без човек

да докосне корпуса под напрежение.

В такъв случай от фазата през ней-

ното съпротивление и проводника

към земята протича остатъчен

ток и защитата се задейства. В за-

висимост от формата на тока, при

която се осигурява задействане на

дефектнотоковата защита, съ-

ществуват три типа устройства,

определени от стандарта IEC 60775

на Международната електротехни-

ческа комисия - АС, А и В.

Съществуват и комбинирани защи-

ти, които представляват съчета-

ние в едно устройство на дефект-

нотокова защита и максималното-

ков предпазител (или предпазите-

ли). Обикновено се нарича ДТЗ с

прекъсвач, а английското й съкра-

щение е RCBO (Residual Current

Breaker with Overload).

n Мълниезащита. Приборите за мъл-

ниезащита, известни още като еле-

менти за вторична защита, не поз-

воляват напрежението между две

точки да надхвърли определена бе-

зопасна стойност. Такива са полу-

проводниковите варистори. При

достигане на определено напреже-

ние, тези елементи започват да

променят съпротивлението си, по-

ради което напрежението между за-

щитаваните точки остава практи-

чески неизменно. Друг вид елемен-

ти за вторична защита са защит-

ните диоди, които притежават по-

бърза реакция - времето на задейс-

тването им е около една милиард-

на част от секундата. За вторич-

на защита се използват и газораз-

рядни елементи. Изградени са от

две метални пластинки, поставе-

ни в балон, пълен с инертен газ. Ко-

гато напрежението между плас-

тинките е над определена стой-

ност, между тях се получава елек-

трическа искра и напрежението на-

малява до безопасна стойност.

Принадлежности на таблата
Сред принадлежностите на табла-

та са свързващите клеми, предлага-

ни в две основни разновидности. Иде-

ята за реализация на едната е заим-

ствана от класическите лустер-кле-

ми. Всяка такава клема е предназна-

чена за свързване на два чифта про-

водници и има стандартна ширина от

18 милиметра. Голямо предимство е

улесненият начин за закрепване вър-

ху шините. Другата разновидност са

т. нар. клемореди. Класическото зак-

репване на клемореда в таблото е с

винтове и то е задължително при про-

водници със сечение над 6 mm2. Пред-

лагат се и клемореди за проводници

между 1,5 и 4 mm2 без винтове за за-

тягане. Съществуват предпазни ка-

пачета на клеморедите, които възп-

репятстват докосването на метал-

ните им части под напрежение.

За по-лесно проследяване на мно-

жеството влизащи в таблото про-

водници, почти всички производите-

ли предлагат приспособления за мар-

киране на проводниците, например

пластмасови цветни и/или номерира-

ни пръстенчета, самозалепващи се

лентички или малки плочки с различ-

ни символи - контакт, осветително

тяло, вентилатор и др.

Монтаж на таблата
Закрепването на таблата към или

в стената или пода, както и монти-

рането на елементите в тях като пра-

вило е лесно, бързо и не изисква осо-

бени технически умения. Има табла за

монтиране в стена, които се закреп-

ват в направения отвор само чрез за-

въртане с ръка на 90 градуса на спе-

циални фиксатори в четирите ъгъла

на кутията. Самите елементи се прик-

репват към релсите чрез просто на-

тискане до щракване на пластмасо-

вите им ключалки. Нещо повече, по вре-

ме на свързването на проводниците

таблото може да се изважда многок-

ратно от стената, а елементите да

се свалят от релсите.

За улеснение на монтажа са разра-

ботени немалко модели табла с изваж-

дащо се шаси (това е частта от таб-

лото с релсите). Тяхната рамка може

да се фиксира неподвижно към стената,

а шасито да се извади, да се направят

необходимите електрически връзки и

тогава то да се постави в рамката.

Предлагат се и табла, при които поло-

жението на шините може да се регули-

ра в дълбочина. Това създава допълни-

телно удобство при монтажа - кабели-

те по-лесно се прекарват в дъното на

таблото при максимално извадена рей-

ка, след което тя се притиска.
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Средният експлоатационен срок

на LED сега е 50 000 часа, а след

няколко години се очаква да над-

хвърли 100 000 часа. Това прави све-

тодиодното осветление практичес-

ки вечно, което е особено сериозно

предимство за постоянно светещи

лампи и такива на трудно достъпни

места. Цветовете на осветяваните

от LED предмети са най-близки да ес-

тествените. Ако качеството на

цвета при пряка слънчева светлина

се приеме за 100, при белите LED е

92-94, а при енергоспестяващите

лампи - 72. При светодиодите е

възможно плавно и сравнително ев-

тино регулиране на интензитета на

светлината между 5% и 100% от

максималния, което става по-труд-

но и в по-малки граници при остана-

лите източници и дори е невъзмож-

но за някои от тях.

Влияние на температурата
върху експлоатационните
характеристики на мощни
LED в осветителни системи

Независимо от по-високата цена

на LED осветителите, експлоатаци-

онните им разходи се по-ниски пора-

ди по-дългия срок на работа и по-мал-

ката консумирана мощност в сравне-

ние.

Влияние на температурата
върху параметрите на LED
Максималната температура на по-

лупроводниковия кристал, от който

се излъчва светлината при мощните

LED е между 120°С и 135°С, докато

за запазване на параметрите темпе-

ратурата на корпуса им трябва да е

значително по-малка. В съответ-

ствие с действието на всеки LED,

захранващият го източник му осигу-

рява напрежение UF и ток IF, т.е.

доставя мощност PF=UFIF, частта от

която Popt=ηPF (η e параметърът

ефективност на преобразуването) се

превръща в светлина, а останалата

PD нагрява LED и температурата му

зависи от околната температура и

от тази мощност. Това означава, че

осигуряването на по-голям интензи-

тет на светлината чрез увеличава-

не на IF води до нарастване на PF и

температурата на LED.

Светлинният поток и съответно

интензитетът на излъчената свет-

лина намаляват с увеличаване на

температурата, един пример за ко-

ето (в сила за определен тип LED) е

даден на фиг. 1. Вижда се, че при най-

често използваните за осветление

бели LED двете величини при 120° С

са с 25% по-малки, отколкото при

температура 25°С (за която са да-

ваните в каталога). При ниски темпе-

ратури (работа на открито) величи-

ните леко нарастват. При използва-

ните за декоративно осветление

Светодиодите имат сериозни предимства спрямо

останалите източници на светлина. Консумация-

та им на електроенергия е по-малка – например в

масово разпространените LED с 60lm/W тя е с око-

ло 15% под тази на енергоспестяващите лампи

(CFL), докато при тези със 130 lm/W е около 5 пъти

по-ниска. Според прогнозите масовото въвеждане

на LED лампите в САЩ ще намали през 2025 г. три

пъти необходимата електроенергия за осветление,

няма да е необходим строежът на 130 нови елект-

роцентрали и във въздуха ще се изхвърлят 250 млн.

тона по-малко въглеродни емисии годишно.
Фиг. 1. източник: Luxeon
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червени и оранжеви LED изменение-

то е значително по-голямо. Според

масово възприетия принцип, че свет-

линният поток реално не се променя

при намаляването му до 70% от ка-

таложната стойност, това означа-

ва практически неизменен поток за

белите LED, работа на червените до

температура на кристала 70° С и на

оранжевите до 45°С.

Цветът на излъчената светлина

също се променя с температурата,

като при повишаването й този на

белите става леко синкав, а типич-

ната промяна на цветните е по по-

сока на червения цвят, т.е. дължина-

та на вълната на светлината с мак-

симална интензивност λpeak нараства

с температурата.

Безспорно най-съществено е вли-

янието на температурата върху ек-

сплоатационния срок. При другите

типове източници интензитетът на

светлината реално не се променя през

работния им живот, а при приключ-

ването му те изгарят. При LED ин-

тензитетът започва да намалява

още в началото, което намаление е

толкова по-значително, колкото по-

голям е токът и по-висока темпера-

турата.

Немалко производители показват

това графично за всеки от своите

LED. Например интензитетът на

един тип бял LED след 5000 часа ра-

бота при околна температура 85°С

и ток 1,5 А намалява с 5%. За експло-

атационен срок се приема времето на

работа, след което интензитетът

достига определен процент от първо-

началния. Вече споменатото намаля-

ване до 70% е известно като норма

L70, която е в сила за източници с

общо предназначение и е приета,

защото средностатистическото

човешко око реално не усеща тази

промяна. Освен нея съществува нор-

ма L50 за намаляване на интензите-

та наполовина, използвана за лампи с

насочена светлина и L90 за намаля-

ване до 90% с приложение в специфич-

ни случаи. На практика, независимо от

използваната норма, при достигане

края на експлоатационния срок само

част от светодиодите са с намалял

в сравнение с нея интензитет. Кога-

то тази част е 10%, се използва оз-

начението В10, например В10/L70

означава, че за експлоатационен срок

се приема времето на работа, за

което интензитетът на 10% от LED

е намалял до 70% от началния. При В50

трябва да е намалял интензитетът

на 50% от LED.

Особено важно е да се подчертае,

че след изтичане на експлоатацион-

ния срок LED продължават да из-

лъчват светлина, макар и с намален

интензитет и все още могат да се

използват. Част от производители-

те дават графики за определяне на

експлоатационния срок в зависимост

от условията на работа. Пример за

единия тип такива графики е на фиг.

2, в сила за определен бял LED.

Вижда се, че при работа на LED с

ток 0,35 А (най-горната графика) ин-

тензитетът на светлината остана

непроменен до 100 000 часа работа

(експлоатационният срок е по-голям),

докато най-долната крива показва, че

при ток 1,5 А експлоатационният срок

за В10 е малко под 20 000 часа, а за

В50 - малко над 30 000 часа. Другите

две графики са за токове 0,7 А и 1 А.

Втори тип графики (фиг. 3) са за

фиксиран IF и различни температури

на кристала по време на работа. По

подобен начин за В50 от горната

графика (за температура 115°С) се

определя експлоатационният срок от

приблизително 80 000 часа, а от дол-

ната (за 135°С) - че той намалява на

малко над 20 000 часа, т.е. четири-

кратно скъсяване при разлика в тем-

пературите от 20°С.

Трети тип графики са за фиксира-

на норма и процент от LED, които я

достигат. Пример за В50, L70 и бял

LED е показан на фиг. 4. Експлоата-

ционинят срок от 60 000 часа се за-

пазва до температура на кристала

малко над 160°С при ток 350 mA, т.е.

дори при много висока околна темпе-

ратура. Когато токът е 1,5 А експ-

лоатационният срок се запазва до

температура 120°С, намалява на 10

000 часа, когато тя стане 150°С и не

е допустима работа на LED при по-

високи температури.

Графиките на фиг. 2 - 4 са полезни

Фиг. 2. Температура на кристала 125° С източник: Luxeon

Фиг. 3. Ток  1,5 A източник: Luxeon
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на производителите на осветител-

ни системи, които с тяхна помощ

могат да създават конструкции,

осигуряващи желания експлоатацио-

нен срок на тялото. Те също така

могат да ориентират потребители-

те на осветителни тела за това как

работните условия (например на-

чинът на монтаж и околната темпе-

ратура) влияят върху експлоатацион-

ния срок.

Конструктивни особености
на мощни LED
Конструкциите на мощните све-

тодиоди са твърде различни, но сред

основните им цели е постигането на

желаните параметри на излъчваната

светлина и ефективното отвеждане

на топлината от кристала за осигу-

ряване на минимално възможната му

температура.

Примерна конструкция е дадена на

фиг. 5, като в много случаи вместо

алуминиева подложка се използва ке-

рамична. Поради мощността PD кри-

сталът се нагрява до температура

TJ и през закрепването на кристала

и през радиатора топлината дости-

га до спойката, чиято температура

TS е по-малко от TJ. Величината

RthJS=(TJ-TS)/PD представлява топлин-

ното съпротивление кристал-спойка,

давано като параметър в някои ката-

лози. По-нататък топлината преми-

нава през изолатора и подложката,

външният (долният на фиг. 5) край на

която е с температура ТВ, по-малка

от TS, а RthSВ=(TS-TB)/PD е топлинно-

то съпротивление спойка-подложка.

Чрез сумата RthJB на двете съпротив-

ления и измерване на ТВ може да се

изчисли температурата TJ = TB +

RthJBPD на херметически затворения

кристал. Производителите на мощни

LED непрекъснато предлагат нови

техни конструкции с основна цел

намаляване на RthJS.

Топлопредаване при
мощни LED
От съществено значение при всич-

ки осветителни тела с LED е рацио-

налното предаване на топлината от

подложката в околния въздух с тем-

пература ТА, с което да се осигури

желаната температура на кристала.

В осветителните тела един или по-

вече LED се монтират върху платка

с топлинно съпротивление RthBA=(TB-

Фиг. 5.
източник: OSRAM Opto Semiconductors

TА)/PD, което зависи от структура-

та на платката и намалява с увели-

чаване на площта й. Така предаване-

то на топлината от кристала до

околния въздух се определя от сума-

та RthJS+RthSB+RthBA, означавана с

RthJA=(TJ-TA)/PD и представляваща

топлинното съпротивление кристал-

околна среда. При известна негова

стойност може да се изчисли

TJ=TA+RthJAPD при определена стой-

ност на PD или максимално допусти-

мата температура на въздуха TA за

получаване на осигуряващата желан

експлоатационен срок TJ. Възможен е

и друг подход - при известни PD и

максимални температури TJ и ТА да

се избере осветително тяло с тем-

пературно съпротивление най-много

(TJ-TA)/PD.

Токът на всеки от белите LED в

едно осветително тяло е IF≈0,29PD/

n, където n е броят им. Например в

тяло с мощност 9 W и три LED с гра-

фики на фиг. 4, токът им е:

 IF≈0,29x9W:3=0,87A.

Като се използва графиката за 1А

се оказва, че диодите имат експлоа-

тационен срок от 60 000 часа при

TJ≈130°С, в края на който интензи-

тетът на светлината на половина-

та от тах ще е намалял на 70% от

първоначалния. При топлинно съпро-

тивление на тялото RthJA=8°C/W то

ще може да работи при температу-

ра на въздуха до TA = TJ  - RthJAPD =

130°C - 8°C/Wx9W = 58°C.

Друг пример: експлоатационният

срок на монтираните на тавана на

спортна зала осветителни тела, вся-

ко с мощност 14 W и седем LED, тряб-

ва да се определи при намаляване на

интензитета на светлината на 10%

от техните LED. Максималната тем-

пература на въздуха под тавана е

70°С. Търсим най-голямото допусти-

мо температурно съпротивление на

телата за работа на кристалите им

до 125°С. Търсим и експлоатационния

срок. Токът на всеки от диодите е

IF≈0,29x14W:7=0,58A. Графиките на фиг.

2 са за TJ=125°С и от тази за ток 0,7

А се определя експлоатационен срок

около 45 000 часа – реално той е не

по-малък от 50 000 часа, защото

токът е 0,58 А, а не 0,7 А. Максимално

допустимото топлинно съпротивле-

ние на телата е RthJA=(TJ - TA)/

PD=(125°C - 70°C):14W≈4°C/W.

Фиг. 4.
източник: Luxeon
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Въпреки неоспоримите предимства

на технологиите за безжично преда-

ване на данни, приложението им все

още е ограничено от един основен не-

достатък, а именно - невъзможност-

та на сигнала да достига до всички же-

лани точки. Разбира се, повечето съв-

ременни безжични мрежови протоко-

ли и технологии при антените нама-

ляват в голяма степен споменатия

проблем, но в случаите, когато не дос-

тига безжично покритие или то е пре-

калено слабо, електрическата мрежа

може да се използва като добавка към

WLAN (Wireless Local Area Network) и по

този начин да се постигне по-висока

ефективност на цялостната мрежа.

Друго предимство на връзката посред-

ством електрическа мрежа е, че ней-

ната производителност запазва по-

стабилни нива в сравнение с тази на

безжичната комуникация.

Във възможностите на комуникаци-

ите по електрозахранващата мрежа

(PowerLine Communications - PLC) са

преносът на данни, на звукови и виде-

осигнали, телефонни разговори, управ-

ление на електроуреди, мониторинг и

дистанционно измерване на енергий-

ната им консумация, управление на

системите за сигурност и др.

Високоскоростни PLC системи
Обхватът на 220-волтовите кому-

никации е разделен на канали, които

се използват едновременно. Предава-

нето се извършва с честоти между 2

и 30 мегахерца, съответстващи приб-

лизително на тези на късовълновите

радиопредаватели.

В зависимост от максималната

възможна скорост на предаване на

Комуникации по
електрическата мрежа
Комуникации по
електрическата мрежа
Мястото на Powerline комуникациите в ерата на
безжичните технологии

данните съществуват различни видо-

ве PLC комуникации - 14, 85 и 200 Mb/

s, а отскоро и 1 GB/s (макар че пред-

лаганите за момента адаптери могат

да осигурят реална максимална ско-

рост около 550 Mb/s). Първите два ви-

да са подходящи главно за обмен на

данни (Интернет, електронна поща),

докато 200-мегабитовите обикнове-

но се използват за телефонни разго-

вори, висококачествена телевизия и

много бърз обмен на данни.

Високоскоростните PLC комуника-

ции основно се използват в жилищни

и административни сгради, което оп-

ределя наименованието им Home

Powerline Networking. Голямата ско-

рост на предаване на данните същев-

ременно означава, че се изисква ши-

рока честотна лента, откъдето про-

излиза другият термин Broadcast over

Powerline (BPL). Съществуват две

разновидности на BPL. Едната е за

нисковолтова мрежа с възможност за

предаване по проводници с дължина до

300 m, известна като In-house BPL.

Нейните приложения се ограничават

в една или няколко съседни сгради, но

все пак разстоянието е около 3 пъти

по-голямо от това на един сегмент

от Ethernet и десетина пъти повече

от това при безжичните мрежи WiFi

и WiMax. Предаване на големи разс-

тояния, включително по линиите със

средно напрежение, се осъществява

чрез разновидността Access BPL. Тя

осигурява преминаването на данните

през трансформаторите за връзка

между линиите със средно и ниско нап-

режение.

Специфична е и технологията

PowerStream на Adaptive Networks. Тя съ-

що използва много носещи честоти от

обхвата 5-35 MHz за едновременно пре-

даване на телефонни разговори, висо-

кокачествен звук и телевизия. Всеки

приемник съдържа еквалайзер, който

непрекъснато променя характеристи-

ката си, за да компенсира промените

на постъпващия сигнал.

Устройства за връзка
Преносът на Интернет по елект-

рическа мрежа изисква комплект от

два адаптора, единият от които е

предвидено да работи като управля-

ващ. Кабелът от оператора се свър-

зва към Ethernet входа на този адап-

тор, който от своя страна се включ-

ва в контакт на електрическата мре-

жа. Вторият адаптор е управляван и

се свързва към друг контакт, където

и да е в помещението, а неговият

Ethernet изход - към съответния вход

на компютъра. Тази двойка фабрично

е програмирана по такъв начин, че да

могат да се декодират само обменя-

ните помежду им данни. По същия на-

чин може да се установи връзка меж-

ду два компютъра и между компютър

и каквото и да е устройство с Ethernet

вход. Има, разбира се, и адаптори с

USB вход и изход. Ако компютрите раз-

полагат с възможност за безжична

връзка, се използват адаптори за об-

мен на данни между безжична и елек-

трическата мрежа.

Управляващият адаптор има още

едно предназначение. Фабрично в не-

го се записва уникален идентификаци-

онен номер, който не може да се пов-

таря в друг, независимо от това къде

и кога е произведен. Този номер авто-

матично се прехвърля в другия адап-
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тор и представлява идентификатора

на така образуваната комуникацион-

на мрежа - в света няма друга мрежа

със същия идентификатор.

Ако потребителят желае към та-

зи комуникационна мрежа да прибави

още устройства, например принтер

към двата компютъра, допълнително

закупува съответния брой управлява-

ни адаптори и им записва номера на

мрежата. За целта към всеки управ-

ляващ адаптор има необходимият

програмен продукт, с който лесно се

работи в диалогов режим. Самият

програмен продукт позволява при же-

лание на екрана на компютъра да бъ-

дат изведени идентификационните

номера на всички адаптори и иденти-

фикатора на мрежата.

Препоръчителният начин
за свързване
на няколко апартамента или офиса

в една сграда към Интернет е чрез ед-

но общо устройство. То получава дан-

ните отвън по произволен начин (чрез

кабел, безжична мрежа или сателит)

и ги "пуска" по електрическата инста-

лация на сградата. В такъв случай на

входа на всяко апартаментно елект-

рическо табло се поставя специален

ретранслатор, който гарантира ка-

чеството на връзката.

За използването на услугата IPTV

(Интернет телевизия) е необходимо

към изхода Ethernet на адаптор да се

свърже входът Ethernet на специали-

зиран приемник, известен като IPTV

сет-топ бокс. Той преобразува теле-

визионния сигнал, идващ от Интернет,

в подходящ за домашния телевизор.

Към входа на телевизора се свързва

сет-топ боксът, вместо кабела от

местния оператор.

За висококачествено озвучаване

на помещенията чрез използване на

електрическата мрежа, системата

се свързва към мрежата чрез специ-

ален звуков адаптор. Със същия адап-

тор активни тонколони могат да се

свързват към контакт на мрежата.

Електрическата мрежа може да се

превърне и в телефонна - например

за провеждане на евтини разговори

по Интернет. За целта се използват

специални адаптори, един от които

е основен. Той се поставя в елект-

рически контакт и се свързва към

Ethernet порта на компютъра. Сега,

в който и да е контакт може да се

постави друг адаптор и към него да

се свърже телефон.

Целта на 220 V комуникацията не

е да измести останалите видове в

жилището, а да прави това, само ко-

гато действително е ефективно. То-

ва означава, че е напълно възможно

част от връзките да се реализират

чрез Ethernet мрежа, например между

домашния рутер и разположените в

близост до него компютър и принтер.

Същевременно, рутерът може да оси-

гурява безжична връзка с преносим

компютър и такава по електрическа-

та мрежа с устройства в отдалече-

ни помещения.

Сигурност на обменяните данни
Сигурността на PowerLine комуни-

кациите се постига чрез кодиране на

данните при предаването и декодира-

не по време на приемането. За пови-

шаване на нивото на сигурност някои

компании препоръчват технологията

PowerPacket. При нея връзките между

устройствата са peer-to-peer, т. е.

всяко от тях може непосредствено да

обменя данни с друго. Устройство, ко-

ето ще предава данни, най-напред

проверява за наличието на свободен

канал и когато го намери, има опре-

делено време за излъчване на един па-

кет. Приемащото устройство прочи-

та кода на пакета и връща съобще-

ние, че той е приет. При липса на та-

кова, например поради големи смуще-

ния по канала, се подава заявка за пов-

торение (ARQ) и в отговор на нея па-

кетът се предава отново с друга но-

сеща честота. Дължината на паке-

тите е малка в сравнение с класичес-

ките комуникации, тъй като при по-

дълъг пакет вероятността от греш-

ка поради смущенията е по-голяма.

Същевременно се следят промените

в състоянието на мрежата (напр.

включване и изключване на товари,

създаващи смущения) и в зависимост

от това се правят корекции в пара-

метрите на предаването.

Стандарти
Съществуват няколко различни ва-

рианта на технологията за мрежи за

данни, базирани на електрическата ин-

сталация. Повечето от тях се осно-

вават на стандартите на алианса

HomePlug PowerLine Alliance (консорци-

ум от над четиридесет компании).

Първият стандарт, HomePlug 1.0, оси-

гурява до 14 Mbit/s скорост на тран-

сфер. Обновеният вариант HomePlug

Turbo, предлага пропускателна способ-

ност до 85 Mbit/s. HomePlug AV (нас-

ледник на HomePlug 1.0) обещава дос-

татъчно висока производителност

(200 Mbps) за поточно видео с висока

дефиниция (HD). Също така, същест-

вува и 200 Mbps спецификация от асо-

циацията Universal Powerline

Association.

За връзка с Интернет и обмен на

звукови и видеосигнали са създадени

два стандарта. Първият е Homeplug

1.0, който действа от юни 2001 г. и

осигурява максимална скорост на об-

мен 14 Mbps. Той предвижда използва-

нето на 84 канала, чиито средни чес-

тоти се наричат подносещи и са в об-

хвата от 4,5 до 21 MHz. Модулиране-

то на всяка подносеща се прави с ед-

на от трите предвидени разновиднос-

ти на PSK. Един от начините за нама-

ляване на влиянието на смущенията е

временно премахване на носещата

честота на каналите, в които те са

над определено ниво. Част от стан-

дарта определя формата на пакети-

Таблица 1. Сравнение на PLC с други комуникационни технологии
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те от данни (Frame). Друга част фик-

сира начина на достъп до даден канал.

Както вече бе споменато, най-напред

се прави проверка дали каналът е сво-

боден, при това по два начина - по лип-

сата на предавани данни в него и дали

според програмното осигуряване той

не е зает. След като се установи, че

е свободен, се задейства системата

за приоритет, изчаква се определено

време дали друго устройство с по-ви-

сок приоритет няма да го заеме и пре-

даването започва. За да не се допусне

едновременно предаване на повече от

един пакет по мрежата, в стандарта

са предвидени 4 нива на приоритет.

Всеки тип данни принадлежат към оп-

ределено ниво, например телефонните

разговори са с най-висок приоритет, а

предаването на звукови и видеосигна-

ли е под него. Приоритетът се позна-

ва по съответните данни в началото

на пакета. Реалната скорост на обмен

на данните е по-малка от 14 Mbps. Спо-

ред някои изследвания в 14% от случа-

ите скоростта е до 8,2 Mbps, в 77% -

до 5 Mbps и в 98% - над 1,5 Mbps. Паро-

лата на устройствата е 56-разредна.

Стандартът HomePlug AV (HPAV)
През 2005 г. влезе в сила стандартът

HomePlug AV (HPAV) за максимална ско-

рост 200 Mbps, съвместим с HomePlug

1.0. Това позволява съвместната рабо-

та на устройства по двата стандар-

та в една мрежа, като тези с HomePlug

1.0 са с приоритет. Стандартът пред-

вижда предаването на данни да се из-

вършва с напрежения в честотен обх-

ват от 1,8 до 30 MHz, съдържащ 1155

канала с носещи честоти на разстоя-

ние 24,4 kHz една от друга. Използва се

OFDM реално с 917 канала, всеки от ко-

ито работи с BPSK, QPSK, 8-QAM, 16-

QAM, 64-QAM, 256-QAM и 1024-QAM.

Именно избраната модулация определя

скоростта на предаване на данни. Бро-

ят на числата, които могат да бъдат

предадени по един канал за 1 s, е 21 500.

Тъй като при използване на BPSK числа-

та са 1-разредни, максималната ско-

рост е 21,5 kbps. При 1024-QAM и съот-

ветно 10-разредни числа тя е 21 500 x

917 = 215 kbps. И когато по всички ка-

нали едновременно се предава с такава

модулация скоростта достига 215 kbps

x 917 = 197 Mbps, но на практика макси-

малната е 150 Mbps.

Значителна част от смущенията

по електрическата мрежа са с пери-

од, равен или кратен на нейния. Пора-

ди това синхронизирането на обмена

на данни по всеки канал с мрежовата

честота намалява значително влияни-

ето на смущенията.

Сигурността на предаваните дан-

ни се гарантира от използването на

128-разредно число за кодиране, кое-

то може да бъде променяно по време

на работата. Така устройствата в

дадена мрежа могат да обменят дан-

ни само помежду си. Същевременно те

съдържат специален блок, който пра-

ви възможен обменът на данни между

различни PLС мрежи.

Новите стандарти IEEE P1901
и HomePlug GP
Наскоро официално бе утвърден но-

вият стандарт IEEE P1901, който те-

оретически позволява пропускателна

способност на мрежата до 1 GB/s, но

предлаганите за момента адаптери от

водещи фирми производители, осигуря-

ват реална скорост за предаване на

данни около 550 MB/s. Тези устройст-

ва ще могат да се използват за прие-

мане и предаване на голямо количест-

во данни по мрежата, като например

транслиране на видео в резолюция

1080p, създаване на VoIP (Voice over IP)

телефонии, мрежови игри и други. Про-

дуктите и полупроводниците, поддър-

жащи стандарта, се сертифицират от

HomePlug Powerline Alliance. Устройст-

вата са съвместими с HomePlug AV, а

някои полупроводници са съвместими и

с HomePlug 1 и HomePlug AV.

Стандартът HomePlug GP е разра-

ботен като профил на IEEE 1901 и е на-

сочен към Smart Grid приложенията в об-

ластта на ОВК, интелигентни измер-

вателни уреди, домакински уреди, Plug-

in електрически хибридни автомобили,

управление на осветлението, сигур-

ност и др. Стандартът е известен и

с наименованието "Green PHY" поради

факта, че осигурява използването на до

75% по-малко енергия в сравнение с AV.

Първите сертифицирани чипове се

очакват на пазара в началото на 2011

година, въпреки че някои от HomePlug

GP приложенията могат да се изграж-

дат и в момента чрез използването

на HomePlug AV чипове.

Потенциални проблеми
при преноса
Решенията за пренос на данни през

електрическата мрежа не винаги са

универсални за безжичните проблеми.

Въпреки че се използва жично прена-

сяне на информацията, съществуват

фактори, които могат да повлияят на

производителността. Освен това,

условията за предаване на сравнител-

но слабите комуникационни сигнали на

значително разстояние са много теж-

ки в сравнение с коаксиалните кабе-

ли и усуканата двойка проводници.

Причините за това са няколко. На пър-

во място, наличието на значителни

импулсни смущения, особено в бли-

зост до колекторни електродвигате-

ли, импулсни захранвания и др. В обик-

новените електронни устройства те

не могат да преминат през захранва-

щия блок, който реално представля-

ва защита. При PLC е необходима ве-

рига за обмен на данните между мре-

жата и комуникационната част, по

която смущенията преминават с ле-

кота. Това налага използването на

подходящи модулации, съпътствани

понякога с коригиращи кодове и въ-

веждането на защита чрез ограничи-

телни диоди или варистори. Също та-

ка, в голяма част от електронните

устройства има кондензатор, свър-

зан между двата проводника на мре-

жата, например на противосмути-

телния филтър или импулсното зах-

ранване. Той представлява много ма-

лък импеданс за комуникационните

сигнали, понякога под 1 ом. Това на-

лага подходящо съгласуване между

електрическата мрежа и устройст-

вото за PLC, както и изходни блоко-

ве с достатъчно голям ток.

Предавателната част на устройс-

твата за PLC трябва да удовлетво-

рява нормите за ниски проводникови

(предавани по мрежата) и излъчвани

смущения. Това е особено съществе-

но, тъй като проводниците на елект-

розахранващата мрежа не са екрани-

рани. От своя страна, приемната част

трябва да е устойчива към попадащи-

те в нея смущения. За целта, на входа

й се поставя пасивен или активен фил-

тър и се използват методи за корек-

ция на грешката.

Не на последно място, амплитудата

на приемания сигнал може да се проме-

ня в много широки граници, тъй като

затихването по линията зависи от дъл-

жината й, нейното състояние и свър-

заните към нея товари. Стойностите

му са от няколко dB до над 60 dB и сил-

но зависят от честотата.
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Изграждането на пречиствателни

станции за битови отпадни води е

стратегическа цел в развитието на

ВиК сектора у нас. При очистването

на вредните вещества, съдържащи се

в битовите отпадни води, основно се

използват няколко метода - механич-

ни, физико-химични, химични и биоло-

гични. Изборът на метод зависи от

характера на замърсяването и от

степента на вредност на примесите.

Обикновено степента на замърсява-

не на отпадните води се представя

чрез концентрацията на замърсява-

щите ги вещества. Тя представлява

съотношение между масата на съот-

ветното вещество към дадения обем

отпадни води.

Методите се оценяват чрез
съотношението БПК/ХПК
Основните показатели, които се

използват за определяне степента на

замърсеност на отпадните води от

битови обекти, са: общ сух остатък

(пресмята се като отношение на ма-

сата на сухия остатък към обема на

водната проба), диаметър и плътност

на неразтворените вещества. Избо-

рът на методология се основава на

международно признати показатели за

оценка на замърсеността на отпад-

ните води - биохимична потребност

от кислород (БПК) и химична потреб-

ност от кислород (ХПК). БПК предс-

тавлява количеството кислород, кое-

то е необходимо за протичане на би-

охимичното окисление на органичните

вещества в разтворено колоидно и

суспендирано състояние, за определен

интервал от време. Тъй като чрез БПК

не може да се отчете общата маса

на органичните вещества, съдържа-

щи се във водата, за да се получи по-

Етапи на пречистване на
битови отпадни води
Етапи на пречистване на
битови отпадни води
Механично и биологично пречистване, базови съоръжения
и схеми на разположението им

точна и по-пълна

оценка, е необходи-

мо да се определи

ХПК. Тя се дефини-

ра като количество

кислород под чиста

или свързана форма,

което е необходимо

да се внесе в от-

падните води с цел

протичане на пълно

окисляване на всич-

ки органични ве-

щества, съдържа-

щи се във водата.

За битовите

отпадни води БПК и ХПК могат да се

приемат за приблизително равни, тъй

като при пречистването им кислоро-

дът се консумира основно от микро-

организми. Обикновено БПК се равня-

ва на 85 - 90% от ХПК или средно БПК

= 0.86.ХПК. Съотношението между

БПК и ХПК се използва като показа-

тел за възприемане или отхвърляне на

даден метод за пречистване на от-

падните води.

На основата на тези показатели

се подбират най-целесъобразните в

конкретния случай методи и съоръже-

ния за постигане на желания пречис-

твателен ефект. Счита се, че най-

рационален е подходът, базиран на

разработване на няколко варианта и

последващото им сравняване на ба-

зата на комплекс от технико-иконо-

мически показатели.

Механично пречистване на
отпадните води
Механичното пречистване най-чес-

то е първият етап от пречистване-

то на водите и много рядко се прила-

га като единствен и окончателен ме-

тод. Обикновено включва процесите:

прецеждане през сита и решетки, ута-

яване на суспендирани частици с по-

голямо обемно тегло от водата под

действието на гравитационните си-

ли и филтриране на фините суспенди-

рани вещества. На този етап се за-

държа около 60% от цялата маса на

неразтворените вещества, а органич-

ната замърсеност се понижава с от

15 до 35%. По този начин се предпаз-

ват от задръстване и следващите

пречиствателни съоръжения.

Механичният метод за пречиства-

не включва няколко етапа - прецеж-

дане на влачените от водата едри ме-

ханични примеси, посредством сита

и решетки; утаяване на частиците

от минерален произход в специални

съоръжения, наречени песъкозадържа-

тели; филтриране и отделяне на не-

разтворените частици чрез хидро-

циклони и центрофуги.

Прилагането на определен метод

за механично пречистване се опреде-

ля от количеството и качеството на

отпадните води, от неразтворените

вещества и от необходимата степен

Пречиствателна станция за отпадни води в кв. Меден рудник, гр. Бургас

Източник: Община Бургас
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на пречистване. Прието е отстраняването на пясъка, маз-

нините и маслата, както и раздробяването на задържа-

ните отпадъци да се нарича предварително обработва-

не на водата.

Съоръжения за прецеждане
Обикновено, преди да се подаде към основните съоръ-

жения за пречистване, отпадната вода се прецежда през

сита и решетки. Целта е да се отстранят по-едрите при-

меси във водата и да се предпазят основните съоръже-

ния от затлачване.

Обикновено ситата се прилагат предимно за пречист-

ване на градски отпадни води поради неголемия пречист-

вателен ефект, който осигуряват. Решетките, от своя

страна, са задължителен елемент за всяка пречиствателна

станция. Те задържат едрите механични примеси, влачени

от водата, предпазвайки монтираните след тях съоръже-

ния от блокиране. Като конструкция представляват ме-

тални рамки, в които успоредно са заварени метални пръ-

ти. Най-често използвани в практиката са пръти с право-

ъгълно напречно сечение, със закръглени входни ръбове за

намаляване на хидравличното съпротивление. Този тип пръ-

ти задържат по-голямо количество отпадни материали и

почистването им е сравнително по-лесно.

Сред многообразието от видове решетки са и т. нар.

решетки-дробилки, при които прецеждането и раздробя-

ването на задържаните отпадъци са обединени. Те ед-

новременно задържат и раздробяват по-едрите отпадъ-

ци. Подходящи са най-вече за малки пречиствателни стан-

ции. Обикновено се монтират в открити канали, като пред

тях задължително се поставят груби решетки, предпаз-

ващи ги от задръстване.

Видове сита и песъкозадържатели
Ситата, намиращи приложение в пречиствателните

станции, се класифицират според конструкцията си ка-

то ротационни, барабанни, дискови, лентови и др. Неза-

висимо от различната си конструкция, основен елемент

на всички сита е филтърната мрежа, през която преми-

нава отпадната вода. В някои случаи вместо мрежа е въз-

можно използването на листове с отвори. Материалите,

от които се изработват мрежите най-често са: неръж-

даема стомана, месинг, пластмаса и др. Различните про-

изводители предлагат мрежи с различна големина на от-

ворите. Според начина на почистване, ситата се разде-

лят на такива със сухо почистване и сита с мокро почис-

тване. Сухото почистване се извършва с четки и въздух

под налягане, а мокрото - с вода. В практиката се изпол-

зват и сита с възможност за самопочистване, при кои-

то върху ситовата част, разположена под наклон, се из-

сипва непрекъснат поток от отпадни води, които почис-

тват ситото.

За отделяне на по-тежките минерални примеси като

пясък, стъкла, въглища и др., се изграждат песъкозадър-

жатели. Обикновено това са стоманобетонни съоръже-

ния, в които се утаява по-голямо количество от минерал-

ните вещества, съдържащи се в отпадните води. За ефек-

тивна работа на песъкозадържателите основно изиск-

ване е скоростта на водния поток да се поддържа в оп-

ределени граници. Препоръчителната стойност на ско-

ростта е около 0,30 m/s. Поддържането й се постига чрез

регулиране на изтичащия от съоръжението воден поток.

Видове спомагателни съоръжения
За допълнителна обработка на утаилия се в песъкоза-

държателите пясък, характеризиращ се с висока влаж-

ност, се изграждат допълнителни съоръжения - бункери,

хидроциклони, площадки и събиратели на пясък. Бункери-

те се изграждат в близост до пречиствателната стан-

ция. При по-големи станции, в случаи на необходимост,

се използват няколко бункера. Преди бункера обикновено

се монтират хидроциклони. Най-често се използват на-

порни хидроциклони, които обезводняват пясъка и отде-

лят останалите в него органични вещества. Площадки-

те се използват единствено за обезводняване на пясъка.

За тази цел те са с дрениращо дъно. Разделят се на сек-

ции и се ограждат с диги. Ако теренът позволява, могат

да се изградят събиратели на пясък.

Първични и вторични утаители
Един от основните процеси, протичащи при механично-

то пречистване, е утаяването. При него под действието

на гравитационните сили, частиците с по-голямо обемно

тегло от водата се утаяват на дъното на съоръжението,

а по-леките се отделят върху повърхността. За осъщес-

твяване на посочения процес се използват утаители. В за-

висимост от производителността на пречиствателната

станция, нивото на подпочвените води, геоложките усло-

вия и приетата технологична схема на пречистване, в прак-

тиката се използват различни видове утаители.
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Обикновено, в зависимост от пред-

назначението и мястото им в техно-

логичната схема на пречиствателна-

та инсталация, утаителите се раз-

делят на две основни групи - първич-

ни и вторични. Първичните утаите-

ли са част от основните съоръжения

за механично пречистване и обикно-

вено се монтират в началото на пре-

чиствателната станция, след песъ-

козадържателите. Вторичните ута-

ители са задължителен елемент, кой-

то се монтира след съоръженията за

биологично пречистване.

В зависимост от конструктивни-

те си особености и посоката на дви-

жение на водата, утаителите най-об-

що се определят като хоризонтални,

вертикални, радиални и тънкослойни.

Биологично пречистване на
отпадните води
Високото съдържание на органич-

ни замърсители в битовите отпад-

ни води налага използването на ком-

бинирани методи за пречистването

им. Те включват химическа подготов-

ка и биодеградация с използването на

микроорганизми, известни в практи-

ката като активна утайка (АУ). Ак-

тивната утайка от микроорганизми,

на която се основава биологичното

пречистване, представлява единичен

щам или комплекс от щамове, които

при подходящи условия на развитие

(температура, киселинност и др.) и

в присъствието на кислород се раз-

множават, консумирайки органични-

те замърсители от отпадните води.

В отсъствието на кислород се осъ-

ществява т. нар. анаеробна биодег-

радация, при която други типове мик-

роорганизми предизвикват процеси на

пречистване.

Съоръженията, които се използват

за осъществяване на биологичното

пречистване, могат да бъдат разде-

лени в две основни групи - съоръже-

ния, в които пречиствателните про-

цеси протичат в условия, близки до

естествените, и такива, при които

процесите протичат в изкуствено

създадени условия.

В процеса на биологично пречиства-

не се използват едностепенни и двус-

тепенни биологични филтри и биобасей-

ни, в зависимост от водното количес-

тво. Така например, биологичното пре-

чистване на около 50 хил. куб. метра

на ден се осъществява с едностепен-

ни и двустепенни биологични филтри.

При по-големи водни количества - от

порядъка на 50 - 100 хил. куб. метра на

ден, е подходящо използването на би-

ологично пречистване с едностепенни

или двустепенни биобасейни.

ПСБОВ комбинирана с биобасейн
Биобасейните принадлежат към

групата на съоръженията за биоло-

гично пречистване на отпадните во-

ди с помощта на активна утайка. Те

са с непрекъснато действие и пред-

ставляват изкуствени водни екосис-

теми. Постъпващите в тях отпадни

води и активните утайки се размес-

ват непрекъснато, като чрез различ-

ни аерационни системи интензивно се

подава въздух. При използване на те-

зи съоръжения в пречиствателни

станции, поради отпадане на необхо-

димостта от използване на първичен

утаител, се предопределя образува-

нето на по-едри флокули, които по-

лесно се утаяват.

Когато в технологичната схема

на пречиствателната станция са

предвидени съоръжения за стабили-

зация на утайките, е необходимо за

излишната активна утайка да се из-

градят съоръжения за уплътняване и

депониране.

Сред най-често срещаните конс-

трукции на съоръжения за биологич-

но пречистване е обединяването на

биобасейн и вторичен утаител, как-

то и на първичен утаител с биобасейн

и вторичен утаител. Срещат се и

конструкции, обединяващи първичен

утаител, биобасейн, вторичен утаи-

тел и стабилизатор. Една от най-ши-

роко застъпените конструкции се ба-

зира на използването на биобасейни-

те - утаители. Сред основните пре-

димства на комбинираните съоръже-

ния са малките им габарити. Харак-

терна за тях е ефективната рецир-

кулация на утайките, както и опрос-

тената и надеждна експлоатация.

Приложение на биофилтрите
Биофилтрите представляват

пречиствателни съоръжения със срав-

нително несложна конструкция. Обик-

новено се изпълняват като реактори

с кръгла, правоъгълна или многоъгъл-

на форма, изградени от стоманобетон

и запълнени с пълнежен филтърен ма-

териал. Те принадлежат към съоръже-

нията за аеробно пречистване, в кои-

то процесът протича с участието на

аеробни организми в присъствието на

свободен кислород. Процесът се осно-

вава на способността им да усвояват

разнообразни вещества като източ-

ник на енергия и биологични елементи

за клетъчната им структура.

При изграждането на пречиства-

телни станции е възможно използва-

нето на различни модификации био-

филтри. Като подходящи се приемат

както биофилтри за пълно пречист-

ване, така и за непълно пречиства-

не, обикновени и много натоварени,

с естествен и изкуствен пълнеж. Съ-

що така, могат да се използват и ком-

бинирани съоръжения с биофилтри.

Основна тенденция в развитието и

използването на биофилтрите е на-

сочена към приложението на изкуст-

вен пълнеж и активни водоразпреде-

лителни устройства.

От потопяемите биофилтри в пре-

чиствателни станции най-често се

използват въртящите се биоконтак-

тори (биодискове). Те представляват

съоръжения, в които се извършва ае-

робно биологично пречистване. За от-

страняване на биологичните замър-

сители се използва активна утайка.

В конструктивен аспект биодис-

ковете представляват правоъгълни

като форма резервоари с овални дъ-

на, които се изграждат от една или

няколко секции. Основният им конс-

труктивен елемент са бавно въртя-

щи се дискове, най-често изработе-

ни от пластмаса или метал. Монти-

рат се върху вал при изпълнение на ус-

ловието да бъдат само частично по-

топени във водата.

Рециркулацията на пречистената

вода не е препоръчителна при биодис-

ковете. Основните им предимства са

бързо въвеждане в експлоатация и об-

разуване на биомаса. Като недоста-

тък се приема възможността от зад-

ръстване на междините между дис-

ковете. Отстраняването на утайка-

та от резервоара също е проблем.

Схеми на разположение на ПСБОВ
При избора на място за изгражда-

не на пречиствателна станция се взе-

мат предвид териториално-устройс-

твените разработки на района и ут-

върденият градоустройствен план на

населеното място, както и санитар-

но-хигиенните, екологичните и тех-

нико-икономическите изисквания.
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Санитарно-хигиенните изисквания

се отнасят предимно към местопо-

ложението на пречиствателната

станция и устройството на санитар-

но-охранителни зони. Желателно е

пречиствателната станция да е на

определено разстояние от населено-

то място. Размерите на санитарно-

хигиенните зони се определят в за-

висимост от количеството и начина

на пречистване на отпадните води с

отчитане на конкретните условия.

Изборът на съоръжения и технологич-

на схема на станцията, както бе под-

чертано, се съобразяват с количес-

твото и състава на отпадните во-

ди, необходимата степен на пречис-

тване, начина на третиране и изпол-

зване на утайките, екологичните

изисквания, нормите за проектиране

и други.

Подходи при разполагането на
съоръженията
Основно се използват два подхода

за планиране на разположението на

отделните съоръжения, включени в

състава на пречиствателните стан-

ции - принцип на блоковата и принцип

на функционалната компановка. Бло-

ковата компановка се приема за ико-

номически по-изгодното решение, тъй

като протичането на всички проце-

си се осъществява в общ блок. Изпол-

зват се общите стени на съседни съ-

оръжения и се съкращава дължината

на различните канали и тръбопрово-

ди. Приложението на блоковата ком-

пановка води и до по-малко заемана

земна площ, както и до възможност

при разширяване на станцията нови-

ят блок да се изгради, без да се оказ-

ва влияние върху работата на дейс-

тващите блокове на станцията. Не-

достатъците на блоковата компа-

новка са свързани предимно със зави-

симостта на отделните съоръжения

в блока. При необходимост от ремонт

на отделни елементи се налага спи-

ране на работата на целия блок. Дру-

га специфика на блоковата компанов-

ка е при необходимост от разшире-

ние всички съоръжения в блока да се

разширяват едновременно.

Функционалната компановка се ха-

рактеризира с по-добра експлоатаци-

онна гъвкавост. Това решение се из-

ползва ефективно в райони с различна

топография, а при необходимост от

разширяване на отделни елементи не

се налага едновременно разширяване

и на всички останали. Най-често се из-

пълнява чрез комбиниране на различни

видове съоръжения. Широко се изпол-

зват комбинирани съоръжения, включ-

ващи първични утаители, биохимични

реактори и вторични утаители.

Освен основни съоръжения, пречис-

твателната станция включва и ре-

дица спомагателни елементи, сред

които: устройства за равномерно

разпределение на отпадните води и

утайките между отделните пречис-

твателни съоръжения и стабилиза-

торите за утайка; устройства за из-

ключване от действие, изпразване и

промиване на различните съоръжения;

устройства за измерване количест-

вото на пречистваните води, сурови-

те първични утайки, количеството

изразходван въздух и други.

Изработване на генерален план
на ПСБОВ
За разработване на генералния

план на пречиствателната станция,

първоначално се изготвя тахомет-

рична снимка на избраната площад-

ка. Върху снимката се нанасят всич-

ки пречиствателни съоръжения, пом-

пени станции, тръбопроводи, комуни-

кационни връзки и сгради. Мащабът

зависи от големината на пречиства-

телната станция, като обикновено е

1:200, 1:500 или 1:1000. При разработ-

ването на генералния план е добре да

се предвиди и възможност за разши-

ряване на пречиствателната стан-

ция впоследствие.

При изграждане на пречиствател-

ната станция върху сравнително рав-

нинен терен, по отношение разсто-

янията между отделните съоръжения,

ориентировъчно се приемат следни-

те зависимости - между група едно-

родни съоръжения от 2 до 3 m, между

група разнородни съоръжения от 5 до

10 m, между съоръжения и изсушител-

ни полета от 25 до 30 m, между от-

делни съоръжения в зависимост от

техния обем от 20 до 50 m.

Основен етап от изработване на

плана на пречиствателната станция

е определяне на височинното разпо-

ложение на пречиствателните съо-

ръжения. Оптимален е изборът, при

който разположението на съоръжени-

ята осигурява самотечно преминава-

не на отпадните води през тях.

Препоръчително е съоръженията с

голяма височина като метан танко-

вите, вертикалните и двуетажните

утаители наполовина да се вкопаят

в земята. По този начин, от една

страна се намалява обемът на изкоп-

ната земна маса, а от друга - извле-

чената от изкопа земя се използва за

засипване на съоръженията до опре-

делената по проекта кота, с цел топ-

линна изолация.

Разпределение на отпадните води
Постъпването на отпадните води

в пречиствателната станция обик-

новено е по самотечни колектори или

чрез напорен тръбопровод, а разпре-

делението и довеждането им до отдел-

ните пречиствателни съоръжения се

осъществява по открити канали и тръ-

бопроводи. При подаване на водата към

пречиствателната станция през напо-

рен тръбопровод, се препоръчва пред

станцията да се изгради приемна ка-

мера, която обикновено е от стомано-

бетон. Каналите, по които водата се

довежда до отделните съоръжения,

обикновено са с правоъгълно напречно

сечение, като се препоръчва използва-

нето на стоманобетонни канали пора-

ди по-лесното им наблюдение и под-

дръжка. Размерите на каналите и тръ-

бопроводите се определят на базата

на хидравлично оразмеряване в зависи-

мост от допустимите скорости на во-

дата. Скоростта й в разпределител-

ните улеи при минимално водно количес-

тво се приема за равна на 0,4 до 0,6 m/

s и не по-голяма от 1-1,5 m/s при ораз-

мерително водно количество. За мал-

ки станции скоростта на водата в раз-

пределителните улеи при минимално

водно количество се приема за равна

на 0,3 m/s.

За да се постигне равномерно раз-

пределение на водата и на утайките

в отделните съоръжения, се използват

различни видове разпределителни ка-

мери. Препоръчителната скорост на

водата в довеждащата тръба към раз-

пределителната камера при оразмери-

телно водно количество е в граници-

те 0,8 до 1,3 m/s. Отвеждането на во-

дата от разпределителната шахта

към отделните съоръжения се осъщес-

твява посредством дюкери, тръбоп-

роводи или по открити улеи. При ораз-

меряване на отвеждащите канали или

тръбопроводи се вземат предвид ли-

нейните загуби и загубите от мест-

ни съпротивления.

> ÂèÊ îáîðóäâàíå
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Фирма Адара Инженеринг ЕООД

е партньор на световния помпен

концерн GRUNDFOS. Пълната про-

дуктовата гама на GRUNDFOS е ог-

ромна, с въможност за намиране на

всяко помпено решение за задоволя-

ване и на най-претенциозния про-

ект. Освен помпите за отопление,

климатизация, водоснабдяване и на-

появане, хидрофорни и бустер сис-

теми за повишаване на налягането

в последните няколко години

GRUNDFOS развиват направление-

то за отпадни води и пречисвател-

ни съоръжения.

Потопяемите помпи на GRUNDFOS

модел SЕ се използват  за пренос на

различни по състав и агресивност

отпадни води. Съобразно това се из-

бират техните различни работни

колела.

Потопяемите помпи на GRUN-

DFOS модел S са проектирани за ра-

бота при свръхтежки натоварвания

в пречиствателните съоръжения.

Те са конструирани за непрекъсна-

та или за периодична работа при

потопяем или сух монтаж. Всяка

помпа е индивидуално проектирана

и конструирана, така че да прите-

жава максимална ефективност при

конкретното приложение.

Помпите за рециркулация на

GRUNDFOS модел SRP са констру-

ирани за трансфер на течности с

нисък и висок вискозитет. Те се из-

ползват в пречиствателните стан-

ции за изпомпване на активната об-

ратна утайка и други приложения, в

които е необходимо третиране на

"АДАРА Инженеринг" е специализирана фирма за:
Помпи и Помпени Системи" и тяхното управление и автоматизация
"АДАРА Инженеринг" е специализирана фирма за:
Помпи и Помпени Системи" и тяхното управление и автоматизация

голям дебит и нисък напор. Помпи-

те SRP са конструирани за продъл-

жителна работа.

Миксерите и бъркалките на

GRUNDFOS модели AMD,  AMG и AFG

са приложими за пренос и хомогени-

зиране на течности с нисък и сре-

ден вискозитет за получаване на ед-

нородни смеси и суспензии. Те са ши-

роко приложими в биобасейните в

пречиствателните станции.

Дозиращите помпи на GRUNDFOS

модели DMS, DME, DDI, DMH и DDA

са приложими за дозиране на разт-

вори, третиране на течности и

дезинфекция. Иновациите на

GRUNDFOS в тази насока водят до

създаване на нови модели.

Аксесоарите, които GRUNDFOS

предлагат за пречиствателните

станции като: специализирани

тръбни системи, пити за аерация

и др. дават възможност на Адара

Инженеринг за все по-комплексна

доставка на оборудване и обслуж-

ване на пречиствателните стан-

ции.

Фирма Адара Инженеринг ЕООД

е официален представител за Бъл-

гария на европейския лидер на ваку-

ум-помпи и системи, немската фир-

ма BUSCH. Продуктите произвежда-

ни от BUSCH са предназначени за

създаване и поддържане на индуст-

риален /груб и фин/ вакуум. Вакуум-

помпите намират приложение в хра-

нително-вкусовата, печатарската,

химическата, фармацевтичната,

металургичната, дървопреработва-

телната, кожарската и текстилна-

та промишленост. Освен това пом-

пите на BUSCH се използват като

елементи от модулни системи в ме-

дицината, електрониката и в про-

изводството на кафе, пиво и безал-

кохолни напитки. Вакуум-помпите с

марката BUSCH са надеждни, ком-

пактни, лесни за поддръжка и с ви-

сока енергоефективност. Помпите

и компресорите на BUSCH се изпол-

зват все повече в малки, средни и

големи пречиствателни станции.

За аерацията в биобасейните в

пречиствателните станции се из-

ползват въздуходувките и компресо-

рите за ниско налягане на BUSCH

модели Samos и Mink. Въздуходувки-

те и компресорите на BUSCH са

разработени за работа в тежки про-

мишлени условия. Съоръженията  мо-

дели Samos и Mink са подходящи за

непрекъсната работа, като техни-

те конструкции не изискват специ-

ална поддръжка.

В областта на специалните хи-

мически, фармацевтични и корабни

помпи Адара Инженеринг ЕООД е

партньор на Аmpco Pumps Company

Wisconsin USA.

С цел осигуряване на най-надеж-

дно управление, контрол и защита

на предлаганите помпи и помпени

системи Адара Инженеринг ЕООД

си партнира с френската фирма

Schneider Electric.

Адара Инженеринг ЕООД осигу-

рява гаранционен и извънгаранцио-

нен сервиз на всички предлагани от

нея изделия.
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Модулни биологични пречиствателни станции за
комунално-битови отпадъчни води AS-ANAcomb
Модулни биологични пречиствателни станции за
комунално-битови отпадъчни води AS-ANAcomb

София 1756, бул."Св. Климент Охридски" 16, тел./факс: 02/975 8128

e-mail: office@koroza-karat.com   www.koroza-karat.com

Модулните пречиствателни станции AS-

ANAcomb са подходящи за пречистване на

комунално-битови отпадъчни води от голе-

ми обекти като вилни селища, жилищни ком-

плекси, хотели, махали, села, предприятия и

други обекти, които поради местоположени-

ето им не могат или не е изгодно да бъдат

включени в канализационната система.

Пречиствателните станции са с капаци-

тет от 300 до 800 еквивалентни жители (ЕЖ). Свързването

на няколко станции дава възможност за пречистване на

отпадъчна вода от обекти над 800 ЕЖ. Системата на пре-

чистване е на биологичен принцип със затворен цикъл.

Предимства на AS-ANAcomb
n Компактната модулна конструкция на пречиствателните

станции AS-ANAcomb предлага лесно приспособяване към

местните условия и възможност за поетапно разширение

на капацитета на ПСОВ, ускорява проектантските и стро-

ително-монтажните дейности, понижава инвестиционни-

те разходи.

n Предоставя се гаранция 24 месеца. Осигурен е гаранцио-

нен и следгаранционен сервиз.

n AS-ANAcomb отговарят на изискванията на eвропейските

и българските норми.

n Според издаденото от съответните органи разрешител-

но за заустване пречистената вода може да бъде заусте-

на във водоприемник II категория (река, дере) или може да

се ползва за поливане на зелени площи, овошки, зеленчуко-

ви градини, измиване на тротоари, плочници и др.

Описание на пречиствателната станция
Пречиствателната станция AS-ANAcomb се състои от

няколко взаимно отделени технологични пространства. Би-

логичната част на пречиствателната станция се състои от

денитрификационни резервоари, нитрификационни резервоа-

ри, вертикални утаители разположени в един общ контейнер

и от калови резервоари.

По време на монтаж
С помощта на помпена станция оборудвана със система за

измерване на количеството на втичащите се отпадъчни води

[А], битово-фекалните отпадъчни води от обекта встъпват в

пространството за механично предчистване [B]. То е оборуд-

вано с отнемащо се цилиндрично сито за улавяне на едрите

механични нечистоти, изработено за външно инсталиране.

Така механично предчистената вода втича в биологична

линия, състояща се от разбъркван с помощта на потопяема

пропилерна бъркалка денитрификационни резервоари [C] и от

нитрификационни резервоари [D], снабдени с аерационни еле-

менти с фини балончета.

От последния нитрификационен резервоар сместта на

водата и активираната кал втича в утаителните резервоари

[E], които са поместени в един общ контейнер. В тях се от-

деля пречистената вода от активираната кал. Колекторът за

пречистената вода, който е неразделна част от утаителни-

те резервоари, отвежда пречистената вода от станцията в

контактен резервоар за дезинфекция и оттам в реципиента.

Отвеждането на връщаната кал и вътрешната рециркула-

ция е реализирано с пневмо-изтласкващи помпи. Свръхколиче-

ството кал е отнемано един път дневно в каловите разерво-

ари [F], служещи същевременно за аеробно достабилизиране на

калта. AS-ANAcomb може допълнително да бъде окомплекто-

вана със съоръжение за дозиране на химикали за понижаване

на съдържанието на фосфор в пречистената вода [H].

Самостоятелна част на ПСОВ се явява експлоатационна по-

стройка, където са поместени въздуходувките [G] осигуряващи

необходимото количество въздух за нитрификационните резер-

воари и за резервоарите за аеробна стабилизация на калта. В

постройката също така се намират ел. табло за управление на

технологичните съоръжения на пречиствателната станция и

експлоатационни пространства - стая за обслужващия персо-

нал, социален възел, склад, евентуално и склад за химикали. За

ПСОВ 1000 ЕЖ и по-големите се предлагат SFT филтри и дехид-

ратори за обработка на свръхколичеството стабилизирана кал.
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Подборът на техническите и

икономическите характеристики

на всякакви помпени съоръжения

зависи от предназначението на

помпените системи. Когато обо-

рудването е подбрано правилно,

с най-подходящо работно КПД,

надеждността и икономичност-

та зависят от дълготрайното му

използване.

Тази статия запознава със сис-

теми Multilift на фирма GRUNDFOS

за събиране и отвеждане на от-

падни, включително и фекални во-

ди, инсталирани в административ-

ни сгради, едно- и многофамилни

къщи, учебни заведения, хотели,

болници, индустриални сгради, рес-

торанти и други обществени сгра-

ди, когато канализационната сис-

тема се намира над нивото на

сградната канализация.

Системите не са пригодени за

заустване на дъждовна вода пора-

ди малкия си събирателен резер-

воар. При използване на води от

ресторанти и от кухни, препоръч-

ваме да се използват допълнител-

но маслоуловителни сепаратори.

Канализационната система

Multilift се доставя напълно окомп-

лектована и е готова за включва-

не в този си вид, какъвто е пока-

зан на приложените снимки. Сис-

темата се състои от водосборен

резервоар с различен обем за съ-

биране на отпадната вода, една

Илва представя подемни станции за
пренос на отпадни води от сгради
Илва представя подемни станции за
пренос на отпадни води от сгради

или две помпи в зависимост от ко-

личествата на водата и електри-

ческо табло за управление на пом-

пената система, снабдено с кон-

тролери за ниво. Системите са

компактни и лесни за инсталира-

не, устойчиви на газове и мириз-

ми, с нечуплив полиетиленов резер-

воар, с фабрично смазани за целия

цикъл живот сачмени лагери. При

високи нива на отпадната вода в

канализацията, връщането й об-

ратно е предотвратено чрез из-

ползването на възвратни клапи. За

малки количества на отпадна во-

да използваме системи на Multilift

MSS и М с една помпа и електри-

ческо табло LC109, а за по-големи

количества на отпадна вода - сис-

теми на Multilift MLD, MD, MD1 и

MDV с две помпи и електрически

табла LCD109. Системите могат

да се доставят както с моно- та-

ка и с трифазни ел. двигатели. Ел.

двигателите са снабдени с тер-

морезистори РТС и включени към

електрическите табла. Всеки ел.

двигател е предвиден максимално

за 20 броя стартове в час. Изпол-

званите потопени помпени агре-

гати са снабдени с чугунени ра-

ботни колела Vortex и геометрия,

която изключва полепване върху

тях на "твърди" отпадъчни продук-

ти. Събирателният резервоар е

снабден с щуцери за включване към

напорния и смукателния тръбопро-

вод и към вентилационната тръ-

ба, а при необходимост се монти-

ра ръчна мембранна помпа, която

ИЛВА ЕООД

гр. София 1712

Младост 3, бл. 346, ет. 10, ап. 75

тел.: 02/ 876 12 89

мобилен: 0889 896897, 0894 406 760

факс: 02/ 876 12 89

e-mail: varzanov@abv.bg; ilva@abv.bg

се поръчва отделно. Системитe

Multilift позволяват свободно преми-

наване на твърди частици до 80

мм, което ги прави подходящи за

пренос на води, съдържащи влак-

на, тъкани и фекалии с киселин-

ност рН от 4 до 10.

Агрегатите от гамата Multilift

се вграждат бързо и лесно дори в

ограничени пространства при ми-

нимални разходи, тъй като не се

налагат изкопни работи и изграж-

дане на помпени шахти. Допълни-

телното спестяване на средства

в дългосрочен план се обуславя от

надеждната работа на системи-

те (съответно намалени разходи

за поддръжка) и от тяхната висо-

ка енергийна ефективност (нама-

лени разходи за електроенергия).

* Използвани са материали на
Grundfos публикувани в различни ръководства.

Система, инсталирана в хотелски комп-
лекс в к.к. Пампорово. Подобни системи са
инсталирани в хотелски комплекси по бъл-
гарското Черноморие и високопланински
курорти.
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ХИДРО КРАФТ ООД е създадена 2005 г. от специалисти с

дългогодишен опит в изграждането, оборудването и поддържа-

нето на хидросъоръжения.

Дейността на фирмата е свързана с изграждане на сондажни

кладенци, помпени и хидрофорни системи, септични и дренажни

колектори, противопожарни системи, поливни системи и пречис-

твателни станции за питейни и отпадни води.

Към момента във фирмата работят повече от 25 служите-

ли, сред които специалисти с доказан опит в изграждането на

хидросъоръжения. Фирмата разполага с мобилни групи, работе-

щи на територията на цялата страна, отличаващи се с висок

професионализъм и бърза реакция.

От 2007г. ХИДРО КРАФТ ООД става официален дистрибу-

тор на GRUNDFOS, лидер в областта на помпеното оборудване.

Основна цел на фирмата е да повишава непрекъснато нивото

на обслужване на нашите клиенти, като запазва същевременно

бързата реакция, станала запазена марка на ХИДРО КРАФТ ООД.

При много индустриални процеси и при пречиствателни стан-

ции за отпадни води се налага смесването на големи количест-

ва течности в открити басейни и канали, тяхното разбъркване

или просто създаване на скорости с цел предотвратяване на ута-

яване на твърди частици. При тези приложения, където трябва

да се местят големи количества вода, често се използват пом-

пи с нисък напор и голям дебит. По-подходящо и много по-ефек-

тивно е използването на устройства за аксиален поток, наре-

чани миксери и флоумейкъри (флоубустери).

Повечето приложения предполагат използването на миксери

и флоумейкъри при течности с поведението на вода с кинематичен

вискозитет 1 mm2/s, но

също така миксери

могат да се използват

и при течности с по-

голям вискозитет.

Входящата мощност

на миксер е в права

пропорционалност на

обема разбърквана

течност.

Изборът на миксе-

ри и флоумейкъри на

Грундфос се основава

на връзка между приложението, геометрията и обема на басей-

на, като резултатът е необходима входяща енергия за разбър-

кване или аксиална сила.

Експертите на Хидро Крафт ще ви помогнат с правилния из-

бор и ще ви посъветват коя е най-ефективната инсталация за

вас.

Надеждни потопяеми миксери и флоумейкъри
за отпадни води и шламове
GRUNDFOS предлага пълна гама изключително надеждни и ви-

сокоефективни потопяеми миксери и флоумейкъри за различни про-

цеси в пречиствателни станции за отпадни води (ПСОВ) и за

промишлени процеси.

Миксерите и флоумейкърите са с модулна конструкция, кое-

то ги прави лесни за поддръжка и обслужване. Всички части са

изработени от специално избрани материали, като преди мон-

тиране всеки компонент е напълно тестван за надеждност и

износоустойчивост.

Миксерите се предлагат както с директно задвижвани, така

и със задвижвани чрез планетна предавка витла от неръждаема

стомана или от полиамид.

Миксерите с директно задвижване се предлагат в 4- или 8-

полюсни версии в диапазона от 0.75 до 4.5 kW, а задвижваните

с предавка - от 1.5 до 18.5 kW.

Флоумейкърите се предлагат от 1.3 до 4.0 kW.

Уникални преимущества на продуктите: доживотна надежд-

ност, енергоспестяваща ефективност, лесна поддръжка, ефек-

тивна защита срещу коррозия, корпус на двигателя /изработен

от неръждаема стомана AISI 316 с гладка самопочистваща се

повърхност/, самопочистващо се витло, активен електронен сен-

зор за вода в маслената камера.

Надеждни миксери и флоумейкъри
за отпадни води и шламове на
GRUNDFOS предлага Хидро Крафт

Надеждни миксери и флоумейкъри
за отпадни води и шламове на
GRUNDFOS предлага Хидро Крафт
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ABS е компания с повече от 100-годишен опит в про-

изводството и приложението на специализирани реше-

ния за обработка на отпадни води.

Ние разработваме и доставяме индивидуални продук-

ти и интегрирани решения за следните сектори: битови

и промишлени отпадни води, колекторни и пречиствателни

съоръжения.

През 2009 година започна революция с въвеждането на

пазара на първата потопяема помпа с двигател IE3. Но-

вата серия помпи EffeX на ABS вече е напълно комплек-

тована.

Достигайки границата на познатите ни технологии,

потопяемата помпа XFP на ABS предлага максимума от-

носно по-ниските оперативни разходи. Използваният ви-

сокоефективен двигател клас IE3 /съгласно дефиницията

на стандарт IEC 60034-30, който става задължителен на

1.1.2015/, съвместно с оптимизираната хидравлична част

дават най-добрата обща ефективност, известна днес на

пазара.

Пълната серия XFP включва най-съвременните техно-

логични характеристики и предлага:

•усъвършенствувана хидравлика Contrablock Plus за раз-

мери до DN200;

•двигатели с мощност от 1 кВат до 350 кВат /50 Херц/

•високоефективни двигатели IE3 до най-голямата дефи-

нирана мощност 375 кВат, съгласно IEC 60034-30.

За клиентите това означава:

-по-голяма надеждност

-по-ниски разходи, в т.ч ел.енергия

-по-висока защита срещу блокиране

-съответствие с настоящи и бъдещи законови изис-

квания към енергийната ефективност на електрически-

те двигатели

-по-дълъг срок на експлоатация

•автономна охладителна система за моделите до 350

кВат

•двойно челно уплътнение и ЕЕх-защита;

•доставка от склад за помпи с двигател до 45 кВат.

Нашият дългогодишен представител в България е

Кселекс ООД.

Кселекс предлага най-новите
високотехнологични потопяеми
помпи с марка ABS

Кселекс предлага най-новите
високотехнологични потопяеми
помпи с марка ABS
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Интертех Аутомейшън представя:
Модулни контейнери за анализ на
технологични процеси

Интертех Аутомейшън представя:
Модулни контейнери за анализ на
технологични процеси

За всяка измервателна задача

се предлагат подходящи анализи-

ращи модули с определен интер-

фейс. Всеки анализиращ модул мо-

же да бъ-

де инс-

талиран

в измер-

ващ кон-

тейнер

незави-

симо от

место -

положе-

н и е т о

му. Прео-

борудва-

нето и

приспособяването им са гъвкави

и лесни.

Конфигурацията на аналитич-

ните контейнери предлага реди-

ца предимства:

•Използване на оптимизирани

тествани модули;

•Оптимална адаптация за нужди-

те на клиента;

•Лесна, бърза и рентабилна инс-

талация на място;

•Сигурност на сроковете на дос-

тавка;

•Подробна документация (интер-

фейсни планове и т.н.);

•Ниски разходи по поддръжката

на контейнерите;

•Добро съотношение между це-

на и ка-

чество.

А н а л и -

тичните

контейне-

ри се пред-

лагат в го-

лямо раз-

нообразие

от външни

облицовки - метал, пластмаса

или бетон в зависимост от же-

ланието на клиента. Това се от-

нася както за дизайна на модул-

ните контейнери, така и за шка-

фовете и оборудването на стаи

или сгради с подобно предназна-

чение.
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Фирма ПроСтрийм Груп предлага на българския пазар ре-

дица технологии за филтриране на отпадъчни, питейни и

промишлени води. Сред тях е и филтрацията, която пред-

ставлява процес на отделяне на твърдите частици и не-

разтворени вещества от водите с помощта на филтри-

ращ материал. Разнообразието от методи за филтриране

- напорни, линейни, гравитачни филтри, дава възможност

за третиране на отпадъчни, промишлени и питейни води.

Най-често напорните и гравитачните пясъчни филтри

извършват процеса на филтрация съответно с пясък или

активен въглен според технологичните изисквания. При ли-

нейните филтри процесът се осъществява през филтърно

сито - мрежа със съответната пропускливост.

ВИДОВЕ ФИЛТРИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ КОМПАНИЯТА

Основни характеристики и предимства:

Линейни самопочистващи филтри
•Флуидът преминава през филтърни патрони отвътре на-

вън. Патроните са фиксирани за перфориран диск към дъ-

ното на филтъра;

•Обратна автоматична промивка в следствие на повише-

но диференциално налягане. Промивката е в обратна по-

сока на филтруване, с което се осигурява прочистване

на задържаните частици;

•Обратната промивка  се осигурява чрез дренажно коляно,

което осигурява  промиването на филтърния елемент в по-

сока от вън на вътре.  Дренажното коляно се задвижва с

мотор редуктор, чрез което  се осигурява преминаването

му от един патрон на друг до завършване на целия цикъл.

Няма прекъсване на  потока по време на промивката.

Гравитачни пясъчни филтри - без консумация
на електрическа енергия

•Без консумация на електроенергия;

•Минимум експлоатационни разходи;

•Възможност за филтриране на големи водни количества;

•Без нужда от въздуходувка, помпа за обратна промивка,

КИП и електро табло за управление на процеса, благода-

рение на сифонния принцип;

•Без необходимост от резервоар за съхранение на вода за

обратната промивка;

•Висока степен на задържане на неразтворените вещес-

тва ( до 99%);

•Капацитет от 20 до 3000м3/час;

•Скорост на филтруване 9-10м/ч.

Гравитачни пясъчни филтри - "бавни"
•Филтрация чрез активен въглен или пясък;

•Няма прекъсване на филтрационния процес по време на об-

ратната промивката;

•Обратната промивка на пясъчното легло се осъществя-

ва чрез подвижен мост и помпи, които осигуряват про-

мивката на всяка отделна секция;

•Система за защита от пренатоварване, както и за про-

верка на работния процес на моста;

•Минимална консумация на енергия;

•Напълно автоматизиран процес на работа;

•Минимални загуби на налягане.

Напорни пясъчни филтри - "бързи"
•Филтриране при висока линейна скорост до 20м/ч и напор

2-6bar;

•След филтрация водният поток има много ниска степен

на мътност и намалено наличие на органични вещества;

•Филтрация с кварцов пясък. Може да се изполват  мно-

гослоести филтри;

•Процесът на филтрация е прекъснат: диференциален ма-

нометър спира водния поток, като се задейства автома-

тично обратната промивка на филтъра;

•Филтрирането се извършва под налягане, като има висо-

ко остатъчно налягане;

•Кратко време за обратна промиване;

•Минимални изисквания за поддръжка.

Технологии за филтриране на
отпадъчни, питейни и промишлени
води от ПроСтрийм Груп

Технологии за филтриране на
отпадъчни, питейни и промишлени
води от ПроСтрийм Груп
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С наближаването на датата първи

януари 2011 г. растат и притеснения-

та на проектантската гилдия у нас за

правилата и нормите, по които ще се

проектира от следващата година. Ка-

то се изключат редица крайни стано-

вища, браншът не е особено ентусиа-

зиран от въвеждането на европейски-

те норми за проектиране, познати ка-

то Еврокод. Чуват се и мнения, че ако

не бъде приет приемлив гратисен пери-

од, след първи януари следващата годи-

на реално ще се стигне до блокиране или

поне до силно затруднение на целия сек-

тор на проектантските услуги в Бъл-

гария, а следователно и до сериозни пре-

пятствия пред строителния бранш. За-

това, търсейки информация от "извора",

се обърнахме за коментар към инж. Ди-

митър Начев, председател на КИИП Со-

фия-град и вицепрезидент на Европейс-

кия съвет на инженерните камари

(ЕСЕС).

Разговорът ни с инж. Начев засегна

всички актуални теми, свързани с въвеж-

дането на еврокодовете, включително

възможните гратисни периоди, достъ-

па до информация за съдържанието на

европейските оразмерителни и изчис-

лителни методи, оскъпяването на кон-

струкциите, дължащо се на новите пра-

вила и норми.

Националните приложения на
евродокодовете са готови
"България прие еврокодовете преди

години. Това, което още не е направила,

е да отмени действащите в момента

национални нормативи, с което авто-

матично еврокодовете ще се превърнат

в единствената система за проекти-

ране у нас. Причината еврокодовете все

още да не се прилагат у нас е, че не бя-

ха готови съответните им национални

приложения. В голяма степен приложе-

Въвеждаме ли системата за
проектиране Еврокод от 2011?
Въвеждаме ли системата за
проектиране Еврокод от 2011?
Подробна актуална информация за всичко, свързано с приложени-
ето на системата у нас, очаквайте в следващия брой на ТД
Инсталации, Оборудване, Инструменти

нията, отнасящи се до строителните

конструкции, вече са готови. КИИП да-

де своето становище за националните

приложения", заяви г-н Начев, допълвай-

ки: "Очакваме от МРРБ да ги изпрати

за утвърждаване в Брюксел. Процесът

вероятно ще отнеме 3-4 месеца, след

което националните приложения ще бъ-

дат въведени като неразделна част от

еврокодовете."

Предлагат двугодишен период
на адаптация
Председателят на КИИП София-град

е категоричен, че е добре България да

се възползва от европейския опит,

включващ двугодишен период на адап-

тация. През него и двете системи -

действащата в момента и Еврокод, ще

функционират паралелно.

"Предложението ни е в този двуго-

дишен период възложителят да има въз-

можност да избира система за проек-

тиране. Ако възложителят няма специ-

ални съображения и не изисква прилага-

не на еврокодове, проектантът ще ре-

шава сам по коя система да проекти-

ра", коментира инж. Начев.

Оскъпяване на конструкциите
с до 25%
Друг въпрос, касаещ в еднаква сте-

пен както проектантите, така и инвес-

титорите и строителите, е оскъпява-

нето на съоръженията и конструкции-

те, до което ще доведе въвеждането

на еврокодовете.

"Става въпрос за завишаване на

разхода на материали с 18-25%, кое-

то е сериозно оскъпяване. Разбира се,

това означава и по-висока надеждност

на конструкциите. Тази тема е пос-

тавяна многократно пред строител-

ния бранш. За съжаление, на държавно

ниво сериозна дискусия по този тол-

кова важен въпрос така и не се със-

тоя. Важно е да се потърси отговор

на въпроса има ли българският стро-

ителен пазар нужния финансов ресурс

да поеме това оскъпяване, точно в то-

зи момент", заяви инж. Начев.

Държавният контрол върху
спазването на еврокодовете
Друг важен въпрос за сектора, кой-

то поставихме на инж. Начев, е достъ-

път на всеки проектант до информация

за съдържанието на еврокодовете и на-

ционалните им приложения. Трябва да се

обърне внимание и на това, доколко дър-

жавните служители и експерти, които

приемат, заверяват и одобряват проек-

ти по част конструктивна, познават но-

вата система. Европейският опит от

въвеждането на еврокодовете е друга

важна тема, която дискутирахме с пред-

седателя на КИИП София-град.

Подробна информация за всички въп-

роси, свързани със същността на сис-

темата за проектиране Еврокод и при-

ложението й у нас, очаквайте в следва-

щия брой на сп. ТД Инсталации, Оборуд-

ване, Инструменти.
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Индекс на рекламите в броя

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:            /           /                     (дд / мм / гггг)

име:                                                         фамилия:

компания:                                                   отдел:                                         длъжност:

Моля, попълнете:

Адрес за получаване: служебен   домашен     пощ. код:                        населено място

ул.  / жк. ________________________________________________ No.:     / бл. ____________________вх. ______ ет. _______ ап.

тел.: ___________  / __________________ мобилен:_____________  / _____________________ e-mail:

Дейност:
Инвеститор Строително-инвестиционна компания Частен инвеститор в строителни обекти
Строителна фирма Проектантско и архитектурно бюро Общински архитекти, инженери и специалисти
Строителен консултант Инсталаторска и инженерингова фирма Дизайнерски студиа, къщи и бюра
Мебелист Фирма за градинско и парково строителство Доставчик на продукти за инсталации, оборудване и
Друго инструменти
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Ако не отговаряте на условията за безплатен специализиран абонамент за списание Технологичен дом - Инсталации,
Оборудване, Инструменти - можете да се абонирате, като заплатите сумата от 24 лева с включен ДДС.

Талон за личен платен абонамент

дата:            /           /                     (дд / мм / гггг)

име:                                                         фамилия:

компания:                                                   отдел:                                         длъжност:

Област на дейност:

Адрес за получаване: служебен   домашен     пощ. код:                        населено място

ул.  / жк. ________________________________________________ No.:  / бл. ____________________вх. ______ ет. _______ ап.

тел.: ___________  / __________________ мобилен: _____________ / ______________________ e-mail:

Желая данъчна фактура: да    не                                      плащане: пощенски запис    банков път 

Организация:                                                        МОЛ:

EИН:                                             ЕИН по ЗДДС:

Седалище: _____________________________________________________________________________________ град:
За да станете абонат на сп. Технологичен дом - Инсталации, Оборудване, Инструменти: попълнете съответно един от
двата талона или формите на www.tech-dom.com
За личен платен абонамент заплатете сумата от 24 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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Абонирайте се
за списание
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