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Окта Лайт предлага на пазара серия LED осветители OLOT

Окта Лайт България предлага на пазара серията си LED осветители OLOT. „Те са директен заместител на стандартните луминесцентни офис осветителни тела за открит и вграден монтаж (60x60 см

и 120х30 см)“, информират от компанията.
„Осветителите са специално проектирани с цел максимално светлинно разпределение и оптимален термичен мениджмънт, който гарантира 3 години пълна гаранция. Осветителите се предлагат с рефлектори, с прозрачен поликарбонат, рифелован поликарбонат или изцяло матиран. Серията OLOT е налична в няколко вида мощности и цветова
температура,с които покрива всички изисквания по ЕN 12461-1. Икономията, която се достига със замяната на стандартните осветители
с OLOT V, в зависимост от проекта, достига минимум 65%, което
гарантира бърза възвръщаемост на инвестицията“, допълват те.
От компанията споделят още, че винаги изготвят проекти към
офертите на своите клиенти на база европейските норми за осветеност. „Разбирането за съвременни офис площи изисква от една страна
гарантиране на осветеност на работните места, комфортно състояние на работещите и от друга страна универсалност при проектирането, удобно и познато решение за инвеститора“, коментират от
Окта Лайт.

Данфосс и Инстал Инженеринг проведоха семинар за топлофикационна автоматика

На 26 ноември т. г. Направление Топлофикационна автоматика на Данфосс и фирма

Инстал Инженеринг проведоха съвместен
семинар в Германо-българския център за срещи в Пловдив. Мотото на семинарната програма тази есен беше „Заедно с нашите
партньори за по-добра информираност на
нашите клиенти“. На семинара присъстваха
служители на EVN Топлофикация Пловдив,
представители на КИИП, както и на редица
инсталаторски и проектантски фирми, членуващи в Националния инсталационен съюз.
Семинарната програма беше съобразена с
особеностите на продуктите, които Инстал Инженеринг дистрибутира и използва
в своята работа. Инж. Георги Георгиев представи най-важните предимства на основни-

те компоненти, производство на Данфосс,
които се използват при изграждането на
абонатни станции. Интерес предизвика и
представянето за първи път на някои данни
за работата на Данфосс в областта на централното охлаждане. Акцент в програмата
бе поставен върху сферичните вентили за
топлофикационно приложение на Данфосс,
които Инстал Инженеринг залага в своите
проекти. Участниците в семинара проявиха
интерес и към апартаментните абонатни
станции на Данфосс, които ще бъдат представени на пловдивските специалисти в семинарна програма в началото на следващата година.

Конференция за намаляване загубите на вода във водоснабдителни системи

На 19 и 20 ноември т. г. в Интер Експо Център, София официално
се проведе 5-тата Международна конференция „Намаляване загубите
на вода във водоснабдителните системи“, организирана от БългарсÑÒÐ. 4
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ката асоциация по водите (БАВ). При старта на събитието министърът на околната среда и водите Нона Караджова анонсира създаването на наредба, която да регулира водоползването в страната.
„Загубите на вода във водоснабдителните мрежи е проблем на
почти всички градски агломерации по света и могат да бъдат сериозен проблем в областите, където водата не достига“, коментираха
организаторите. „Този проблем изисква незабавно внимание и подходящи действия за намаляване на стреса върху оскъдни и ценни водни
ресурси. Няколко големи градове започнаха вече програми, насочени към
постепенно намаляване на загубите, а е добре известно, че и много
фирми и ВиК дружества разработиха и прилагат стратегии и технологии за контрол на течовете и водните загуби, които се оказаха много
ефективни.
Конференцията, която се проведе за пета поредна година, се счита за най-голямата проява по загуби на вода в Балканския регион. Тя
разгледа наличното ноу-хау и най-добри практики и препоръча нови
подходи за по-ефективно управление на ВиК системите с акцент върху
намаляване загубите на вода“, допълниха от БАВ.
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Каниско представи софтуерни решения за проектиране на ВиК мрежи

На 22 ноември т. г. за осми пореден път се проведе традиционната годишна среща, посветена на развитието и практическото приложение на наложилите се като стандарт софтуерни решения за външно ВиК проектиране на партньорите на Каниско -

хърватската компания StudioARS и американската компания
Autodesk.
По време на събитието специалисти от фирма Каниско представиха новостите, свързани с продуктите на StudioARS Hydra и Canalis,
както и част от най-новите продукти на Autodesk.
Пламен Доков от Каниско презентира най-новия продукт за инфраструктурно проектиране на Autodesk - Аutodesk Infrastructure Design Suite
2013, в който са събрани новостите от всички програмни продукти
за различните етапи на проектиране.
Най-новият базов продукт за проектиране на водопроводни и канализационни мрежи бе представен от Дражан Галич, мениджър в
StudioARS. URBANO 8 с новите си подобрени функции е резултат от
събраните от компанията клиентски изисквания. Целта е да се улесни максимално процесът на проектиране на системата и работата
на целия екип, който участва в него.
„Все повече разширяваме клиентската и партньорска мрежа в
световен мащаб. Можем да се похвалим, че до момента едни от найголемите проекти реализирани с наши продукти са в България“, подчерта Дражан Галич по време на представянето на URBANO 8.

Фирма Тангра организира семинар за отопление с пелети
На 11 декември т. г. фирма Тангра проведе за първи път специализиран семинар на тема „Отопление с пелети“. Целта на събитието бе
да обърне внимание на дървесната биомаса, както и да предостави
информация за качествата и цената, начина на зареждане и уредите
за отопление с пелети.
Програмата на семинара включваше демонстрация на производство на пелетни котли с марката Tangra, представяне на новия
пелетен котел Tangra 80 kW, дискусия на тема „Пелетите като
суровина за отопление“, както и демонстрация на пълната гама от
съоръжения за изгаряне на биомаса. „Нашата цел е събитието да
стане ежегодно и всяка година да се събираме за чаша вино и разговори на тема новостите в отоплението с пелети“, коментираха
домакините от Тангра.

Телетек домакин на презентация за кабеловодещи системи BAKS

На 13 ноември т. г. в Учебния център на Телетек в гр. София полският производител на кабеловодещи системи BAKS, съвместно с дистрибутора си за България фирма Телетек, проведе презентация-обучение
на тема „Качествени решения за кабеловодещи системи, производство

на BAKS-Полша“. Присъстваха столични електропроектанти и представители на инсталаторски, инженерингови и строителни фирми.
Управителят на Телетек г-н Петър Полилеев приветства гостите на събитието с добре дошли и сподели, че фирма Телетек, водена
от желанието си за все по-комплексно задоволяване нуждите на своите партньори, се е доверила на професионализма на младия полски
производител в областта на кабеловодещите системи и съвместно
ще налагат продуктите на българския пазар.
В своето представяне водещият на обучението Адам Валицки,
регионален мениджър на BAKS за България, запозна аудиторията с
възможностите на компанията - производител на перфорирани кабелни
скари, притежаваща всички необходими сертификати и представителства във всички европейски страни. „Продуктите на BAKS обхващат
всички размери в областта на перфорираните кабелни скари и кабелни
стълби, плюс широка гама от аксесоари. За улеснение на проектантите предлагаме и CAD програма, която позволява проектиране на трасето, проверка за правилността на избора на елементи и получаване
на финална спецификация“, заяви лекторът.
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Siemens проведе партньорска
среща за системи за сигурност
и пожаробезопасност

На 23 ноември т. г. в хотел РИУ
Правец, гр. Правец, Siemens направление Сградни технологии проведе
партньорска среща на тема „Системи за сигурност и пожаробезопасност“. На срещата присъстваха
представители от фирмите Протех,
Синхрон С, Файър БГ, ВИП Секюрити
и Ей Ес Ес България.
Програмата откри Александър
Стоянов, ръководител направление
Сградни технологии на Siemens България, който представи накратко дейността на направлението, както и
продуктовото му портфолио, включващо сградна автоматизация, продукти
за отопление и вентилация, пожарна
безопасност, системи за сигурност,
DMS. По време на партньорската среща особено внимание бе обърнато на
възможностите за съвместен пазарен и търговски подход, както и на
софтуерните инструменти в помощ
на проектанта, които Siemens предлага. Деница Зафирова, ръководител
Бизнес администрация на направление Сградни технологии, представи
структурата и процесите в отдела.

Софтуерът DMS8000 4.50
Семинарната програма продължи с
демонстрация на софтуера за мониторинг и управление на системите за
сигурност DMS8000 4.50, който беше
представен от Драгош Молдован,
направление Сградни технологии на
Siemens Румъния.

Пожарогасителна технология
Sinorix Silent
Особен интерес предизвикаха ноÑÒÐ. 8
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востите в пожаробезопасността,
сред които новото решение за пожарогасене Sinorix Silent Nozzle с понижено ниво на шума.
„Тази технология е подходящо решение за центрове за данни. Шумът,
генериран при изпускане на гасителния агент, в някои случаи може да
доведе до повреда на твърдите дискове и данните, записани върху тях.
Sinorix Silent осъществява бързо и
надеждно потушаване на пожара, при
сравнително ниски нива на шума. По
този начин предотвратява загубите
от блокиране на ИТ инфраструктурата, които могат да достигнат стотици хиляди евро на час“, сподели
Красимир Кръстев, инженер Пожаробезопасност и системи за сигурност
в направление Сградни технологии.
Пожарогасителната технология
Sinorix Silent се състои от дюза Sinorix
Silent и система Sinorix CDT (Constant
Discharge Technology). Прилагането на
тази технология е възможно както за
нови инсталации, така и за надграждане на вече съществуващи системи, използващи като гасителен агент
инертни газове.

Софтуер MM8000 Express
След което инж. Кръстев представи и новия софтуер за мониторинг и
контрол на пожароизвестителни системи на Siemens – ММ8000 Express.
„MM8000 Express е функционална
версия за малки обекти на добре познатия софтуер за мониторинг
MM8000 на Siemens“, разказа той.
„Решението е подходящо за пожароизвестителни системи, изискващи
графична визуализация и улеснена
работа със системата. Софтуерът
улеснява бързото и прецизно локализиране на пожара, в случай на алармен сигнал, като предоставя точна
информация на оператора за местоположението. Освен това, MM8000
Express подрежда по важност всички
възникнали събития в специален
списък, като по този начин помага за

бързата и точна реакция на персонала.
MM8000 Express дава възможност
за централизирано управление на пожароизвестителна система от до 4
централи и до 2000 детектора и периферни устройства. Благодарение
на добре структурирания си дисплей,
софтуерът предлага ясна визуализация на цялата система“, очерта инж.
Кръстев възможностите, които софтуерът предоставя.

Аспирационни пожароизвестителни
детектори
Красимир Кръстев представи пред
участниците в срещата и два модела аспирационни пожароизвестителни детектори - FDA221 и FDA241.
„Аспирационните детектори постоянно засмукват въздух от средата
чрез аспирационна тръбна мрежа и
анализират пробата в специална камера за наличие на димни частици.
Стандартните димо-оптични детектори не се справят с разграничаването на прах и дим, и поради това са
податливи на фалшиви сработвания.
Новите устройства са базирани на
оптична технология, използваща лъчи
с разлина дължина на вълната - съответно в инфрачервения и ултравиолетовия спектър. Използвайки различните дължини на светлинните вълни,
детекторите могат да определят
размера и концентрацията на частиците, и по този начин да различат
дима от прах. В резултат на това, те
са устойчиви срещу външни смущения“, разказа той.
Финалната презентация бе посветена на новостите в системите за
сигурност на Siemens. Представени
бяха системите за контрол на достъпа, сигнално-охранителна техника
и видеонаблюдение на Siemens.
След приключването на семинарната част, участниците в събитието
имаха възможност да вземат участие
в разнообразна забавна програма,
организирана специално за тях.
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Съвместен семинар-обучение
на Сименс и КИИП София
Събитието акцентира върху проблемите при проектиране
на хидравликата в ОВиК системите
На 1 ноември т. г., Siemens направление Сградни технологии, съвместно с КИИП Регионална колегия Софияград, проведе семинар на тема „Хидравлика в ОВиК системи“. Семинарът
се състоя в хотел Хилтън, София, и
бе насочен към проектанти в областта на отоплението, вентилацията
и климатизацията. Гост–лектор на
събитието бе независимият консултант Хелмут Зайферт, Австрия –
специалист в областта на хидравликата в ОВиК системите.
Обучението бе открито от инж.
Александър Стоянов, ръководител
направление Сградни технологии в
Siemens България. Той представи
накратко историята на компанията
Siemens и продуктите, услугите и решенията, предлагани от направление
Сградни технологии. Относно обучителния семинар, инж. Стоянов сподели: „Идеята ни като организатор на
това обучение е да подпомогнем работата на проектантите в процеса
на проектиране, оразмеряване и избор
на подходящи компоненти за осигуряване на оптимални хидравлични условия в ОВиК инсталациите. Лекторът,
който сме поканили - г-н Хелмут Зайферт, е специалист с богат опит,
който от години води специализирани обучения, посветени на хидравличното оразмеряване на ОВиК системите“.

Особености в работата
на ОВиК системите
В началото на семинара, г-н Зайферт разгледа основни хидравлични
схеми на отоплителни инсталации по
отношение на производство, разпределение и топлоотдаващи кръгове.
Внимание беше обърнато на техните основни компоненти и работно
поведение, както и на начините за
разпределение на енергия. Бяха разгледани особеностите на работа на
ÑÒÐ. 10
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ОВиК системите
при пълен и частичен товар с/без
контрол над циркулационните помпи.
Специално внимание беше обърнато и на работните
характеристики
на помпите, инсталациите и работната точка на
системата. Представени бяха различни варианти - проектиране при
пълно или частично натоварване,
както и работа при постоянни и
променливи дебити в системите.
Лекторът обърна внимание и на
възможните икономически ползи при
различните варианти.

Избор на подходящи вентили
и задвижки
Като важен момент при проектирането, г-н Хелмут Зайферт определи и доброто познаване на характеристиката и изходящата мощност
на използваните топлообменници,
тяхната линейност и спецификите
на системата. „Важен момент при
избора на подходящ вентил е познаването на хидравличните и топлинните характеристики на топлообменниците“, коментира той. По
отношение на оразмеряването и
избора на вентили, г-н Зайферт заяви: „Коректно оразмерените и избрани вентили и задвижвания са основните фактори, допринасящи за
осигуряването на стабилно хидравлично и топлинно управление на ОВиК
системите, оптималното им функциониране при всякакви условия на
работа и постигане на добра енергийна ефективност“. Той разгледа
примерни характеристики на вентили и задвижки, особеностите при
оразмеряване на вентили, използва-

ни в различни ОВиК системи, и начините за проверка на оразмеряването.

Балансиране на хидравличните
системи
В рамките на семинарната програма бяха представени и особеностите при проектиране на системите в
условия на пълна и частична експлоатация, постоянните и променливи
дебити, както и различното разпределение на температурата. С помощта на инструмента за симулация Easy
HYDRONICS на Siemens,присъстващите имаха възможност да наблюдават
поведението на ОВиК системите при
различни условия на работа.
Лекторът Хелмут Зaйферт наблегна на правилното балансиране на
хидравличните системи като условие за доброто функциониране на системата. Той направи сравнение
между работата на обикновен баланс вентил и CombiValve вентил с
управление на диференциално налягане.
Семинарната част приключи с
представяне на програмата за избор
на продукти на Siemens - HIT (HVAC
Integrated Tool). Възможностите на
програмата и работата с нея бяха
демонстрирани от Димитър Крушовски, инженер продажби ОВиК системи в Siemens България направление
Сградни технологии.
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SANO epc представи решения за
осветление на Intra Lighting и Monodraught
На 21 ноември т. г. SANO epc организира презентация, посветена на
системите за осветление с марката
Intra Lighting (Словения) и Monodraught
(Великобритания). Събитието се проведе в Съюза на архитектите в София в присъствието на инвеститори, архитекти и електропроектанти.
В програмата на мероприятието бяха
включени три основни теми: "Влияние
на светлината върху индивида", "Архитектурни решения в интериорното
и екстериорното осветление от Intra
Lighting" и "Системи за естествено
осветление и вентилация".
Събитието бе открито от Младенка Кирова, регионален мениджър на Intra
Lighting, която представи лекторите
Томаш Комел от словенския офис на
Intra Lighting и инж. Виктор Камбуров,
ОВК проектант Monodraught продукти
във фирма Верус Консулт.
В първата си презентация г-н Комел представи изследвания на влиянието на светлината върху човека и
факторите, повишаващи неговата

работоспособност. Гостите на събитието се запознаха с резултатите
от реализиран проект в частен университет в Триест, Италия, където
Intra Lighting е внедрила два типа осветителни тела с различна цветна
температура и система за управление на осветлението в учебните зали
и общите помещения.
Във втората презентация лекторът запозна присъстващите специалисти с гамата осветителни
тела за интериорно и екстериорно
приложение на Intra Lighting, използващи LED, seamless тип луминесцентни и луминесцентни Т5 светлинни източници, както и с широкото портфолио профили, осигуряващи непрекъсната светлина, за монтаж на стена и таван едновременно. В рамките
на презентацията бе демонстриран
и софтуерът за проектиране Конструктор, в чиято функционалност са
включени инструменти за проектиране на непрекъснати и прекъснати
светещи линии.

В последната част от семинара
инж. Камбуров презентира системите за естествено осветление на
британския производител Monodraught, предлагани у нас от фирма
Верус Консулт. "Monodraught предлага иновативни продукти в сферата на
осветлението за жилищни и обществени сгради. Чрез максимално използване на силата на вятъра и
слънцето, продуктите допринасят за
употребата на възобновяеми енергийни източници и опазване на околната
среда", заяви лекторът.

Шнайдер Електрик представи
концепцията "Smart city"
На 28 ноември т. г. Шнайдер Електрик представи наскоро разширеното производство на модулна апаратура ниско напрежение в с. Радиново, както и възможностите на компанията в посока "Smart city" пред
френския посланик Н. Пр. Филип Отие
и представители на община Пловдив.
Гостите имаха възможност да разгледат производството, което заема 8000 м2 площ и е работно място
за 750 човека.
В последствие делегацията се запозна с решенията на Шнайдер Електрик за управление на процесите и
енергията в градовете. Чрез изпробване на тестова система официалните лица имаха възможността да
придобият лични впечатления от
възможностите на "Smart city". "Т.
нар. Умен град е интегрирана система за управление на градската среда, която обединява различни аспек-

ти от инфраструктурата с цел подобро управление и постигане на максимална ефективност. Такава интегрирана система прави възможно намаление с до 30 % на потреблението на
електроенергия в градската инфраструктура, намаление на загубите на
вода с до 15% и на времето за пътуване в града с до 20%. Пилотен проект на компанията вече е реализиран
в Барселона, Испания, където се работи съвместно с общината за подобряване на трафика, таксуването на
пътниците, видеонаблюдението и
сигурността. Отчетено е значително намаление на закъсненията в трафика, подобряване на качествата на
въздуха и са въведени нови услуги в
полза на гражданите. В допълнение
пилотният проект позволява изработката на стандартизирани критерии за
измерване на градската ефективност", заявиха домакините.

„Устойчивото развитие на градовете днес включва много променливи. От една страна, е ефективното
използване на ресурсите и намаляването на вредните емисии, от друга –
качеството на живот, което се предлага на гражданите. „Smart city“ e
отправна точка за оптимизиране на
всички следващи инвестиции в инфраструктура и за повишаване на градската конкурентноспособност, посочи Кристоф Де-Лафарж, президент на
Шнайдер Електрик за България, Албания, Македония и Косово.
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Сградни инсталации
на България Мол
Част I. Eлектроинсталации, осветителни системи, BMS
и системи за сигурност.
На 1 декември т. г. официално бе открит най-новият търговски център в София - България Мол. На церемонията присъства
президентът на България Росен Плевнелиев, който подчерта
важността на обекти от този тип за развитието на модерната визия на страната. Освен с иновативна архитектура, проектът се отличава с реализацията на съвременни технически
решения в областта на сградните инсталации. Инвеститори
в България Мол са компаниите L. S. Property и Salamanca Capital.
Маркан Сервиз е главен изпълнител
на обекта в част електро и слаботокови системи, реализирайки дейностите си посредством подизпълнители.
Фирма Шнайдер Електрик участва
като доставчик на продукти и решения при

изграждане на
електроинсталациите в проекта
„Като се започне с консултиране
при проектиране на инсталациите,
консултиране при вземане на решения,
избор на иновативни продукти при
реализиране на проекта, консултиране при асемблиране на електрическите табла, за да се постигне гарантираното високо качество“, описват
дейностите си по проекта от компанията и продължават: „Чрез нашите
модулни уредби за вторично електроразпределение тип SM6 свързваме
обекта към електроенергийната мрежа. Комплектните разпределителни
устройства (КРУ) от този вид напълно
отговарят на европейските стандарти и са в съответствие на всички
изисквания за електромагнитна съвместимост. Чрез тях се извършва и измерването и закупуването на електроенергията от електроразпределителното дружество на страна 20 kV.
Следва понижаване на напрежението
на 400 V с помощта на сухи трансформатори тип TRICAST, произведени
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според най-високите световни изисквания. Следва разпределение на електроенергията към консуматорите с
помощта на Типови Изпитани табла
тип Prisma Plus. Тези табла отговарят на стандарт БДС EN 60439-1,
както и притежават гаранцията на
Шнайдер Електрик България за лицензирано и контролирано асемблиране.
На обекта са инсталирани и компенсатори на реактивна мощност, благодарение на които разходите за консумация на реактивна енергия са сведени до минимум“.
За реализацията на част електро
ОБО Беттерманн е доставила KTS кабелоносещи системи, кабелни скари, стълби и укрепване, включително
всички елементи за изграждането на
пълна кабелна система; VBS - свързващи и укрепващи системи разклонителни кутии, отваряеми инсталационни
тръби Quick Pipe, кабелни връзки, дюбели за бърз монтаж; UFS - подови и
подподови системи – подови канали и
подови кутии включително всички
необходими елементи за изграждането на пълна подова система; BSS - противопожарни системи; противопожарни прегради тип FPS. „Всички продукти се характеризират с надеждност,
удобство и бързина при инсталиране
и позволяват последващи промени и
преработки“, коментират от компанията. "В процеса на работа се нало-

жи осигуряването на навременна техническа помощ при проектиране и специфициране на системите, спазването на изключително кратки срокове за
доставка, както и намирането на
точните решения за всеки един детайл от доставените системи", допълват от ОБО Беттерманн.

Системи за осветление
Основен подизпълнител на системите за интериорно осветление в
търговския център е фирма Телетек.
„За нас подборът на подходящо и
съответстващо на проекта светлинно решение винаги е било предизвикателство и отговорност“, споделя
инж. Антонина Димитрова, управител
на компанията. „Натрупаният опит
от реализацията на подобни проекти
ни помогна много и за България Мол.
Проектът се изпълняваше чрез подхода Design and Built, което ни даде
възможността ефективно и резултатно да работим както с главния
изпълнител Маркан Сервиз, така и с
проектантския екип на Студио 17.5М. Силата на нашия екип проектно
осветление е в умението да влиза
дълбоко в същността на проекта и
съобразно изискванията му да дава
различни решения за осветлението,
основани на многовариантно светлотехническо проектиране. Ролята ни
при реализацията на интериорното
осветление в Мол България обхваща
множество дейности - от избора на
подходящи икономични и енергийноефективни светлинни решения, оптимизиране на броя и разположението
на осветителните тела при спазване на нормените светлотехнически
показатели до оформянето на конкретна спецификация, съответстваща на бюджета.
Самият проект за интериорно осветление изискваше използването на
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Източник: България Мол

качествени материали и системи на
утвърдени европейски и световни
фирми. Партньорството на Телетек
с водещите европейски производители ES-SYSTEM, TRILUX, ROVASI, предлагащи богата гама осветителни
тела за търговско-развлекателни центрове, ни даде възможност да оформим цялостното решение. В обекта са
доставени и вложени енергийно икономични осветители с висококачествени оптични системи, постигащи
желаните интериорна визия и светлинен ефект. Осветителните тела на
паркинг нивата се характеризират с
нетипичен дизайн, отличаващ се от
традиционните решения за подобни
зони.
Всички осветителни тела са комплектовани с ЕПРА, енергоспестяващи компактни луминесцентни лампи
и T5 лампи с дълъг живот. Освен
осветлението за общите части,
Телетек достави и система за евакуационно и аварийно осветление. При
избора на тази система водещ критерий беше улеснената експлоатация и високата надеждност. За това
заложихме на адресируемата система с централен мониторинг и евакуационните осветители на полската
фирма ES-SYSTEM, която следи и
информира за състоянието на всеки
отделен осветител дори и чрез интернет, изключително лесна е за
инсталация и с висока сигурност по
време на експлоатация в съответствие с всички световни нормативи
за евакуационно и аварийно осветление“, дава детайли относно реализацията инж. Димитрова.
В България Мол са инсталирани и

най-новите датчици за движение
Argus Standard на Schneider Electric.
Монтираният на таван Argus Standard
360° проследява движението на обек-
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ти в радиус от 360°. Със своята светочувствителност 5-2000 lux датчикът гарантира включването на
осветлението, само когато е индикирано присъствие и светлината в помещението е под установения праг на
осветеност. „С инсталираните детектори за движение и присъствие,
България Мол ще постигне до 30%
спестявания от разходите си за осветление, което ще повиши енергийната ефективност на търговския
център. Работата ни по този обект
доказва, че Шнайдер Електрик е предпочитан партньор при изграждане на
енергийно ефективни обекти от висок
клас, в които качеството, надеждността и сигурността са основни критерии“, коментира инж. Иван Ламбиев, инженер продажби в компанията.
Фирма Икис Груп е основен доставчик на осветлението за кина Арена,
детски център Extreme kids, магазини Premium, Mtel, Pulsar, Casyopea,
BATA, аптека Subra. „Основните критерии за избора на осветителни тела
бяха функционалността и енергийната ефективност. За целта са използвани основно LED светлоизточници
и компактни луминесцентни лампи.
Също така в комплекс Арена е изградена централна система за аварийно осветление, както автоматизирана система за управление на осветлението, свързано с прожекциите в
кинозалите. Всички осветителни
тела, заложени в изпълнението на
проектите, отговарят на европейските стандарти за качество и са
енергоспестяващи. Партньорите, на
които се доверихме, са компаниите
Philips, Osram, Beghelli, Tridonic“, споделя инж. Филип Шкембов, управител
на Икис СЛ.
Николай Янев, управител на главния изпълнител Маркан Сервиз, споделя: „Фасадното осветление на
България Мол е реализирано с RGB
светодиодни осветители на Philips
от серията VAYA LINEAR, общо 505
броя, с различни дължини (0.33 м и 1м).
Използваните осветителни тела за
външно приложение са с най-висок
клас оптика и много добро смесване
на цветовете, надеждни и лесни за
поддръжка, с висока степен на защита IP65, температурен диапазон от
-40 °C до +35 °C, захранване 100 V-240
V АС, индивидуално адресируеми.
Динамичното управление на фасадно-

то осветление е реализирано с един
контролер на Philips IPLAYER3 по DMX
канал, който управлява и част от интериорното динамично светодиодно
осветление. Изградената система
позволява програмиране на голям брой
динамични светлинни сценарии, които могат да се активират както
индивидуално, така и по предварително зададен график.
В част осветление сме изпълнили
програма максимум по отношение на
енергийна ефективност. На всеки от
етажите има датчици за осветеност, като последно светва най-горното ниво, което поради наличието
на атриум, е най-дълго осветено“.

Системата за сградна
автоматизация
е реализирана от фирма Ню Систем
с продукти Siemens. „Мащабът на
проекта България Мол в частта му
сградна автоматизация е наистина
е огромен, имайки предвид сигналите,
които са над 4500“, разказва инж.
Мария Накова, мениджър продажби
Сградна автоматизация в компанията. „В обхвата й е включено следното:
n управление на 65 броя джет (jet)
вентилатори спрямо нивата на
въглероден окис (CO) в гаражите;
n управление на покривни централи,
обслужващи „мини мола“, управлението им е посредством интеграция по MODBUS протокол;
n LON интеграция на покривни централи, обслужващи мола;
n интеграция на автономни термопомпени климатизатори с водно охлаждане (WSHP) в магазините по
MODBUS протокол;
n управление на водни кули, обслужващи WSHP и осигуряващи охлаждането на покривните централи;
n управление на котли, работещи на
газ/нафта;
n интеграция по MODBUS протокол
на хидрантни помпи и помпи за питейна вода;
n наблюдение на измервателни устройства: интеграция на газмери,
над 70 мултимера и над 150 електромера по MODBUS; извършваме
отчитане на над 40 водомера, които сме доставили, посредством
импулси;
n наблюдение на слаботоковите и
силнотоковите системи средно
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напрежение, главни разпределителни табла и други;
n управление осветлението 150
кръга в мола по времеви график и
по вътрешна осветеност, както и
външното фасадно осветление по
външна осветеност“, допълва тя.
Инж. Накова информира, че системата за BMS е йерархично изградена
на три нива: полево оборудване, обхващащо сензори, вентили, изпълнителни механизми, стайни термостати, честотни преобразуватели. Тяхната цел е да предават определена
информация на второ ниво, а именно
на DDC (direct digital control) оборудване. Към него се включват всички
модули, чрез които се извършва регулиране, управление или наблюдение
на процесите, както и захранващи
устройства.
„ В България Мол сме използвали
програмируеми контролери, чийто
софтуер е специално разработен за
нуждите на сградата от серията PXC
на Siemens. На трето ниво слагаме
мениджмънт станцията или операторската станция, с която работи
съответния технически, поддържащ
сградата персонал, фасилити компа-

ния. За операторската станция са
разработени графични страници с
помоща на специализиран софтуер
Desigo Insight V4.1 и наши специалисти, които отговарят на конкретните системи изградени в сградата. За
нуждите на България Мол сме предвидили две мениджмънт станции,
едната от които е изцяло предназначена за системата за отопление,
вентилация и климатизация, а другата обхваща останалите системи
като ВиК, слаботокови, силнотокови,
наблюдение на средно напрежение,
ГРТ1 и ГРТ2“, внася детайли относно реализацията Мария Накова.
„Използваната за този обект система Desigo 4 предоставя максимална енергийна ефективност и
възвръщаемост на инвестициите в
краткосрочен план, съчетани с висока надеждност и безотказна работа
на системите. Инсталирането и експлоатацията на цялата гама е оптимизирано за максимално облекчаване
на крайния потребител. Системата
предлага пълна съвместимост с
Microsoft и отговаря на международните стандарти за комуникация по
BACnet - ЕN ISO 16484-5, ANSI, ASHRAE,

B.I.G.-EU. Комуникацията е отворена
и предлага връзки с други устройства
по протоколи като KNX, LonWorks, MBus, ModBus RTU и OPC. Ниво автоматика бе изградено с ново поколение
контролери и I/O модули, сформиращи
т. нар. модулна серия за автоматика.
Разработката включва компактен
дизайн, високоскоростен обмен на
данни и голямо разнообразие от универсални, аналогови и цифрови сигнали.
Предлаганият софтуер за програмиране на ниво автоматика е изключително гъвкав и богат на редица готови разработени и тествани приложения от Siemens. Базира се на свободно програмиране, като основното ядро
е сформирано върху базова платформа на Simatic. Системата покрива
международните стандарти за енергийна ефективност EN 15232“, разказват от фирмата-доставчик Siemens.
В реализацията на BMS системата са вложени кабели Lapp Kabel тип
OLFLEX CLASSIC 110,110CY, 130H;
UNITRONIC LIYCY, LIYY, BUS EIB. „Продуктите, които доставихме, са с перфектно немско качество. Техни предимства са цената, навременната
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Източник: България Мол

доставка, бързият и лесен монтаж“,
споделя Михаил Бояджийски, продуктов мениджър на Lapp Kabel във ВиВ
Изоматик.

Системи за сигурност
Телелинк, един от основните партньори на Bosch Системи за сигурност
в България, проектира, изгради и въведе в експлоатация интегрирана система за сигурност и безопасност,
обединяваща отделните подсистеми
за пожароизвестяване, публично оповестяване/евакуация и озвучаване, видеонаблюдение, контрол на достъпа
и сигнално-охранителна техника,
базирана изцяло на продуктите на немската компания.
„Базирано на общата интеграционна платформа за управление и мониторинг на системите за сигурност на
Bosch BIS (Building Integration System),
търговският център получи едно цялостно системно решение. Софтуерът поддържа редица приложения,
като е съвместим с всички системи
за сигурност на Bosch и може да се
свързва със системи на други производители чрез ОPC интерфейс“, разказва инж. Мартин Петров, търговски инженер, бизнес направление Сигурност и Автоматизация в Телелинк.
„ Основното изискване на клиента
беше системата за пожароизвестяване бе да гарантира бързо и надеждно разпознаване на признаците за
възникващ пожар. Също така, вероятността за фалшиво сработване и
последващата ненужна евакуация на
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хора трябваше да се сведе до минимум. Тези изисквания бяха успешно
постигнати с помощта на пожароизвестителни модулни централи от
серията FPA-5000, изключително
гъвкави, лесни за употреба и разширение адресируеми централи и серията интелигентни димооптични,
термични и комбинирани пожароизвестители на BOSCH – FAP/FAH/FAPDOT 420, с вградени алгоритми за
разпознаване на пожар.
Публично-оповестителната и гласово-евакуационна система Plena на
Bosch, с общо 36 зони, е свързана с
пожароизвестителната система.
Приблизително 600 броя високоговорители в търговския център и 240
броя в офисната част предават съобщения и инструкции за евакуация. В
общите части на комплекса са инсталирани над 60 броя високоговорители за таванен монтаж от серията
LBC-3086. Централното оборудване
за контрол и управление на системата за оповестяване и озвучаване е реализирано от 2 броя микрофонни пултове от серия LBB-1956, контролен
пулт серия LBB-1990. Необходимата
мощност, гарантираща покритието
по отделните нива на сградата, е поверена на усилвателите от серията
PLN-1P1000 и рутерите LBB-1935/20.
Източникът на музика е от серията
PLE-SDT на Bosch.
Партньорите на Bosch от Телелинк
изградиха и системите за видеонаблюдение, сигнално-охранителна техника и контрол на достъпа. Системата

за видеонаблюдение оперира с над 80
мегапикселови IP видеокамери и общо
10 монитора в контролния център за
наблюдение. Тя обхваща цялата сграда – търговския център, офис сградата и подземните нива на паркинга.
Системата е особено важна за
комплекса, като работи 24 часа, 7 дни
в седмицата. От съществено значение се явява работата на надеждна
и гъвкава система за видеонаблюдение, както и дискретно покритие на
най-критичните зони в търговския
център. Телелинк внедри софтуерната платформа на Bosch - BVMS (Bosch
Video Management System), с IP камери от сериите AutoDome 700 PTZ и
мегапикселови Dinion MiniDome.
Цялостното системно решение е
завършено с мониторинг център,
като управлението на системата е
осъществено чрез мениджмънт платформата за видеонаблюдение Bosch
Video Management System (BVMS), IPбазирано решение за видеосистеми за
охрана, осигуряващо безпроблемния
мениджмънт на цифрово видео, аудио
и друга информация през изградената IP структурна кабелна мрежа.
Охранителната система осигурява надеждна защита от влизане с
взлом, и направи възможно използването на функцията взимане/сваляне
от охрана на отделни части от
търговския комплекс. Графичният
потребителски интерфейс на системата MAP-5000 с един контролен
център в контролното помещение на
търговския център напълно покри
изискванията на клиента за интуитивна работа със системата за охрана. Чрез зоновите разширители
EMIL-120 и конвенционални PIR детектори от професионалната серия се
реализира ценово ефективно решение,
без да се прави компромис с надеждността на системата“, описва в подробности съвместната работа на
Телелинк и Bosch инж. Петров.
„Съчетаването на продукти и услуги от Bosch и партньорите от Телелинк беше подходящото решение за
търговски център България Мол. Постигната е целта за изграждането на
голям търговски център с надеждни и
интегрирани системи за сигурност,
като това е в основата на избора на
един доставчик, проектант и изпълнител за всички системи за сигурност“,
подчертава в заключение той.
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Климатична инсталация със
зонови вентили в първия
магазин на H&M в България
Един от най-интересните проекти
в ОВК областта, финализирани през
изтичащата 2012 г., е климатичната
инсталация на първия магазин на H&M
в България. За изграждането й е ангажирана фирма Тангра, която стартира работа в началото на месец
декември 2011 г. "За реализирането
на проекта се обърнахме към най-големия дистрибутор на Данфосс НАСА-Д, със запитване за избор и доставка на зонови вентили за управление на изгражданата климатична
инсталация", споделят от Тангра.
"Обектът, за който фирма Тангра е
поканена, е изграждане на нова климатична инсталация в първия магазин на H&M в България, който трябва
да бъде открит в най-големия столичен търговски комплекс The Mall на
булевард Цариградско шосе", заявяват
от Данфосс.

Особеностите на проекта
се състоят в това, че съществуващата климатична инсталация в
магазина е трябвало да бъде пригодена към специфичните изисквания и
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стандарти на известната световна
модна верига от Швеция H&M (Hennes
& Mauritz), която има над 2300 магазина в 41 страни в света“, допълват
те.
Бутикът е разположен на 2200 кв.
м. площ, събрана на два етажа в сградата на мола. Магазинът отваря
врати в началото на месец март 2012
г., което прави срока за обновяване
на инсталацията доста кратък.
"Фирма Тангра е дългогодишен
партньор на НАСА-Д. През годините
назад за Тангра многократно са доставяни продукти на Данфосс в областта на отоплителната и климатична техника. НАСА-Д регулярно е представяла пред специалистите на фирма Тангра новите продукти и решения на Данфосс в областта на отоплението, вентилацията и климатизацията. Познаването на продуктите, тяхното високо качество и функционалност, са били винаги предпоставка за успешното партньорство
помежду им", коментират от Тангра.
"В настоящия проект от решаващо значение беше и срокът за из-

пълнението му - изборът на вентилите и предоставянето на офертата
от НАСА, потвърждението от страна на главния изпълнител и направената доставка е осъществено само
за една седмица.
Ние сме убедени в традиционно
високото качество на тези продукти, а в случая на този проект за нас
бяха особено важни компактният
дизайн и лесната инсталация.

Компактният дизайн на вентилите
се оказа особено подходящ за нивата
на окачените тавани, които налагаха съответните ограничения в габаритите. Лесното инсталиране на
вентилите от своя страна ни спести много време. С оглед на кратките срокове на изпълнение на проекта трябваше да имаме предвид и
това", допълват те.
От компанията споделят, че не на
последно място по важност, при вземане на решението са били и конкурентната цена, както и гаранцията
за качество на производителя: "Това
ни гарантираше отчасти възможно-
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стта напълно да отговорим на високите изисквания на възложителя на
проекта, който съвсем естествено
очакваше да изпълним една климатична инсталация, отговаряща на всички съвременни европейски стандарти
за качество и функционалност."
Инж. Николай Недялков, ръководител на проекта и на монтажен отдел на фирма Тангра, споделя: "В магазина инсталирахме

45 вентилаторни конвектора
с обща хладилна мощност 350 kW
Системата на конвекторите е
четиритръбна. За превключване на
режимите "отопление" и "охлаждане"
използвахме двупътни вентили на
Данфосс модел AMZ 112 със съответния KVS. Инсталирахме 86 вентила от
този модел. AMZ 112 е двупозиционен
зонов вентил със задвижка. Обикновено се използва при:
n Системи за централно отопление
на битови и търговски сгради
n Приложения за битова гореща вода
n Съоръжения за слънчева енергия
n Приоритетно регулиране на подаването на гореща вода и отопление

n Приоритетно регулиране на котел

и инсталации на твърдо гориво
(разделителна функция).
Сред предимствата на вентилите
тип AMZ, инж. Недялков посочва компактния дизайн, пълнопроходност и
минимална загуба на налягане, лесно
инсталиране и електрическо присъединяване – без да се отстранява
капакът на корпуса, възможност за
ръчно управление, както и самопочистващ ефект, което не изисква демонтиране за почистване.

"Основните причини, поради които
направихме този избор могат да се
обобщят по следния начин: на едно от
първите места по важност за нашия
избор беше възможността за доставка в кратък срок. Времето за реконструкция на цялата HVAC инсталация
беше ограничено в рамките на само
45 дни. Периодът съвпадаше с новогодишните празници, но колегите от
НАСА, въпреки това, гарантираха навременна доставка“, споделя в заключение инж. Недялков.
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Сградни инсталации
в Парадайз център
Парадайз център е новоизграждащ се търговско-развлекателен комплекс, разположен върху 220 000 кв. м на кръстовището на бул. Черни връх и бул. Тодор Каблешков. Инвеститор на
обекта е фирма Булфелд. В центъра са разположени подземен
паркинг на две нива, супермаркет, търговски център, развлекателен център, заведения за хранене и мултиплексно кино.
Системата за сградна
автоматизация
Проектант и изпълнител на системата за сградна автоматизация е
фирма Атаро Клима. Системата
включва около 4000 физически входно-изходни точки и около 6000 комуникационни точки.

„В обхвата на BMS е включено
управление и наблюдение на климатични камери, покривни централи
(Rooftop), водоохладителни кули, газови котли, водоохлаждащи агреагати
(чилъри), вентилационни системи за
безопасност на посетителите при
пожар, вентилационни системи за
отвеждане на изгорелите автомобилни газове, индивидуален стаен климат
с термопомпени агрегати (W.S.H.P.)
за над 300 помещения, топловъздушни завеси, водни каскади и фонтани,
осветление в общите части, отопление на тръби на спринклерна инсталация, рампи за подземен паркинг,
воронки и др. Допълнително, BMS
следи състоянието на асансьори,
ескалатори, пожароизвестителна
централа, противодимни завеси, дизелагрегати, контролно-спирателни
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клапани и зонови кранове на спринклерни инсталации, всички помпи на
ВиК инсталации, паркинг бариери,
паркинг системи, ролетни щори, качество на ел. енергия и мониторинг
на ел. захранване в сградата. Системата отчита индивидуално за около
300 наематели разхода на електроенергия, природен газ и питейна вода“,
поясниха от Атаро Клима.
BMS e изцяло базирана на серията
за сградна автоматика на Siemens oператорската станция e Desigo
Insight, станциите за автоматизация
и системните контролери са от серията PXC, входно-изходните модули
са от серията TXM1 и полевото оборудване е от Symaro и Acvatix.
„BMS е съобразена изцяло с желанията на наемателите, което наложи сериозни промени в първоначалния
проект, за да се отговори на тези
изисквания. BMS включва 50 контролни табла за управление, съдържащи
60 свободно програмируеми контролера и 25 силови табла с обща мощност 9 MW. Използвани са следните
протоколи за комуникация: Bacnet,
Modbus RTU, M-bus и OPC.
Основното предизвикателство
пред BMS беше интегрирането в
обща мрежа на многобройните съоръжения за управление и отчитане (над
700 W.S.H.P., над 400 електромера, 45
разходомера за природен газ, 30 топло-/студомера и 50 климатични камери), разположени на големи разстояния превишаващи допустимите за
съответните комуникационни протоколи, но благодарение на богатия
опит на BMS проектантите това не
само беше решено успешно, но и бяха
предвидени възможности за бъдещо

разширение и надграждане с минимални финансови и човешки ресурси.
Участието на Атаро Клима като
главен изпълнител по част Електромеханична, включваща BMS, ОВиК,
силнотокови електроинсталации,
всички слаботокови електроинсталации, спринклерна инсталация и ВиК,
създаде реална предпоставка BMS да
оптимизира работата на всички машини, съоръжения и системи, както и
разхода на електроенергия, природен
газ и вода“, допълниха от компанията.

ОВК системата
Изпълнението на ОВК системата
стартира през ноември 2011 г. Водещ
проектант по част ОВК е инж. Борислав Орханиев, главен изпълнител е
фирма Атаро Клима. „В подземния
паркинг е предвидена смукателна
вентилационна система посредством
осови вентилатори (производител
Flakt Woods), монтирани в машинни
помещения, която система ще бъде
използвана и за димоотвеждане в
случай на пожар. Компенсацията на
въздух се реализира посредством
приточни вентилатори, а също така
и през рампите. Придвижването на
въздуха към машинните помещения на
смукателните вентилатори се извършва чрез струйни вентилатори Jet
Fan (производител Flakt Woods). Управлението на вентилаторите се
осъществява от сигнал за наличие на
дим или от сигнал на CO датчик.
В търговския център (магазини,
развлекателен център, заведения за
хранене) е предвидена климатична
система посредством климатични
камери (производител Aermec) за
първична обработка на въздуха и
автономни термопомпени климатизатори WSHP (производител Mammoth).
Подгряването и охлаждането на енергоносителя към термопомпените
климатизатори се осигурява от водогрейни газови котли (производител
Buderus) за зимен режим и от водоохладителни кули (производител
Evapco) за летен режим.
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За търговския център (пасажи) е
предвидена климатична система посредством автономни покривни централи Rooftop unit (производител
Trane) с охладителна секция на директно изпарение и газова отоплителна секция.
В мултиплексното кино са предвидени климатични системи отделно от
тези на търговския център. Всяка
една от кинозалите се климатизира
със самостоятелна климатична камера (призводител Trane), осигуряваща
необходимите параметри на въздуха
и системи на директно изпарение VRV
(производител Daikin) за прожекционни и помощни помещения. Подгряването и охлаждането на енергоносителя
към климатичните камери се осъществява от водогрейните котли, обслужващи търговския център за зимен
режим и от водоохлаждащи агрегати
(производител Daikin) за летен режим“,
информира инж. Васил Ангелов, ръководител обект в Атаро Клима.

Електроинсталациите в сградата
Главен проектант на всички електрически инсталации в Парадайс
център е фирма Комконтрол. „За да
се справим успешно с тази сложна
задача, събирахме световен опит за
нововъведенията в подобни обекти
от 2004 г. досега. Цялата енергийна
структура е наша разработка съвместно с партньорите ни по ВН и СрН.
В търговски и развлекателен център
от такъв мащаб основното предизвикателство е изборът на концепция
за главното ел. захранване и конт-

ролът върху изпълнението. Проектирани са две независими захранвания
от ЧЕЗ и НЕК и пет трафопоста (ТП)
в обема на сградата, така че товарите да се поемат разпределено.
Осигурили сме пълно резервиране на
всички ТП от по два входни кабела и
максимална гъвкавост в разпределението на ел. енергия. Сложността на
проекта изисква висок професионализъм от изпълнителите и максимално качество при монтажите. Относно слаботоковите системи продължихме работното проектиране
съвместно с изпълнителите. Найголямото предизвикателство е реализирането на сложния пожарен сценарий и интеграцията с другите системи - BMS и електро НН. Особеното е, че тук реализираме проект по
новия противопожарен правилник, за
разлика от другите молове, което се
оказа много по-сложна задача. Монтажните работи са напреднали и
очакваме скоро да започнат изпитания на отделни части от инсталациите“, коментира инж. Монев, управител на Комконтрол.
„В модела за трафостанциите са
заложени еднотипни сухи трансформатори, с много ниски загуби в специализирани кожуси, защитена инженерна разработка на фирма МИГ-23.
Това силно облекчава поддръжката и
прави системата много гъвкава при
обслужване и аварии. „Внедрените
силови разпределителни трансформатори са с номинална мощност (AN)
1000 kVA, първична намотка 20000 V;
вторична намотка 1 - без товар 400

V; регулиране на напрежението % ± 2
x 2.5; номинална честота 50 Hz. С оглед разнообразието на консуматорите и тяхното местоположение на територията на търговския център
най-трудоемко бе инженерно-техническото решение за типизиране на
всички енергийни центрове с цел улесняване на производство, монтаж, експлоатация и поддръжка на съоръженията“, поясни Божил Рангелов от
фирма МИГ-23.
В този обект за пръв път у нас за
всички основни захранващи линии от
трансформатор до консуматорите по
етажите са предвидени шинопроводи. Те позволяват гъвкаво обслужване на наемателите при промени на
магазините, ниски загуби на електроенергия и повишена надеждност на
захранването. При промяна на площите на магазините не се налага полагането на нови кабели по дългите
трасета от ел. помещението за новата необходима мощност, както е
в другите молове. За първи път електромерът е разположен на територията на магазина и се отчита дистанционно. Консумираната ел. енергия се отчита дистанционно от индивидуални цифрови електромери,
предаващи данните си към BMS. Други приложени от нас съвременни
технологии са: саморегулиращи се
термокабели за подгряване на рампи
и тръби, аварийно и евакуационно
осветление с централна батерия,
СКС с консолидационни точки и изцяло оптична опорна мрежа, интелигентни NVR-и и висококачествени цвет-
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успяхме да постигнем и желаните от
интериорните дизайнери визия и
ефект на светлината. Цялата управляваща апаратура е електронна с цел
да се повиши максимално КПД-то на
системата“, заяви Неделчо Димитров,
управител на Призма Лайтинг.

ВиК инсталации

ни камери за видеонаблюдение, интегрирани в системата за контрол на
достъпа и СОТ“, заяви инж. Монев.
Също така, Комконтрол помага на
колегите в решаването на проблемите, свързани с електрозахранването
на работния режим за някои от консуматорите в BMS таблата. „Голямо
предизвикателство за нас се оказа
управлението на системата с двускоростни джетвентилатори в гаражите. Това е ново решение, спестяващо
цялата тежка мрежа от метални
въздуховоди, които обикновено запълват таваните по другите сгради,
както сте виждали. Работата ни с
Аеро Контрол и Атаро Клима е много
ползотворна до момента и се надявам
да продължи така в бъдещи обекти.
За евакуационното и аварийното
осветление е доставена адресируема система с централна батерия на
CEAG от ЕМЕКС, гарантираща 10
години надеждна работа и улеснена
експлоатация. Осветителите са
адресируеми и във всеки момент може
да се провери състоянието им“, заяви в заключение управителят на Комконтрол.

Осветителната система
Осветителната система в новоизграждащия се Парадайз център е реализирана от фирма Призма Лайтинг.
„По желание на инвеститора в обекта са използвани изключително качествени осветителни тела, производство на германската фирма RZB. Чрез
използването на специфични рефлектори с много ниски светлинни загуби
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Водоснабдителната и канализационната инсталации в сградата са
изградени в партньорство с Пайпсистем. Проектант на инсталациите
е фирма Проарх. Центърът ще се
захранва с вода от две водопроводни
отклонения. Вътре в сградата е развита водопроводна мрежа, която
достига до всеки консуматор. Осигурен е воден запас за битови нужди във
водоем с обем 137 м3, разположен на
ниво -4 или кота -18,60 м. Доставянето на вода се осъществява с помпена група от три инверторни помпи. Водопроводните клонове на нива
-3 и -2 са изпълнени с електрическо
подгряване, за да се предотврати
замръзването им. Затоплянето на
водата за битови нужди се извършва
локално с електрически бойлери.
С цел икономия на питейна вода в
сградата е изградена отделна мрежа, която захранва тоалетните казанчета в обществените тоалетни,
автомивката и някои други консуматори с вода от сондажния кладенец
в най-долния сутерен на сградата.
Канализационната система на
сградата до нивото на терена е гравитачна. Каналните води се отвеждат посредством седем канализационни отклонения в уличните колектори.
Водите от подземните нива се събират в осем резервоара на ниво -3,
откъдето се препомпват към уличните колектори. На канализационната
мрежа е изпълнена вентилация, което
значително подобрява работата и
осигурява и по-голям комфорт в сградата. Изпълнени са отделни клонове
за води, замърсени с масла от паркингите и води, замърсени с мазнини от
ресторантите. Тези води преминават
през пречиствателни съоръжения преди вливането им към общия поток.
Тласкателите на каналните помпени
станции се подгряват, за да се избегне замръзването им през зимата.
Канализацията за отвеждане на
атмосферни води е проектирана и
изпълнена от фирма Юнитрейд интернешънъл, като изцяло са използ-

вани софтуер и материали на водещата в света фирма Geberit. Монтирана е съвременната система Pluvia
за вакуумна канализация с дублираща
аварийна система, която осигурява
висока надеждност при експлоатация.
Всички покривни отводнители са изпълнени с подгряване, което гарантира работата им при всякакви атмосферни условия.

Пожарогасителна система
Вътрешната площ на всички нива
на Парадайз център е покрита изцяло
от автоматична пожарогасителна
инсталация. Същата е изградена в
съответствие с действащите европейски стандарти. В зоните с окачени тавани гасенето се извършва на
два слоя, над и под окачения таван. На
отклоненията към всеки етаж от захранващата тръба са монтирани зонови кранове, които дават възможност
за наблюдение и изпитване на спринклената инсталация. На подземните
нива с паркинги са изградени технически помещения, в които се разполагат контролно-сигналните клапани,
компресорите и хидравличните звънци.
Водата за пожарогасене се осигурява
от двукамерен водоем, с обем 880 м3
за противопожарен запас. Запълването от водоема се осъществява от
сондажен кладенец, разположен на найниското подземно ниво. Изолирането
на зони с площ до 5000 м2 на подземните нива с паркинги е осъществено
посредством водни завеси със спринклери, образуващи водна мъгла. Такова съвременно решение се прилага за
първи път в страната. Тези спринклери са в отделна система, като се
захранват от отделна помпена група.
На търговските нива разделянето на
зони е осъществено посредством
водни завеси, които гарантират ограничаването на разпространението
на евентуален пожар.
Ръчното пожарогасене от пожарни касети е изградено като отделна
система. Тя се захранва от помпена
група от две електрически помпи.
Всички помпи, монтирани в помпената централа, са с електрозадвижване, като е предвиден дизелгенератор
за резервно електрозахранване.
Всички зонални кранове, помпи и
характерни точки на автоматичната пожарогасителна инсталация са
свързани с BMS на сградата и са под
непрекъснато наблюдение.
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Критерии за проектиране
на мълниезащитни уредби в
съответствие с NF C 17-102:2011
Нови изисквания към мълниеприемниците с изпреварващо действие

Първият издаден европейски стандарт в подкрепа на употребата на
мълниеприемници с изпреварващо
действие е NF C 17-102:1995. През
изминалата година група от френски
и испански специалисти се зае с неговото преразглеждане и актуализиране в отговор на молба, отправена
от CENELEC (Европейски електротехнически комитет). Новото издание на френския стандарт NF C 17102:2011 бе одобрено както от Франция, така и от Испания, чрез версията UNE 21186:2011. В тази нова
версия са публикувани много нови
критерии, голяма част от които са
заимствани от стандарт БДС EN
62305-3, издаден от Международен
електротехнически комитет (IEC).
Той разглежда стандартите за монтаж на мълниезащитни уредби и формулира изискванията към избора на
компонентите и инсталацията на
съоръженията. Френският стандарт
NF C 17-102:1995 (както и във версията си от 2009 г.) определя характеристиките, параметрите и качествата на даден продукт.
Българската Наредба №4 от 22
декември 2010 г. за мълниезащита на

сгради, външни съоръжения и открити пространства представлява съчетание от критериите, съдържащи се
във френския стандарт NF C 17102:1995, и БДС EN 62305. За съжаление, в нея фигурират редица остарели и невалидни критерии, заимствани от старата Наредба № 8 от 28
декември 2004 г. за мълниезащита на
сгради, външни съоръжения и открити пространства, твърдят специалистите. Така новият български
стандарт остава неактуализиран по
отношение на промените, настъпили в новото издание на стандарт NF
C 17-102:2011.

Актуални промени в новото
издание на NF C 17-102:2011
На първо място се приема, че тестовете, на които се подлагат
мълниеприемниците с изпреварващо
действие, трябва да са по-задълбочени. Всеки мълниеприемник с изпреварващо действие съдържа електрически и електронни елементи, които се
намират в близост до точката на
попадение на мълнията. Ето защо е
логично мълниеприемниците с изпреварващо действие да бъдат подлага-

ни на също толкова сериозни тестове, на каквито се подлага всеки елемент, съдържащ система за мълниезащита. Изборът на мълниеприемник
с изпреварващо действие трябва да
се основава на анализ на риска от
попадение на мълнии, извършен според методологията, установена в
стандарт БДС EN 62305-2. Монтажът на мълниеприемника с изпреварващо действие трябва да отговаря на изискванията, установени в
стандарт БДС ЕN 62305-3, и на техническия стандарт NF C 17-102:2011.
За максимална стойност на изпреварващото време се приема 60 ms, независимо каква е стойността, получена при лабораторни тестове.
Мълниезащитната зона вече не е една
обикновена полусфера, а сфера. Това
означава, че сградите в България,
проектирани и построени съгласно
стандартите Наредба № 8 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства или
Наредба № 4 от 22 декември 2010 г.,
не са ефикасно защитени най-вече,
когато става дума за високи постройки.
Защитната зона се определя от
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що действие или чрез конвенционални системи за мълниезащита. При
сградите с голяма височина се изискват 4 токоотвода, свързани с един
хоризонтален контур около сградата,
като се изравняват потенциалите на
4-те токоотвода, ако това е необходимо. Тези токоотводи се разполагат
по дължината на периметъра и ако е
възможно в четирите ъгъла на сградата.

Мълниезащита за обекти
с ниво на защита I+ и I++

Фиг. 1. Радиус на защита (в случая h1=5 м)
hn - височината от върха на мълниеприемника спрямо хоризонталата повърхност, която
трябва да бъде защитена
Rpn - радиуса на защита на мълниеприемника за дадена височина

повърхност, която на свой ред се
определя от защитни радиуси, отговарящи на различни височини h, и
чиято ос е равна на оста на мълниеприемника с изпреварващо действие.
Това може да се види на фигура 1.
Радиусът на защита на един мълниеприемник с изпреварващо действие
зависи от височината (h) по отношение на повърхността, която трябва
да се защити, от времето за изпреварване и от избраното ниво на
мълниезащита.
Rp = √(2rh-h2 + ∆(2r+∆)) para h ≥ 5 m
Rp = hRp (h = 5)/5 para 2 m ≥ h ≥ 5 m
където:
Rp (h) (m) е радиусът на защита на
дадена височина h,
h (m) е височината от върха на мълниеприемника спрямо хоризонталата
повърхност, която трябва да бъде
защитена.
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r (m):20 м за
30 м за ниво
45 м за ниво
60 м за ниво

ниво I
II
III
IV

∆(m) ∆ = ∆T x 106
Практическият опит показва, че
стойността на изпреварващото време ∆ (в метри) е равна на ефективността, получена по време на тестове за оценка на мълниеприемници с изпреварващо действие (∆T в микросекунди).

Определяне на нивата на мълниезащита, по-големи от I ниво.
Ниво на защита I+. Това е мълниезащитна система с използването на
един мълниеприемник с изпреварващо
действие за ниво на мълниезащита I,
като допълнително се свързва или с
бетонна арматура на сградата, която може да служи като естествен
токоотвод, което допълва стандартните токоотводи (тези, които се
монтират с проводниците по фасадите на сградата, от покрива до
земята), които са свързани с мълниеприемника. Свързването на споменатите естествени токоотводи трябва да се направи на нивото на покрива на сградата и в земята. Естествените токоотводи трябва да се
свържат помежду си в земята чрез
арматурата в основата на сградата
или чрез допълнителен проводник за
тази цел. Ако липсват естествени
токоотводи или не може да се изпълни
някое от гореизброените условия, не
е възможно постигането на ниво I+.
Ниво на защита I++. В допълнение
към ниво I+, покривът трябва да бъде
защитен с един мълниеприемник с
изпреварващо действие с радиус на
защита, намален с 40% по отношение
на стойностите, дадени в раздел
Радиус на защита за достигане на поефикасна защита за съоръженията,
монтирани върху покрива.

Брой на токоотводите
Защита на високи сгради
В новото издание на NF C 17-102:
2011 е включена и защитата на сгради по-високи от 60 м. При този тип
сгради се предлага да се защитят
последните 20% от височината на
сградата (или каквато и да е точка
по-висока от 120 м) чрез монтирането на мълниеприемници с изпреварва-

При неизолираните мълниезащитни
уредби всеки мълниеприемник с изпреварващо действие трябва да бъде
свързан с поне 2 токоотвода. За осигуряването на добро разпределение на
тока двата пътя към земята трябва
да са разположени, ако е възможно, на
две различни страни на сградата.
Друго изискване е поне един от токо-
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отводите да е от самия мълниеприемник. Когато има n броя мълниеприемници с изпреварващо действие
върху сграда с голям размер, могат да
се използват едни и същи токоотводи, т. е. в един от монтираните токоотводи може да преминава токът
на мълнията от два мълниеприемника.
Така ако има n броя мълниеприемници
с изпреварващо действие върху покрива, не е необходимо да съществуват
2n броя токоотводи, а само n брой
собствени токоотводи. Възможно е да
се използват по-малко от 2n броя токоотводи, само ако го позволяват защитните разстояния (S) за цялата система.
Броят на собствени токоотводи
трябва да бъде най-малко равен на броя
на мълниеприемниците върху сградата. Изпълняването на защитните
разстояния (S) позволява да се определи както броя на необходимите
токоотводи, така и възможността да
се използват едни и същи токоотводи. Увеличаването броя на собствените токоотводи позволява да се намалят защитните разстояния (S).
В случай че мълниеприемникът с

Фиг. 2. Допълнителна мълниезащита срещу преки попадения на мълнии за оставащата
височина от 20% за сгради по-високи от 60м.

изпреварващо действие е монтиран
по изолиран начин, се изисква поне
един токоотвод за всеки мълниеприемник.
Заб. Методологията за изчисление

на защитните разстояния (S) може
да бъде видяна в Приложение № 5 от
„Наредба № 4 за мълниезащита на
сгради, външни съоръжения и открити пространства“.
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Допълнителни средства за
изграждане на заземители
за мълниезащита

Фиг. 3. Типове решения на заземители за мълниезащита
Т - токоотвод; К - контур в основата на сградата; З - заземител за мълниезащитата

Различни видове заземители
Размерите на заземителите зависят от специфичното съпротивление
на почвата, в която се изграждат.
Специфичното съпротивление се променя при различните видове терени
– глина, скала, пясък и др. и в зависимост от температурата на почвата
и съдържанието на вода в нея. За
всеки токоотвод заземителят може
да се състои от:
Вид А: разделен на:
А1. Проводници от същия вид и с
характеристики като токоотводите, без алуминий, разположени във
формата на птичи крак с големи размери и на поне 50 см дълбочина.
Пример: три проводника с дължина от 7 до 8 м, разположени хоризонтално и на поне 50 см дълбочина.
А2. Чрез съединяването на няколко вертикални заземителни колове,
свързани паралелно, с минимална
дължина 6 м и поне на 50 см дълбочина.
Заземителна конфигурация на заземителните колове в редица един
зад друг или във форма триъгълник,
като разстоянието между тях трябва да е най-малко една дължина на
заземителния кол, но ако е възможно
два пъти дължината на заземителния
кол.
Вид В: Конфигурация във формата на контур
Това разпределение се състои както в един външен заземителен контур около защитаваната сграда,
намиращ се в контакт със земята в
поне 80% от дължината си, така и в
един електрод на основата, състоящ
се от проводник от поне 50 мм2. Найниската част на всеки токоотвод
трябва да се свързва допълнително
с поне един хоризонтален електрод с
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минимална дължина 4 м или с един
вертикален електрод с минимална
дължина 2 м.
Типовете решения на заземители
за мълниезащита са илюстрирани във
фигура 3.

Критерии към заземяването
Един от основните критерии е
съпротивлението на заземителя, измервано чрез конвенционалните методи за измерване, да бъде по-ниско
от 10 Ω, за да се осигури ефективното действие на мълниеприемниците
с изпреварващо действие. Тази стойност трябва да се измерва със заземител, изключен от всички метални
проводници и елементи, към които
може да е свързан.
Също така трябва да се избягва
изграждането на заземяване чрез
един заземител с голяма дължина,
хоризонтален или вертикален (> 20 м),
за да се осигури възможно най-ниската стойност на импеданс и индуктивно съпротивление.
Използването на заземително огнище, състоящо се от един дълбок
вертикален електрод, с цел откриването на по-влажен терен, може да
даде резултат само, ако специфичното съпротивление на повърхността
е частично увеличено и в по-дълбоките слоеве на почвата има по-ниско
специфично съпротивление с повишена проводимост. Трябва да се отбележи обаче, че такива заземители на
дълбочина дават увеличен импеданс,
когато дълбочината е по-голяма от
20 м. В такъв случай трябва да се
увеличи броят на хоризонталните и
вертикалните електроди, които винаги трябва да са еквипотенциално
свързани, препоръчват специалистите.

Когато с обичайните средства не
е възможно постигането на стойности на съпротивление на заземяването по-ниски от 10 Ω, могат да се
приложат следните допълнителни
мерки:
n Да се постави около заземителните проводници и заземителните
колове подобрител за заземяване,
който да подобри проводимостта,
но без да предизвиква корозия, с PH
не по-ниско от 7 и с ниско специфично съпротивление.
n Да се изгради заземител във формата на птичи крак.
n Да се увеличи броят на еквипотенциално свързаните заземители.
Ако след прилагането на изброените мерки не е възможно постигането на стойност на съпротивлението на заземяване по-ниска от 10 Ω,
се приема, че заземителна конфигурация тип А може да осигури едно
сигурно преминаване на тока на
мълния, ако общата дължина на поставения в земята заземителен
електрод е поне до 160 м за ниво на
защита I и 100 м за нива на защита
II, III, IV. При всички случаи вертикалният и хоризонталният елемент не
могат да бъдат по-дълги от 20 м.
Препоръчва се вместо един дълъг
електрод, да се използват няколко
по-къси, най-добре разположени хоризонтално.
Необходимата дължина може да се
постигне чрез комбинация от хоризонтален проводник (натрупана
дължина L1) и вертикални колове (натрупаната дължина L2) като 160 м
(или 100 м) = L1 + L2.
При заземителите тип В (заземителен контур), когато не може да се
достигне стойност по-ниска от 10
Ω, дължината на всеки допълнителен
електрод трябва да е: от 4 м до 160
м за ниво на защита I за хоризонталните електроди (100 м за останалите нива на защита); от 2 м до 80 м
за ниво на защита I за вертикалните електроди (50 м за останалите
нива на защита) или комбинация,
както е обяснено за заземителите
тип А.
Ернесто Стефанов,
Парадайс Електрик Консулт
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Пожаробезопасност
на електроинсталациите
в аварийни изходи
Съгласно съвременните строителни норми в новостроящите се сгради
се предвиждат аварийни и евакуационни пътища. Те трябва да гарантират безопасната евакуация на обитателите на сградата и да осигуряват
достъп на пожарникарите при гасене на пожара. По правило в областта
на аварийните и евакуационни изходи електроинсталацията не трябва
да представлява допълнителен пожарен товар. За целта при изграждането й се взимат съответните мерки
– инсталацията се скрива под мазилката, полага се в противопожарни
канали или над окачени противопожарни тавани, използват се негорими материали и проводници с по-добри показатели в случай на пожар.
По изключение необходимите за
функционирането на аварийните и
евакуационни пътища кабели и проводници могат да бъдат положени
открито. Причина за това е фактът,
че например в коридор, изграден от
горими материали, наличието на къс
проводник, захранващ осветително
тяло, няма да повиши риска от пожар.
Недопустимо е обаче откритото
полагане в коридора на масивен кабелен сноп за захранването на други
участъци от сградата. В такъв случай трябва да се инсталират одобрени пожарозащитни системи.

Инсталации над окачен таван
В случай че в коридорите се полага
захранването на цялата техника на
сградата, нерядко се използват окачени противопожарни тавани. Системите, тествани отгоре и отдолу за
пожарни товари, екранират пространството между същинския и окачения
таван. Дори и при възникване на пожар в инсталирания там кабел, аварийните и евакуационни пътища могат да
се използват. Задължително е окаченият противопожарен таван да не е
подложен на допълнително механично

натоварване – от изпаднали кабели или
части от кабелоносещата система.
Наред с това противопожарният таван предпазва горимите инсталации
от огън отдолу и предотвратява разпространението на пожара по протежение на коридора.

Обшивка с негорими материали
Допълнителна възможност за ограничаване на пожарните товари е обшивката на инсталациите, например
всички кабелоносещи системи със
специални плочи от негорими материали. Този начин на монтаж се налага
често в съществуващите по-стари
сгради. Самите плочи не бива да са
подложени на механично натоварване.

Полагане на кабели в противопожарни канали
В случай на запалване на кабели,
противопожарните канали предотвратяват попадането на гъст, черен
дим в аварийните и евакуационни
пътища. Те се монтират лесно и се
предлагат в различни изпълнения: във
вид на метален канал с обшивка от
калциум-силикатни плочи или минерална вата, предварително изготвен
канал от лек бетон или във вид на
канали от минерал-фазерни плочи с
допълнително нанесено покритие.
Оразмеряването на противопожарните канали зависи от необходимата
геометрия и от необходимия клас на
пожароустойчивост.

Бандажиране на кабелоносещи
системи
Като последна възможност за защита на евакуационния път може да
се приложи варианта наличните кабелоносещи системи да бъдат с бандажи от тъкан с нанесено специално
покритие. По този начин огънят по
кабелите се ограничава в дадения
участък и се предотвратява по-нататъшното му разпространение. Към

тази мярка се прибягва когато поради конкретните особености на обекта или поради липса на достатъчно
място не е възможно да се монтира
окачен таван, класифициран в съответствие с правилата за противопожарна защита, или да се извърши обшивка с плочи, или да се монтира противопожарен канал.

Тестове за противопожарни
канали
Противопожарните канали се тестват от независим орган за изпитване на материали според DIN 4102
Част 11. В рамките на изпитанието
електрическите проводници в канала
се запалват, при което от канала не
трябва да излиза нито пламък, нито
дим. По този начин се доказва фактически безопасната и сигурна защита
на аварийните и евакуационни пътища в случай на пожар в кабелите.
В момента се разработва европейски стандарт по противопожарни
канали. Стандартът различава монтираните на място канали от плочи
от специален материал и предварително конфекционираните канали.

Изисквания към системите
окачени тавани
За да се преценят по смисъла на
инструкциите практическите решения за полагане на електрическата
инсталация над противопожарните
окачени тавани, се извършват изпитания за пожар според DIN 4102 Част
12 и Част 4. На тестове се подлагат
кабелоносещите системи за монтаж
на стена и таван, скоби за кабелни
снопове за монтаж на стена и таван
и кабелните скоби от метал за монтаж на таван. При изпитването за
огнеустойчивост се проверяват механичното натоварване, стабилността на кабелоносещата система и
податливостта й на деформация.
По материали на ОБО Беттерманн
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Представиха официално
ISH 2013
На 4 декември т. г. в австрийската столица Виена официално бе
представено предстоящото издание
на специализираното изложение за
оборудване за баня, сградни инсталации, ОВК решения и възобновяеми
енергийни източници ISH 2013. То ще
се проведе от 12 до 16 март 2013
година във Франкфурт на Майн, Германия. На пресконференцията, привлякла журналисти от Централна и
Източна Европа, включително и
представител на българското списание за сградни инсталации – ТД
Инсталации, официални гости бяха гн Гюнтер Мерц, управляващ директор на Асоциацията по сградна климатизация и вентилация (Association
of Air Conditioning and Ventilation in
Buildings) и г-жа Ирис Йеглица-Мосхаге, старши вицепрезидент на
Франкфуртски Панаир.
В своето експозе г-н Мерц направи обзор на актуалното състояние на
ОВК сектора и очерта основните
тенденции в неговото развитие. От
презентацията му стана ясно, че в
сектора се наблюдава устойчив ръст
през последните няколко години. „Основна цел на всички инвеститори и
инсталатори трябва да е изборът на

енергийно ефективни системи“, подчерта той.

Повишен интерес към
предстоящото издание
„На ISH 2013 посетителите ще
могат да се запознаят с дейността
и продуктите на над 2300 компании
от 54 страни, в това число всички местни и световни лидери. Във връзка
с повишения интерес ще се наложи
използването на допълнителни изложбени площи. Очакваме и над 200 000
посетители от целия свят“, заяви гжа Йеглица-Мосхаге. „За първи път
в рамките на изложението зала 10.3
ще бъде посветена на продукти и
решения за сградна автоматизация и
енергиен мениджмънт“, допълни тя.
Страши вицепрезидентът на панаира представи пред присъстващите
някои цифри от последното издание
на ISH през 2011-та, което е привлякло
203 410 посетители, както и 2382
изложители, на площ от 256 000 кв.
м. „По наши данни един на всеки
трима от посетителите е чужденец,
което е поредното доказателство за
ролята на ISH като водещо събитие
в областта в световен мащаб. От
тях 62% са граждани на страни от ЕС,
19% от останалите европейски страни, 14% са представители на азиатските държави, 3% са гражданите на
Америка, а 2% от Африка и Океания“,
подчерта г-жа Йеглица-Мосхаге.
„Поради очакваното поредно успешно издание на ISH през март 2013,
разчитаме и на повишен интерес от
страна на българските компании към
него“, сподели г-жа Мила Павлова,
представител на Франкфуртски Панаир в рамките на Германо-Българската индустриално-търговска камара. „Затова сме напълно готови да
окажем съдействие на всички фирми
от сектора, които желаят да посетят изложението“, допълни тя.
По традиция

изложението е условно разделено
на две части
Източник: Франкфуртски панаир
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Първата част - ISH Water, обхваща решенията за баня, а втората –

ISH Energy, предлага разнообразни
технологии и продукти, повишаващи
енергийната ефективност на сградите. Всички новости в интериора
и актуалните технологии при проектирането на баните ще бъдат представени и на това издание на изложението. Акцент ще бъде поставен
върху съчетанието на съвременни
дизайнерски решения и вискокотехнологични енергоспестяващи продукти при проектирането. ISH Energy
отново ще покрие цялата гама технологични решения в областта на
сградните системи, възобновяемите
енергийни източници, както и решенията за отопление, вентилация и
климатизация.

Нови инициативи
в програмата
Предстоящото издание ще постави тематичен акцент чрез няколко
нови инициативи. Сред тях е специализираната изложба „wall + floor“,
посветена на различните концепции
за проектиране на стените и пода в
сградите. Част от нея ще бъде и
мероприятието „Pop up my Bathroom
Atelier“, което цели да събере на едно
място оригинални интериорни идеи
за банята, както и да очертае последните тенденции в проектирането.
В рамките на ISH Energy за първи
път организаторите планират дискусионен форум по въпросите, касаещи недвижимите имоти. „Форумът за
недвижими имоти, енергетика и технологии ще представи проекти и
добри практики в светлината на
новата енергийна парадигма в строителния сектор“, споделят детайли
относно тематиката на събитието
организаторите.
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Интелигентни сгради и модерни
асансьорни съоръжения - новите
тематични акценти на Екофорума
и изложбата за Югоизточна Европа
Смята се, че до 2025 г. сградите ще се превърнат не само в "най-гладните" електроконсуматори, но и в най-големите замърсители с
парникови газове. Наскоро приетата Директива за енергийна ефективност от Европарламента предвижда след 2021 г. всички новопостроени сгради да са с нулево потребление, което
ще бъде сериозно изпитание за съчетаването
на мерките за енергийна ефективност и използването на зелена енергия.
"Smart Buildings" и "LiftBalkans" са двата нови
тематични акцента на Екофорума и изложбата за Югоизточна Европа, които ще се проведат от 29-ти до 31-ви май 2013 г. в София.
Интелигентните сгради са ефективен инструмент за намаляване на енергийната консумация и въглеродния отпечатък. Целта на събитието е да популяризира концепцията за т.н.
умни сгради, в които се постига максимален
комфорт с минимално използване на ресурси, и
да покаже ползите от прилагането на тези технологии на регионалния пазар.
"Smart Buildings" ще застъпи браншовете сградна автоматизация (управление
на осветлението, достъпа, противопожарни
системи и охрана, аудио- и видео системи, системи за отопление, вентилация и климатизация),
мениджмънт на потреблението на електроенергия, газ и вода, ИТ моделиране на сградите и др.

развитието на сектора на интелигентните
сгради. Измервателни уреди, сгради с нулева
енергийна консумация, пасивни сгради, съхранение на енергия, системи за автоматизация и др.
са част от темите в паралелната конферентна програма.
"LiftBalkans" е единственото специализирано изложение в България
на тема асансьори, ескалатори и свързаните с
тях системи и компоненти. Според специалисти
инвестицията в този род
съоръжения спестява 84
% от електроенергията,
тя осигурява по-голяма
сигурност и надеждност за обитателите на
сградите.
Паралелни събития са изложенията "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" и
"Save the Planet" (управление на отпадъци и рециклиране).
От Виа Експо очакват изявите да провокират интереса на инвеститори, архитекти и
проектанти, мениджъри на бизнес центрове, хотели и собственици на частни имоти.

За повече информация Виа Експо
www.viaexpo.com

Лектори от Българския съвет за устойчиво
развитие ще представят перспективите за
6*2012
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Видове мощни светодиоди
за осветителни приложения
Мощните светодиоди осигуряват голям светлинен поток, което
ги прави подходящи за всякакъв тип осветление – индустриално,
улично, интериорно, екстериорно, декоративно, рекламно и специално. Произвеждат се с голямо разнообразие на цветове, всеки от
които се определя от дължината на вълната, при която субективното възприятие за интензитета на светлината е най-голямо.
На пазара се предлагат няколко
разновидности на белия цвят, както
и многоцветни мощни светодиоди, които съдържат в корпуса си червен,
зелен и син светодиод, бял или кехлибарен. Всеки от светодиодите е със
самостоятелни изводи, което позволява използване поотделно или едновременно задействане на всички.

съответстващи на тези два цвята.
За подобряване на характеристиката някои производители прибавят
малки количества червен луминофор.
Вторият начин е известното от
цветните монитори смесване на
трите основни цвята. Предимство е
по-равномерната характеристика, а
недостатък – необходимостта от
три чипа в светодиода.

Бели мощни светодиоди
Тъй като не съществуват полупроводници за излъчване на бяла светлина, белите мощни светодиоди се
реализират чрез комбинация на два
или три цвята. Първият начин използва син светодиод, комбиниран с жълт
луминофор, при което спектралната
характеристика (зависимостта на
мощността на излъчване от дължината на вълната) е с максимуми,
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Видове бели светодиоди
Съществуват няколко разновидности на белия цвят – топъл бял цвят с
леко оранжев оттенък и цветна температура между 2600 и 3700 К; неутрален бял с 3700-5000 К и студен бял
с 5000-10000 К. В американския стандарт ANSI C78.377-2008 се дефинират
осем групи на белия цвят, като номиналната цветна температура е изпол-

званата при проектирането на светодиодите, а реалната дава допустимите граници. Цветовете на всяка група се намират в определен четириъгълник на цветовата диаграма, координатите на чиито върхове са фиксирани в стандарта. Благодарение на
сериозните подобрения на технологиите е възможно всяка от групите да
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се раздели на подгрупи така, че даден
светодиод да има точно определен бял
цвят, намиращ се в част от четириъгълника на ANSI. Производителите
отбелязват подгрупите в каталога с
набор от букви и цифри, които участват като част от означението на
мощните светодиоди. При определянето на тези подгрупи трябва да се има
предвид и особеността на човешкото
око да възприема промени на белия
цвят само ако са достатъчно големи.
Когато промените са в границите на
прецизните елипси на Мак Адам (3-Step
MacAdam Ellipse), те остават незабелязани при 99,44% от хората.
В Европейския съюз действат
Energy Star Program Requirements for
Integral LED Lamps, които поставят
строги изисквания към светодиодите. Там се фиксират допустимите
толеранси на цветната температура, цветът и индексът на цветопредаване, факторът на мощността,
минимална работна температура,
работна честота и напрежение и др.
От гледна точка на приложенията
е полезно да се има предвид, че се
произвеждат бели светодиоди от
Aluminium gallium indium phosphide
(AlInGaP) и Indium gallium nitride (InGaN),
като вторите са с възможност за
разсейване на около 50% по-голяма
мощност и работа до по-висока (с 10
- 20 °C) околна температура.

Номинална мощност
Мощните бели светодиоди с типична мощност 1 W имат широк работен

тодиоди с мощност между 5 и 10 W.

Приложение

температурен обхват и големи стойности на индекса на цветопредаване
и ъгъла на излъчване. При LED с мощност между 1,5 и 5 W е полезно да се
има предвид, че част от тях са с две
различни стойности на максималната
работна температура в зависимост
от тока в права посока. При два пъти
по-голям ток тя намалява с около 10%.
Особеност е последователното
свързване в някои модели на повече
чипове, което позволява увеличаване
на мощността без изискване за поголям ток. За мощности 10 W и повече е практически задължителна реализацията на мощни LED като една или
повече успоредно съединени колони
(string, channel), всяка от които е с
последователно свързани чипове. Такива светодиоди са все още относително малко спрямо останалите, но
количеството им и горната граница
на мощността непрекъснато нарастват. Едва ли има нужда да се споменава, че колкото по-голяма е мощността, толкова по-важно е доброто
охлаждане, съвети за което се дават
в техническата документация.
Практически не се предлагат све-

Белите ненасочени светодиоди
намират многобройни и бързо нарастващи приложения – общо осветление на помещения, открити площи и
тунели, вътрешно и външно осветление на автомобили, декоративно осветление, светещи информационни и
указателни табели, подсветка на
монитори и т. н. Поради по-малкия си
ъгъл на излъчване, белите насочени
светодиоди имат по-специфични приложения - различни видове прожекционни апарати, светлинни ефекти,
архитектурно осветление, светкавици, но могат да се използват и за
осветителни тела, например настолни лампи. Като количество тези светодиоди са значително по-малко от
ненасочените.

Цветни светодиоди
По принцип съществуват две основни групи цветни светодиоди, поголямата от които са едноцветните с два специфични основни параметъра. Първият е дължината на
вълната на максимума (λp), при която се осигурява най-голям светлинен
поток със стойност, измервана чрез
прибори. Субективното възприятие
за най-голям светлинен поток се
получава при доминиращата дължина
на вълната (λD), която е на монохроматичен източник, създаващ същото
възприятие. Разликата между двете
е до няколко %. Съществуващото
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ването на произволен цвят (вкл. бял)
с желан светлинен поток, аналогично
на работата на цветните монитори.
За специфични приложения като
архитектурно и аварийно осветление, указателни табели, маяци, в
автомобили и др. транспортни средства се използват цветни насочени
светодиоди.

OLED осветление

значително разнообразие на цветове е: червен (Red), кехлибарен (Amber),
оранжев (Orange), оранжево-жълт
(Red Orange), жълт (Yellow), зелен
(Green), синьо-зелен (Cyan), син (Blue)
и кралско син (Royal Blue), към които
напоследък се прибавиха свръх червен
(Hiper Red), истински зелен (True
Green), плътно син (Deep Blue) и др.
Втората група са многоцветните
HPLED (Multicolor LED), основната разновидност на които е с червен, зелен
и син чип (RGB HPLED). Тяхното едновременно активиране позволява получа-
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В търсенето на нови, още по-добри източници, сериозни надежди се
възлагат на лампите с органични светодиоди, наричани OLED лампи. Първите им опитни образци се появяват в
средата на 2008 г., а реалното серийно производство започва през 2009 г.
Основната им особеност е, че реално
те са "двуизмерни" лампи, тъй като
представляват равномерно светеща
повърхност с дебелина до няколко mm,
която при най-тънките е малко под 1
mm (с перспективи за нейното понататъшно намаляване). При производството им се използват органични
материали, при прилагане на постоянно напрежение върху които в два от
слоевете им се генерират електрони
и дупки. Когато те рекомбинират в
слоя между тях, той за кратко време
преминава във възбудено състояние и
излъчва светлина за възстановяване
на нормалното си състояние. Трите
слоя са с дебелина по няколко десетки
mm и се нанасят върху стъклена или
пластмасова основа, т. е. получава се
излъчваща светлина повърхност с
дебелина до няколко mm. Това е първа-

та важна разлика на OLED източниците от всички останали, които са точкови. Друга особеност е много ефективното преобразуване на електрическата енергия в светлина, малкото
нагряване и тегло. Освен това при ползване на пластмасова основа излъчващите плоскости са гъвкави, което
създава възможност за оригинални
решения на осветителните тела.
OLED панелите осигуряват дифузна светлина на голяма площ. Дифузна е и светлината на флуоресцентните лампи, но най-добрите лабораторни модели на OLED панели са вече
с по-голяма ефективност на преобразуването. Същевременно, не са малко OLED панелите, чийто спектър на
светлината е по-близък до дневната,
в сравнение с всички останали източници. Ниското захранващо напрежение и малката постояннотокова консумация определят по-прост захранващ блок и работа на панелите без
охлаждащи радиатори, които са безспорни сериозни предимства.
Друга съществена особеност на
OLED панелите е липсата на инфрачервено излъчване (особено характерно за лампите с нажежаема нишка),
което ги прави подходящи за осветление в музеи. Причината е, че
продължителното въздействие на
инфрачервените лъчи променя цвета
на маслените бои. Също предимство
е "меката" светлина на OLED панелите – дори при продължително взиране
в тях не се налага присвиване на очите.
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Все повече инвеститори
изискват внедряването
на енерговъзстановяващи
системи
Георги Спасов,
управител на Венто-К,
пред сп. ТД Инсталации
Представете накратко дейността на
управляваната от Вас компания пред
читателите на сп. ТД Инсталации.
Венто-К е фирма, специализирана в
областта на отоплителната, вентилационната и климатична техника.
Повече от 20 години ние присъстваме активно на пазара, печелейки доверието на нашите клиенти и партньори с професионализъм и отговорност. От почти 10 години имаме изградена система за управление на
качеството ISO 9001-2008, която непрекъснато усъвършенстваме. Разполагаме с производствена база, оборудвана със съвременни машини за производство на ОВиК съоръжения, собствен автопарк и подемни съоръжения. Зад постигнатите успехи на фирмата стои екип от над 60 висококвалифицирани специалисти. Високата
квалификация и регулярното обучение
на служителите гарантират успеха на
компанията. Имаме обособени звена,
специализирани в монтаж на: вентилационни, климатични, отоплителни и
соларни инсталации, както и сервизна поддръжка за тях.
Какви продукти включва производствената листа на ВЕНТО-К? Кои от тях са
с приоритет с оглед на актуалната
пазарна ситуация?
Производствената листа на фирмата включва цялата гама съоръжения
и елементи за ОВиК инсталации:
кръгли и правоъгълни въздуховоди и
елементи на въздуховодната мрежа;
въздушни филтри; шумозаглушители;
климатични камери; енеговъзстановяващи блокове; топловъздушни апарати; кухненски смукатели; коминни
тела от неръждаема стомана.
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Разнообразната
ни продуктова
номенклатура
включва продукти на водещи
доставчици в областта на отоплението, вентилацията и климатизацията. Наши партньори са Fujitsu
General, Daikin, Mitsubishi electric,
Toshiba, Soler&Palau, Chaysol и др.
За да отговорим на изискванията на
пазара, ние усилено работим по разработването и внедряването на енергоефективни и енергоспестяващи системи. От няколко години произвеждаме енерговъзстановяващи блокове
на директно изпарение на база на
хладилни агрегати Fujitsu General,
които напълно отговарят на изискванията на нашите клиенти за икономичност и енергоефективност. Също
така можем да се похвалим с един
много добър продукт, който произвеждаме за българския пазар, а именно коминни тела от неръждаема
стомана - изолирани и неизолирани. В
зависимост от изискванията на клиента сме разработили технология,
която позволява различна комбинация
на материалите (неръждаеми, поцинковани или черни).
Какви дистрибуционни канали използвате за реализирането на произведените
продукти?
Работим предимно с крайни клиенти,
но освен това имаме изградени доста добри търговски взаимоотношения с много фирми от нашия бранш.
Предоставяте ли някакви допълнителни
услуги и продукти на своите клиенти?
Стремим се да бъдем по-близо до

клиента и да можем да отговорим на
неговите изисквания. От началото на
тази година въведохме нова услуга,
при която нашите сервизни техници
са на разположение и можем да реагираме 24 часа, 7 дни в седмицата.
Какво е актуалното състояние на
българския пазар на вентилационна и
климатична техника? В каква посока
виждате развитието му в технологично отношение?
Актуалното състояние на пазара е в
двете крайности или се търсят евтини, или скъпи решения. Например в
момента се изпълняват или малки
обекти с търсена възможно най-ниска цена, или големи обекти с по-скъпи
вентилационни инсталации. Все повече инсталации са с енерговъзстановяващи системи, инвеститорите
вече се убедиха в тяхната икономичност и ги изискват, докато преди няколко години трябваше да се убеждават в ефективността на тези системи.
Също така все повече се продават
термопомпени агрегати разделен тип.
Те са особено подходящи за еднофамилни сгради, имат високотемпературен
вариант, който е удачен за замяна на
стария котел на твърдо гориво, но за
нова къща е по-добре да се предвиди
стандартната термопомпа, която
работи в режим нискотемпературно
отопление и охлаждане.
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Отговорността към енергията
и околната среда не струва повече
Производството на енергия за
отопление и охлаждане на сгради е
един от основните фактори за климатичните промени. Фирма Ховал проектира и произвежда отоплителни и
вентилационни системи, като напълно осъзнава отговорността, която
носи към климата.

Ефективност на разходите
от самото начало
Стойността на един котел е по-голяма от продажната му цена. Вземането на решение за покупка е свързано със
следните разходи, които е задължително да калкулираме, когато решим да закупим котел:
Разходи за проектиране: Професионалното проектиране разгръща потенциала за спестяване. То съобразява работата на системата с действителните нужди на клиента и поставя основата на икономически изгодна работа в
дългосрочен план.
Разходи за поръчка: Цялостното решение трябва да включва в себе си всич-

ки необходими компоненти от самото
начало. Така ще се избегнат неочаквани и скъпи изненади, които са били скрити при първоначалната инвестиция.
Разходи за инсталация: Предварително подготвени компоненти улесняват и помагат за по-бързата инсталация. Като добавка, ако инсталацията се
прави от специалисти, разходите са лесно управляеми и ниски.
Оперативни разходи: Енергоспестяващата технология и заложената висока ефективност осигуряват оптимизирани разходи за работа.
Разходи за поддръжа: Продуктите,
които се развалят по-рядко и съответно по-рядко се нуждаят от поправка, генерират по-ниски разходи по поддръжка.
Разходи за демонтаж: Отложените
разходи за демонтаж на отоплителните и климатични системи подобряват
коефициента разход/печалба.
Всички тези разходи са минимизирани
чрез UltraGas- стоящ кондензиращ газов котел с нeнадмината ефективност
и мощности от 3 до 2000 kW

Предимства:
Горивна система Ultraclean  и модулираща радиална горелка съобразява мощността на котела точно според нуждите на клиента, намаляйки стартовите
процеси на горелката и осигурявайки
чисто и икономично горене.
Hoval aluFer технология - топлообменникът с ненадмината топлообменна повърхност позволява до 20% възстановяване на енергията от димните газове.
Отделни входове на връщащащия
поток от високо и ниско температурен кръг създават идеални условия за
кондензация и така увеличава извличането на енергия от димните газове.
TopTronic контролер - лесно управление от всяка точка на света
Голям воден обем - без първична помпа, спестява енергия и повишава експлотационния живот на котела
Компактен, с интелигентна конструкция - спестява място в котелното,
може да бъде позициониран близо до стени и е лесен за поддръжка и сервиз.
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Иновативните ОВК технологии
се налагат все повече
Елица Нанева, управител на Пестим енергия,
пред сп. ТД Инсталации
Представете накратко себе си и дейността на фирма Пестим енергия на читателите на сп. ТД Инсталации.
Фирма Пестим енергия е създадена,
за да насочи вниманието към новите
енергоефективни системи за отопление и вентилация.
Кои са най-актуалните продукти в портфолиото Ви?
Най-актуалният ни продукт в момента несъмнено са инфрачервените
панели InfraHEAT - енергоефективни
отоплителни уреди с дълговълнови
инфрачервени лъчи. Затоплянето на
помещенията с тях е равномерно по
височина. За запазване на лъчевата
енергия в обитаемото пространство,
е препоръчително материалите, ползвани за повърхностно декоративно
оформление на ограждащите конструкции на сградите, да са с излъчвателни характеристики, намаляващи
загубите на топлина към външната
среда. Предлаганите от нас термокерамични покрития с нискоемисионна компонента са от групата на
материалите с енергоспестяващ
ефект.
Какви са основните предимства на инфрачервените панели InfraHEAT?
На първо място са високите нива на
енергийна ефективност. Когато
топлинният източник излъчва лъчиста топлина, всички твърди предмети се затоплят директно, без да е
необходимо въздухът да е повишил
температурата си преди това.
Повърхностите и вещите акумулират топлината и отново я отдават
в пространството. Лъчистите отоплителни тела са по-икономични от
конвекторните радиатори и климатиците среден клас с около 30%.
Спрямо „маслените“ радиатори и „духалките“ икономията е от порядъка
на 50%. Задължително условие за икономично и комфортно отопление
обаче е и добрата топлоизолация.
Относно сигурността, панелите
InfraHEAT са отново безспорен лидер.
Всеки отоплителен панел има вградени 5 защитни сензора, които го
предпазват от прегряване. Структу-
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рата на панела (алуминиеви плочи в
предната и задната част) гарантира 100% PE защита. InfraHEAT са
сертифицирани по европейските
стандарти СЕ и отговарят на изискванията на TUV GS Германия.
Инфрачервеното отопление нагрява
стените, пода и тавана. Така стените остават сухи – няма условия за
развитие на мухъл и плесени, то осигурява и равномерно затопляне на
цялото помещение. Няма формиране
на типичния при конвенционалните
отоплителни системи въздушен поток от пода към тавана, както и
завихряне на прах и бактерии.
С дебелина само 25 mm, инфрачервените панели InfraHEAT са изключително компактни. Предлагат се различни модели – бели панели с алуминиева
рамка, панели черно стъкло, панели
бяло стъкло, панели огледало и панели картини.
Инфрачервеното отопление се базира на поставяне на инфрачервения панел на стената или тавана. Не се
изисква никакво специално обслужване. Те са подходящи за магазини, ресторанти, офиси и частни жилища.
Отоплителният панел може да се
управлява от термостат, осигурявайки прецизен температурен контрол и
високо ниво на енергийна ефективност.
Кои са най-честите заблуди относно
тази технология?
Излъчваните от InfraHEAT лъчи често се бъркат с ултравиолетовата
светлина и различните форми на опасни лъчения - алфа, бета, гама лъчи,
рентгенови и пр.
Инфрачервените лъчи (IR) са топлинни и са част от оптичните лъчения.
Тяхната дължина на вълната е в диапазона от 780 nm (нанометра) до 1
мм (милиметра), т. е. в частта „нарастване на дължината“, са извън
опасните ултравиолетови лъчи. Инфрачервените вълни са разделени на
къси IR-A лъчи с дължина на вълната
диапазон 780-1400 nm, IR-B лъчи (1400
до 3000 nm) и дълги вълни IR-C (3000
nm до 1 мм). Инфрачервените пане-

ли InfraHEAT излъчват дълговълнови
инфрачервени лъчи в спектъра IR-C.
Инфрачервените вълни, за разлика от
микровълните, са благотворни за
човешкото тяло. Общоизвестно е, че
инфрачервените топлинни лъчи се
използват успешно в медицината за
лекуване на напрежение и възпаления.
Инфрачервената топлина има положителен ефект върху имунната система и спомага за укрепването й.
Какво е актуалното състояние на ОВК
сектора в България към момента? Какво е мястото на новите технологии и
как реагира пазарът на тях?
Потреблението на енергия трябва да
бъде сведено до минимум, всички услуги, нужни за една сграда, трябва да
бъдат предоставяни по устойчив и
природосъобразен начин, за да се
осигури добър вътрешен климат и
здравословни условия за обитателите при ниски разходи.
Директива 2010/31/ЕО изисква от
всички страни членки на ЕС да гарантират, че до 31 декември 2020 г.
всички нови сгради в определената
страна са с близко до нулево нетно
потребление на енергия. За заетите
или притежавани от публични органи нови сгради срокът е 31 декември
2018 г. Това изисква пълна промяна в
мисленето и проектирането на сгради и сградни системи. Благодарение
на интензивното развитие на сектора много иновативни технологии вече
са навлезли на пазара и правят тези
изисквания възможни.
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Котелни инсталации за
отопление и производство
на БГВ
Котелните инсталации са системи за производство на топла вода,
предназначена за отопление, вентилация и производство на гореща вода за битови нужди. В зависимост от вида на генератора
на топлина (котела) тези инсталация могат да работят с различни горива: течни (мазут, нафта), твърди (дърва, въглища, биомаса, дървесни пелети, екобрикати), газ и електрически ток.
Използваните схеми за монтаж са
с хоризонтално и/или вертикално разпределение; принудителна циркулация;
горно или долно разпределение.
Основните елементи на котелната инсталация са: котел (генератор
на топлина); горелка, тръбна мрежа;
циркулационни помпи; спирателна и
регулираща арматура; димоход; комин.

Видове котли
Отоплителните котли са стационарни съоръжения за добив и производство на топлина, като предимно
се използват в инсталациите за отопление, вентилация, климатизация и
производство на гореща вода за битови нужди. Сред основните изисква-
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ния, на които е необходимо да отговарят съвременните котли, са: помалко топлинни загуби от излъчване,
конвекция и от изхвърляните димни
газове през конструкцията им; нискотемпературни котли, с които се
повишава годишната ефективност на
отоплителната инсталация; кондензационни котли за оползотворяване
на скритата топлина на водните
пари в димните газове; интегриране
на бойлерите за гореща вода с котел
за централно отопление с оглед намаляване загубите и изравняване на
натоварването на котела през различните часове на денонощието;
микропроцесорно цифрово регулиране
за оптимизиране на работата на
котела и на консумиращите систе-

ми, дистанционно управление, специализиран софтуер.
Обикновено материалите които се
използват за изработване на котлите са основно чугун и стомана, поради което често котлите се класифицират на чугунени и стоманени.
Според топлопроизводителността, котлите обикновено се подразделят на малки отоплителни котли с
мощност до 60 kW, средни отоплителни котли с мощност до 600 kW и
големи отоплителни котли с мощност над 600 kW. В зависимост от
работното налягане котлите биват
котли с ниско и котли с високо налягане, съответно по-малко от 0,1 МРа
и по-голямо от 0,1 МРа.
Както вече споменахме, котлите
могат да работят с различен вид
гориво, като в зависимост от използваното гориво биват такива на
твърдо гориво (дърва, въглища,
дървесни пелети и т.н.), котли за газ
и течно гориво, нискотемпературни
котли за газ и течно гориво, кондензационни котли, електрически котли.
Според конструктивната схема на
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топлоразмерните повърхнини, котлите се подразделят на пламъчнотръбни -котли с голям воден обем, водотръбни – котли с малък воден обем
(гладки или оребрени тръбни елементи), комбинирани – това са котли с
плоски камери и водотръбни или димогарни тръби.
Освен за загряване на вода за
отопление и битово горещо водоснабдяване, котлите могат да се използват и за производство на пара или
за загряване на термоустойчиви
масла.
Котлите се класифицират още и
според налягането в горивното пространство на съоръжения с естествена тяга (подналягане) и котли,
работещи с надналягане, създадено
от горелка с вентилатор. Според
траекторията на пламъка на димните газове котлите биват котли със
и без рециркулация на димните газове, двуходови, триходови, комбинирани, а според начина на изгаряне на
горивото - котли с долно горене или
котли с горно горене.
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Особености при проектирането
на котелни инсталации
Обикновено помещенията, предназначени за монтиране на котела, се
намират в сутерена на сградата или
партера. Важна роля при избора на местоположението е възможността от
изграждането на комина в непосредствена близост до помещението. При
избора на помещение е необходимо да
се спазват редица изисквания, сред
които помещенията да не се намират
непосредствено под помещения, в
които е възможно събиране на много
хора като фоайета, зрителни зали,
съблекални, бани, магазини, спални и
занимални на детски градини, евакуационни коридори; складове за горивни материали; помещения за архиви;
електронно-изчислителни и комуникационни центрове.
За котли с големи мощности се
препоръчва те да бъдат монтирани
в отделна постройка или в помещения, долепени до жилищната сграда.
При използване на нафтов котел
следва да се помисли за мястото на

нафтовия резервоар. Резервоарите за
течно гориво обикновено се монтират в сутерена или вкопани в терена в зависимост от техния обем. При
директно свързване на основния резервоар с котела е необходима и допълнителна помпа за нафта. Може да се
използва междинен резервоар – дневен разход, разположен в котелното.
Големината на котелното помещение зависи от броя и вида на котлите. Важно е да се осигури достатъчно място за тяхното обслужване,
както и да се вземе предвид какви
други съоръжения се предвижда да
бъдат монтирани в помещението –
водоразпределители; разширителен
съд; бойлер за БГВ; буферни съдове и
др. Височината на котелното не може
да бъде по-малка от 2,00 m съгласно
действащите разпоредби, а вратата
трябва да се отваря навън (по пътя
на евакуацията). Размерът на вратата е добре да бъда поне 1,00 m, за да
може избраните съоръжения да бъдат
лесно транспортирани до мястото
им на монтаж.
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Съгласно действащите норми за
котелните помещения се предвижда
и вентилация, която се оразмерява в
зависимост от вида на котела и използваното гориво.
При изчисляване на комина има
значение отоплителната мощност на
генератора за топлина и видът на
горивото. По специална методика се
определя височината на комина, както и неговият светъл отвор.
Друго важно условие е водоснабдяването на котелното от питеен
водопровод, от който се пълни отоплителната инсталация. В самото
помещение се предвижда и сифон.

Избор на котел
Типът на котлите се избира според необходимия топлоносител и
вида на горивото. Предпочитаният
топлоносител е вода. Съществен
критерий при определяне на вида на
котела е неговата ефективност при
номинални и осреднени условия, себестойността му при първоначална
инвестиция и особено необходимите
разходи при експлоатационни условия.

Производство на БГВ
Производството на топла вода за
БГВ става на индиректен принцип. В

котелното помещение се предвижда
комбиниран бойлер с една серпентина. Обемът на бойлера зависи пряко
от необходимата за покриване на битовите нужди гореща вода. Съгласно действащите норми водата за
БГВ е с температура 55 оС – подаване към консуматорите, като за
кухни температурата е 60 оС (условие на ХЕИ). Когато в системата е
включена и соларна инсталация,
тогава предпочитани са бивалентните бойлери, които са с втора серпентина, чрез която индиректно
слънчевите колектори затоплят
водата за БГВ.
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Стремим се да бъдем желан
партньор във всеки проект,
независимо от неговия
мащаб
инж. Цветелина Чобанова, търговски директор в Юроком 2000,
пред сп. ТД Инсталации
Инж. Чобанова, представете накратко
дейността на компанията Юроком
2000 пред читателите на сп. ТД Инсталации.
Фирма Юроком 2000 е повече от 12
години на българския пазар и е с утвърдени позиции на комплексен доставчик на системи за водопровод, канализация и отопление. В последните
години е насочила вниманието си към
доставка на продукти за изпълнение
на инфраструктурни проекти – подмяна на водопроводи, изграждане на
канализации, колектори, пречиствателни станции. През последната
година към портфолиото на фирмата
включихме и геосинтетични материали за изграждане и рекултивации на
депа за битови и опасни отпадъци.
Работите с голям брой партньорски
компании. На какви критерии трябва да
отговаря дадена фирма, за да се спрете на нея като свой доставчик?
За да изберем дадена фирма да бъде

наш доставчик, най-важният критерий, на който трябва да отговаря, е
стоките да са с гарантирано качество. Следващото по важност е да
бъдат на конкурентни цени. В никакъв
случай не правим компромис с качеството за сметка на цената. Друго
много важно условие е да бъдат компании, насочени към развиване и иновативни решения за продуктите,
които предлагат. Стремим се нашите клиенти да са информирани за
всички новости в сферата на ВиК и
геосинтетиката.
Заявявате, че се стремите да въвеждате иновативни търговски подходи, за
да задържите и привлечете клиенти.
Какви са те?
Основният ни подход е да бъдем партньори с клиентите си, а не просто да
задоволим нуждите им към конкретен
вид стока. За нас е важно да предложим продукта, който ще е подходящ
за проекта или да предложим анало-

гичен такъв, който ще спести времеви и финансов ресурс. Стремим се
непрестанно да имаме обратна
връзка от нашите клиенти - кой продукт какви предимства има и защо
предпочитат да го използват. Непрекъснато развиваме и разширяваме портфолиото си, за да можем да
отговорим на високите изисквания на
пазара и клиентите си.
Променените пазарни условия налагат
необходимостта от баланс между цена
и качество. Как постигате това в ежедневната си работа?
Нека да подредим обратно двата критерия, защото за нашата компания
това е целта – добро качество на
добра цена. Усилията да постигнем
този баланс се дължат на непрекъснатата връзка между нас и нашите
клиенти, респективно между нас и
нашите доставчици. В сегашното
динамично време е важно да бъдеш
адекватен на изискванията на пазара. Ако до скоро беше важно да имаш
добра стока на добра цена, то сега
има още един фактор – добра стока,
на добра цена, доставена за възможно най-кратък срок.
Бихте ли посочили някои от актуалните проекти, по които работите?
Не бихме искали да изреждаме проекти. Стремим се да работим така, че
да бъдем желан партньор на всеки
проект, независимо от това дали е
ремонт на частно жилище, строителство на нова сграда, воден цикъл на
град или депо за отпадъци.
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Наблюдава се положително
развитие на фасилити
мениджмънт услугите
Петър Кръстанов, регионален мениджър на
ОКИН ФАСИЛИТИ БГ, пред сп. ТД Инсталации

ОКИН ФАСИЛИТИ БГ е на българския пазар от края на 2008 г. Как изглежда той
към момента през очите на международна компания с богат опит в областта на фасилити мениджмънта (ФМ)?
Компанията ни навлезe в България, без
да има нито един клиент, с когото да
има предварителна уговорка или подписан договор. В тази връзка стартирането на един такъв, сравнително непознат бизнес, беше голямо
предизвикателство. Сега, 4 години
по-късно, смея да твърдя, че компанията успя да се ориентира на пазара, да приложи знанията и опита от
Централна и Източна Европа и естествено да го моделира и приложи
спрямо локалните условия, възприятия
и най-вече съобразно Балканския манталитет. Като цяло пазарът на ФМ
услуги в България започва да се преориентира към доставчици на комплексни услуги, което за нас е идеално, имайки предвид, че сме такава
компания. От друга страна се забелязва, че най-вече международните
компании у нас възприемат директно преките ползи и преимущества на
сътрудничеството с комплексни доставчици като ОКИН ФАСИЛИТИ БГ.
Местните компании все още предпочитат стария модел на работа, при

който голяма част от услугите се извършват със собствени сили, като за
целта се използват служители, чиито основни задължения са съвсем
различни.
Как се отрази кризата в строителството върху развитието на услугите във
Вашата сфера?
Честно казано при нас кризата в
строителството оказа влияние, но не
толкова сериозно, колкото може би си
представяте. При нас основна цел е
обвързване с клиенти, които притежават, обитават или инвестират в
недвижими имоти, като това могат
да бъдат както административни
площи, така и производствени бази.
Знаете добре, че в България има доста функциониращи сгради, които ние
реално таргетирахме, а това, че някои от тях останаха недовършени или
необитаеми, е извън нашия контрол.
Заявявате, че основна цел на компанията е оптимизацията на разходите.
Какви са основните Ви похвати за постигането й?
На този въпрос не мога да дам еднозначен отговор, защото спецификата,
нуждите, очакванията и изискванията на всеки един потенциален клиент
са различни. В тази връзка и похватите също биха могли да бъдат различни. Честно казано, оптимизации на
процеси и разходи могат да бъдат
най-вече видяни и отчетени, когато
става въпрос за клиенти с мрежова
структура или за големи производствени предприятия. Много е трудно да се направи драстична промяна
с цел оптимизация, когато говорим за
стандартна офис сграда с РЗП 30004000 м2, защото там малко или много организацията е ясна.
Както знаете, човешкият фактор е
над 75% от стойността на услугата,
като това го прави основен за формирането на крайната цена към клиента. Затова сферата на човешките
ресурси е много важна за разпределението на разходите, синергиите

между проектите, както и за постигането на максимална ефективност
при предоставяне на дейностите на
компанията.
Част от референтната Ви листа са
големи административни, търговски и
производствени сгради. Каква е спецификата при управлението на сгради от
различните типове? Кои предлагат найголеми предизвикателства и как се
справяте с тях?
Наистина типовете сгради са различни, но резултатите, които се очакват и към които ние се стремим са
идентични. Процесите, похватите и
извършването на дейностите са
много по-специфични при индустриалните предприятия, особено ако оперират в сегмент като хранителновкусовия. При административните
сгради услугите са много сходни независимо от обекта, като там реално влияние може да окаже нивото на
предлаганата услуга. Като предизвикателни мога да определя производствените предприятия, защото, както казах, всяко едно от тях притежава собствена специфика, собствен
метод за контрол на предлаганото
качество на услугите и това реално
ни кара да се впишем в дадената
среда и да станем неразделна част
от производствения процес.
Какви са тенденциите в развитието на
фасилити мениджмънта в България и
как ОКИН ФАСИЛИТИ БГ планира да отговори на тях?
Тенденциите за развитието на този
бизнес са положителни и това може
да бъде потвърдено от изминалите
четири години, през които ние забелязваме преориентирането на нашите клиенти в посока централизиране и окрупняване на второстепенни
дейности (каквито са ФМ услугите
за нашите клиенти).
ОКИН ФАСИЛИТИ БГ се стреми да
бъде гъвкава компания, която да
отговори на промените и развитието на пазара.
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Топ BMS проекти на 2012 г.
Преглед на сп. ТД Инсталации на най-интересните и
високотехнологични проекти за автоматизация в сгради,
открити през 2012 г.
Sofia Airport Center
Sofia Airport Center (SAC), намиращ
се в близост до летището на бул.
Христофор Колумб, e проект на
Tishman International Companies. SAC
е сертифициран по международния
стандарт за сградна ефективност
- LEED. Проектът е с обща площ от
125 000 кв. м и включва използването на екологични материали и последно поколение технологии. Авто-

матизираната система за управление на сградата, която осъществява цялостен контрол на средата и
потреблението на енергия, е доставена от Siemens. „Ядрото на автоматизираната система за управление на сградата включва иновативно решение за стаен контрол, използващ VAV принцип с клапи за променлив дебит на пресния въздух, в зависимост от нуждите за всяко помещение. С това решение се постига
не само температурен комфорт, но
и комфорт на въздуха в помещенията. Предимството на тези контролери е огромната им гъвкавост при
изграждането на големи системи,
както и лесното им ползване от
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Офис сграда Алфа Банк

крайния клиент с помощта на специализиран софтуер за визуализиране
- мениджмънт станцията Desigo
Insight. Основната й роля е централизирано графично визуализиране на
всички системи на компютър, от
който по удобен начин се предоставя подробна информация за ефективната работа на всяка инсталация,
както и възможност за отдалечено
управление, промяна на температури и задания и подробни отчети за
консумираната енергия от сградата
в реално време“, разказват от
Siemens.
Системата за детекция на въглероден двуокис в гаражите е част от
BMS системата, използвана за управление на вентилацията, в зависимост
от отделените газове при паркиране
на автомобили в двете подземни нива
на сградата. Инсталирани са високотехнологични CO2 детектори с инфрачервени сензори, които прецизно
измерват количеството отделени
газове. Допълнително са интегрирани всички електромери и топло-/студомери, предлагащи пълен мониторинг
за консумираната енергия. Заложено
е и управление на осветлението в зависимост от външната осветеност,
като се предлага и опция за допълнително управление по време.

Новата офис сграда на Алфа Банк
се състои от десет надземни и два
подземни етажа, в които са разположени офиси, център за обучение на
персонала и зали за събития. Главен
изпълнител на системата за автоматизация и контрол на сградата е
фирма Ню Систем. Внедреното BMS
оборудване е с марка Desigo на
Siemens направление Сградни технологии. Основното предназначение на
системата за сградна автоматизация е управление и визуализация на
всички ОВК системи, както и на всички останали инсталации и устройства, които я изграждат. „BMS системата Desigo предлага възможност
за реализиране на значителна енергийна ефективност чрез управление
на консумираната енергия в сградата и последващо намаляване на разходите. Други предимства на системата са централизиран мониторинг,
който оптимизира необходимостта
от персонал за наблюдение, особено
при големи сгради, както и възможност за мониторинг от разстояние
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и в реално време (с помощта на WEB
функции за отдалечен достъп, известяване чрез SMS или електронно
съобщение и т. н.)“, коментират от
Сименс.
Системата е напълно съвместима
с платформите на Microsoft и отговаря на международните стандарти
за комуникация (по BACnet - ЕN ISO
16484-5, ANSI, ASHRAE, B.I.G.-EU) и
енергийна ефективност (EN 15232).
Функционалността й позволява проследяване, архивиране и оптимизиране на консумираната енергия в сградата. „Desigo BMS дава възможност
за свързване и с други устройства по
протоколите KNX, LonWorks, M-Bus,
ModBus RTU и OPC. Siemens предлага
също така и специализиран софтуер
за програмиране на ниво автоматика - Desigo XWorks“, допълват от
компанията.
Системата включва управление
дистрибуцията на топлопроизводство, управление производството и
дистрибуцията на студ, управление
на 4 броя климатични инсталации, на

вентилацията на гаражите, наблюдение на системата за питейно-битови нужди, на канализационната система, на 3 трансформатора, 2 броя
UPS, системата за пожарогасене,
наблюдение захранването на етажните електротабла, следене нивото на
нафтовия резервоар. Интегрирани са
4 броя чилъри по J-Bus, интеграция на
6 броя мултимери по ModBus, интеграция на 2 дизелгенератора по
ModBus“, коментира Мария Накова,
мениджър продажби Сградна автоматизация в Ню Систем.

Полиграфия Офис Център
Полиграфия Офис Център е модерен бизнес комплекс, изграден изцяло
според международните стандарти
за сгради клас А. Проектант и изпълнител на системата за сградна
автоматизация и други ключови технологични системи (структурна кабелна система и информационна инфраструктура, система за видеонаблюдение и системата за озвучаване
и аварийно оповестяване) е фирма
Актив Сълушънс. „Системата за
сградна автоматизация обхваща управлението и мониторинга на основните технологични системи – ОВиК,
ВиК и електросистемата и е интегрирана със системите за сигурност
на сградата като пожароизвестяване, видеонаблюдение, контрол на
достъп и СОТ. Също така система-

та извършва енергиен мениджмънт на
сградата: отчитане на топло/студо
потребление и електропотреблението на офисните и общите части,
както и генериране на детайлни
отчети за енергопотреблението за
всеки отделен наемател“, заяви инж.
Никодимов, управител на Актив
Сълушънс.
„Друга основна функция на BMS е
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гъвкавото управление на микроклимата както в общите части на сградата, така и за всеки отделен офис.
Тази функционалност постигнахме,
използвайки контролери на Siemens,
базирани на един от най-съвременните протоколи за комуникация KNX. Тъй
като желанието на инвеститора бе
да има възможност от едно място да
има максимален контрол върху технологичните системи, беше реализирана и интеграция по протокол M-bus
и Modbus с трите водоохлаждащи
агрегата и дизелагрегата на сградата. Така от операторската станция
на BMS могат да се наблюдават всички важни технически показатели на
тези агрегати.
Реализирахме и много други функционалности като управление на вентилацията в закрития паркинг по CO,
управление на противодимна вентилация, мониторинг на състоянието на
противопожарните клапи и др.“, допълва той.
В процеса на реализация на обекта Актив Сълушънс си партнира с
Bulgarian Land Development, които
изпълняват функциите на инвеститорски контрол. „Успешно си партнирахме и с Бизнес Група Екотоп –
подизпълнител по част ОВиК; Електра Тим – подизпълнител по част електро и др. Естествено, не на последно място, трябва да спомена нашите партньори в изграждането на системи за сградна автоматизация:
Siemens направление Сградни технологии, WAGO Kontakttechnik и Cisco
Systems“, допълни управителят на
Актив Сълушънс.

Галерия Мол Бургас
Галерия Мол Бургас е първият зелен търговски център в България,
сертифициран по американската си-
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стема за устойчиво строителство
LEED. Общата площ на съоръжението е 35 000 кв. м. BMS системата на
сградата, изградена от фирма Ню
Систем, обхваща близо 2000 физически сигнала (physical data points), както и приблизително 1000 интеграционни точки. „Интегрирали сме чилъри, котли, т. нар. Rooftops и WSHP,
дизелгенератори, трите енергийни
центъра, топло-/студомери; някои
подсистеми в сградата като система за дъждовна вода, система за
питейна вода, система за отопление
на тръби“, споделя Мария Накова,
мениджър продажби Сградна автоматизация в Ню Систем. „За осъществяване на интеграциите на Галерия
Бургас сме използвали LON, Modbus и
Mbus протоколи. Доставихме и инсталирахме полевата автоматика,
DDC контролери и операторската
станция, както и табла автоматика
(DDC табла).
Друга особеност на обекта е, че
съгласно изискванията на клиента
системата за автоматизация на
мола е базирана на оборудване на
Siemens, а системата на кината - на
Шнайдер Електрик, и в същото време двете системи са свързани помежду си“, допълва тя.
„За Галерия Мол Бургас доставихме: СОТ, газ детекция, ПГС, система
за сградна автоматизация (BMS) с

марка Desigo - програмируеми модулни контролери PX и TX-I/O модули,
както и мениджмънт станция за визуализация Desigo Insight V4. Desigo
BMS дава възможност за свързване
и с други устройства по протоколите KNX, LonWorks, M-Bus, ModBus RTU
и OPC, които за този обект са котли, чилъри, Rooftop машини, водни кули,
противопожарна инсталация, дизел
агрегат, централни топломери, осветление и др. За управлението и
енергийния мениджмънт на ОВК инсталациите доставихме вентили и
задвижки от серията Acvatix. Те предлагат възможност за реализиране на
висока енергийна ефективност чрез
прецизен контрол и скорост на регулиране. За надеждното контролиране на процеса на студо-/топлопроизводство доставихме също и необходимото полево оборудване: температурни сензори, датчици за налягане,
диференциални пресостати и други
от серията Symaro“, коментираха от
Siemens.
В обекта е реализирана и софту-
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ерна интеграция на пожароизвестителната система и системата за газ
детекция с BMS системата на обекта. Подизпълнител на всички слаботокови системи - пожароизвестителна, пожарогасителна, СОТ, контрол
на достъп, видеонаблюдение, оповестяване и озвучаване, газ детекция
за подземните паркинг зони и СКС в
зоната на CinemaCity е фирма Протех.
„Всички системи са реализирани с
възможност за централизирано и децентрализирано опериране и наблюдение. Въпреки специфичните условия
поради разчупената архитектура и
размерите на обекта, които затрудняваха комуникацията по магистралите за данни, бяха използвани найнови технологии за приемане и предаване на данни чрез преобразуватели и медия конвертори за комуникация жично и по оптика“, коментира
Георги Дамянов, технически директор
в компанията.

Management System) централизирана
система за автоматично управление
на сградните инсталации и оборудване, внедрена от фирма Телелинк. Системата управлява и контролира консумацията на енергия, системата за
достъп и сигнализира при повреда или
проблем. Противопожарната сигур-

Алфа център
Бизнес сграда Алфа център се
намира на бул. Александър Малинов, кв.
Младост 4 в непосредствена близост
до Бизнес парк София-1. Сградата се
състои от магазинна и офисна част,
които са обособени като отделни
зони със самостоятелни входове и
инфраструктура.
Охлаждането, отоплението и циркулацията на въздуха в сградата са
решени с изпълнението на четиритръбна VRV-система на водещата
фирма Daikin. Доставчик на оборудването и изпълнител на инсталацията
е фирма Елвекс. Системата позволява да се обособят различни температурни зони според изискванията на
ползвателя, като същевременно се
постига икономичност.
Всички инсталации и системи са
интегрирани в BMS (Building

ност е постигната с пожароизвестителна инсталация, подаваща сигнал
до рецепцията и мястото за управление на сградата. Изградена е и
дренчерна пожарогасителна инсталация, обхващаща зоните с най-голям
риск от пожар в сградата.
Електричеството се подава от
два независими източника. Аварийното захранване е подсигурено от дизелгенератор с автоматично превключване при спиране на основното
електрозахранване, доставен от
Варна Про. Всички инсталации са
положени в двоен под и окачен таван.

февруари 2012 г. след подписване на
договор между Schneider Electric и Ню
Систем на стойност почти 60 000
евро и бе завършен в началото на
месец май.
„Системата включва 5 климатични камери, 2 вентилационни рекуперативни блока, смукателни вентилатори, топлинен и студов център, следене на осветителни кръгове, както и
управление на система за студена
вода за технологични нужди, с общ
обем от 272 информационни точки“,
разказва инж. Владимир Лилов, ръководител отдел Реализация на проекти в
Ню Систем. „Част от нашата работа бе и участието ни в проектирането, изработването и доставката на
табла автоматика, монтаж на полево оборудване, окабеляване пуск и настройки на цялата система. Оборудването е базирано на гамата на
Schneider Electric, от една страна, за
да се осъществи пълна съвместимост
със съществуващата система, а от
друга се налага от продуктовото ориентиране на клиента. Конкретният избор бе направен на базата на ОВК и
електропроекти на фирма МИГ Инженеринг“, допълва инж. Лилов.

BMS система в разширението
на завода на Schneider Electric
В рамките на реализацията на
разширението на завода за автоматични предпазители на Schneider
Electric в Пловдив фирма Ню Систем
проектира и изгради система за
сградна автоматизация, която се
явява естествено допълнение към
съществуващата
такава.
Стартът на проекта бе даден на 15
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„Системата обхваща различни по
вид и функционалност помещения,
които съответно водят със себе си
и специфични изисквания“, информира той. „Част от инсталациите обслужват самото производствено
хале, където акцентът е предимно
върху темпериране на помещението,
както и отвеждането на топлина и
отработени газове, свързани с производствения процес.
Друга част обслужва т. нар. „битови“ помещения, т. е. столова, кафене, стаи за отдих, съблекални и т.
н. Характерното за тези инсталации
е, че управлението основно е базирано на наличието на СО2 в помещенията. Трети тип инсталации обслужват 3 конферентни зали, в управлението на които е залегнал принципът
на управление по заетост“, поясняват от Ню Систем.
„Това, на което държахме, бе
възможността системата да бъде
наблюдавана и контролирана от един
компютър“, споделя инж. Бойко Стефанов, ръководител Безопасни условия на труд, околна среда и сграда в
Schneider Electric. „Това е възможно,
тъй като монтираните датчици подават сигнали към BMS системата
от всяка една инсталирана система
– охлаждане, отопление, както и обслужването на технологични нужди в
производството. Датчиците следят
зададените параметри и са настроени така, че при минимално отклонение от тях, BMS системата спира
инсталацията. Моите конкретни
изисквания бяха свързани с въвеждането на системата Free Cooling, която позволява през нощта при падане на външните температури под
тези в производственото хале, автоматичното спиране на системата на
охлаждане и отварянето на аспирацията“, допълва инж. Стефанов.

Хермес парк - сграда Д
В сграда Д на Хермес парк бе изградена интегрирана система за автоматичен контрол от фирма Райзинг –
БМС. „Системата осигурява наблюдение и архивиране на всички параметри на управляваните съоръжения и графично представяне на същите с че-
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тивни динамични функционални схеми
и възможност за анализ на базата на
графики с интерфейс, позволяващ задаване на желана резолюция и времеви период. Системата обхваща табла автоматика, оперативна и силова
част, климатични камери, студов
център, индивидуален стаен контрол,
мониторинг и управление на осветление, управление на главни автомати,
противодимни вентилатори и асансьори от ПИЦ. Необходимото полево оборудване и софтуер са производство на
швейцарската компания SAUTER“, коментираха от Райзинг – БМС.

МОЛ България
Мол България е разположен на
кръстовището на бул. България и бул.
Тодор Каблешков в София. Молът е
част от проекта за смесено търговско и офис ползване с приблизително 130 000 кв. м РЗП. Сградата включва 4 подземни (паркинг и хипермаркет) и четири надземни нива с
търговска и развлекателни части.
Системата за сградна автоматизация е изпълнена от фирма Ню Систем. Използваната система е Desigo

4 на Siemens. В обхвата на BMS са
включени управление на 65 броя джет
(jet) вентилатори спрямо нивата на
въглероден окис (CO) в гаражите; управление на покривни централи; управление на водни кули, обслужващи
WSHP и осигуряващи охлаждането на
покривните централи; управление на
котли, работещи на газ/нафта, осветлението и др.
Повече информация за функционалните характеристики на системата
за сградна автоматизация и останалите инсталации, може да прочетете
в рубриката Проекти и реализации на
настоящия брой (стр. 12).
Източници на снимковия материал:
Ню Систем, Globe Trade Centre, Bulgaria Mall,
Полиграфия офис център, Парадайз център,
Белгравия Инвест, Tishman, TLL Media
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Конвенционални
и адресируеми
пожароизвестителни
системи
Осигуряването на висока степен на пожаробезопасност на жилищните, търговски и обществени сгради определя значимостта на системите за автоматично пожароизвестяване. Изборът на тип система зависи от мащабите на обекта, архитектурно-строителните
особености на сградата, предназначението на помещенията и т. н.
В практиката намират приложение конвенционалните пожароизвестителни системи - предпочитан вариант за по-малки обекти и адресируемите системи - подходящо решение за средни и големи обекти със
стотици датчици, в които навременното локализиране на пожара е жизненоважно.

Конвенционални
пожароизвестителни системи
Този тип системи за пожароизвестяване се състоят от централна

станция и детектори. При преминаване на някой от детекторите в
алармен режим, се променя режимът
на работа на цялата група, поради
факта, че устройствата за управление и индикация не са в състояние да разпознаят кой от всички
датчици, монтирани в линията, е
сработил.
Централната станция се захранва от мрежата чрез изправител и
стабилизатор, като абсолютно
задължително в структурата на системата присъства и резервно аку-

мулаторно захранване. Станцията
има няколко зони, максималният брой
на които е предварително дефиниран
от производителя. Датчиците и бутоните трябва да са от „конвенционален“ тип, т. е. да имат релеен
изход (контакт) – нормално отворен
или нормално затворен. Датчиците
с нормално отворен контакт се затварят при задействане и се
свързват паралелно към даден вход
(определената зона) на централната станция. Устройствата с нормално затворен изход отварят контакта си при задействане и се
свързват последователно към дадена зона. Конвенционалните датчици
се продават най-често с фабрично
фиксирани нива на задействане, които не могат да се променят. Това
може да доведе до фалшиво задействане, особено при много евтини
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датчици, които силно изменят параметрите си при стареене, както и
при промяна на експлоатационните
условия като температура, влажност и др.
Обикновено всяка линия завършва
с терминиращ резистор. Благодарение на него, централната станция
може да разпознава прекъсване на
линията. Съществува практика терминиращият резистор да се инсталира в самата кутия на централната станция, т. е. в началото на линията, а не в нейния край, което
напълно го обезсмисля. Наличието на
резистор е необходимо за правилната работа на системата, но когато
той е монтиран в началото на линията, не може да служи за разпознаване на евентуални комуникационни
проблеми.
Конвенционалните пожароизвестителни централи са с ограничено
приложение в обществени и промишлени сгради, но могат да осигурят
напълно приемливо ниво на защита за
апартаменти и фамилни къщи.

Адресируеми
пожароизвестителни системи
Терминът адресируема пожароизвестителна система се е наложил,
тъй като отразява едно от основните предимства на този тип системи - указва точното място на
събитието по адреса на сработилия
детектор. Централната станция адресира циклично всички елементи –
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Зониране
на пожароизвестителната система
Зонирането на системата за пожароизвестяване улеснява локализирането на
възникналия пожар и евакуацията на хората в сградата. Състои се в групиране на устройствата в линиите (конвенционални или адресируеми) в определени зони и позволява разделянето на охраняемия обект на подходящ брой подобекти. За целите на евакуацията е препоръчително зоните да са отделени в различни противопожарни отсеци (части от сградата, ограничени с огнеустойчиви строителни конструкции). При
разделяне на обекта на повече зони, пожарът се открива по-бързо и лесно. Активирането на дадена зона в системата може да се индикира и чрез светлинна сигнализация. При конфигурирането на зоните следва да се отчитат и фактори като етажност, евакуационни пътища, стълбищни площадки и др.
При конвенционалните системи активирането на едно устройство от зоната дава
индикация на контролния панел за активиране на цялата зона, без да се посочва кое
е сработилото устройство. Поради това, при този тип системи се препоръчва ръчните пожароизвестители и детекторите да са конфигурирани в отделни зони. Обикновено при тези системи обхватът на зоната съвпада с броя на монтираните на една
линия устройства.
датчици, бутони, сирени и т. н., като
прочита тяхното състояние или подава команда за активиране или деактивиране. По този начин се постига абсолютна селективност по местоположение – във всеки момент е
известно местоположението на задействания датчик. Абсолютната
селективност не се изисква при
малки жилища, но в големи сгради
като болници, хотели, офиси и т. н.,
отсъствието й би могло да доведе
до неефективната работа на пожароизвестителната система.
Друго основно преимущество на

адресируемите системи е възможността за дефиниране на предалармено състояние. Тъй като детекторите непрекъснато дават информация
за нивото на следената от тях величина, при достигане на ниво непосредствено преди алармения праг, се подава локална аларма. Това позволява
да се провери мястото за евентуална опасност, без да се вдига обща
тревога.
Адресируемите системи се разделят на два подвида, условно наричани
цифрови и аналогови. В действителност и двата вида са с микропроце-
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сорно управление. Също така и при
двата вида системи по комуникационната линия свързваща централата
с периферните устройства обикновено се предава цифров сигнал. Разбира се, съществуват и системи, ра-
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ботещи с аналогов сигнал. Разликата между цифрови и аналогови системи се изразява в това колко нива на
датчика отчита централната станция. Възможно е тя да работи само с
две нива на датчика – незадейства-

но и задействано, или да получава непрекъсната информация за неговото
състояние. Например, ако се разгледа топлинен датчик, настроен на 60
о
С, цифровата система ще адресира
датчика, но ще отчете само дали
температурата е под или над 60 оС.
Аналоговата система има възможност да отчете текущата стойност
на температурата със стъпка, определена от квантуването. При инсталирането на аналогова централа е
възможно програмно да се зададе
прагът на задействане на всеки сензор, което силно увеличава гъвкавостта на системата. Освен това
може да се компенсира замърсяването и стареенето на сензорите. Аналоговата система е в състояние да
различи продължителните сигнали от
кратковременните, както и автоматично да измени прага на задействане. Например, ако вследствие на запрашаване един оптично-димен датчик
отчита повишени нива на задименост
в продължение на няколко дни, е очевидно, че това не се дължи на пожар,
а на замърсяване. При това положе-
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ние системата автоматично повишава прага на задействане и намалява
вероятността от фалшива аларма.
Основен недостатък на аналоговата комуникация е нейната уязвимост по отношение на шумове.
Съществуват голям брой причини,
които могат да доведат до появата на шумове в комуникационния
канал, а следователно до грешно
отчитане на величините, измервани
от датчиците. При цифровите комуникации, когато по канала за връзка
(двупроводният кабел) се предават
единици и нули, влиянието на шумовете е сведено до минимум. Това е
така, не защото те отсъстват, а
тъй като са разработени начини за
кодиране на сигнала, които позволяват откриването и дори отстраняването на грешки при комуникацията. Един от най-често използваните начини е към края на съобщението да се добавя т. нар. CRC сума
(cyclic redundancy check). След изготвяне на съобщението, предавателят,
т. е. датчикът, изчислява CRC сумата и я добавя в края на съобщение-
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то. Приемникът, т. е централната
станция, изчислява същата сума на
базата на приетото съобщение и я
сравнява с получената. Ако няма
съвпадение, съобщението се приема
за грешно. Изчислено е, че при този
метод, вероятността от приемане
на грешно съобщение е част от процента.
При цифрово предаване на данните се използва протокол за комуникация, който указва големината на
съобщението, условията за начало и
край, начина на кодиране, синхронизацията между предавател и приемник,
адресирането, т. е. всички аспекти
на комуникацията. Съществуват
широко разпространени „стандартни“ протоколи като например
LonWorks или ZigBee за безжична комуникация, но те са намерили ограничено приложение в пожароизвестителната техника. В общия случай се
работи със специфични протоколи,
разработени специално за пожароизвестяване.
При изграждането на пожароизвестителни системи широко се практи-

кува и вариантът датчиците да са
производство на едни фирми, а централите и програмното осигуряване на други компании. В подобни приложения потребителят или инсталаторът структурират система, в която има устройства на различни производители. Използват се „отворени“ протоколи и централната станция следва да е съвместима с тях. В
зависимост от пълнотата на гамата, която предлага дадената компания, съществуват различни мнения
кой вариант е за предпочитане.
Независимо от конкретния си вид,
централната станция се захранва от
електрическата мрежа, най-често
чрез адаптер. Предвиждането на
резервно акумулаторно захранване е
задължително. Акумулаторите следва да са в състояние да осигурят поне
72-часова работа на системата в
режим на сканиране (незадействани
датчици) и поне 30 минути в активен
режим (при задействане на датчик),
включени звукова и светлинна индикации и превключени спомагателни
изходи.
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Вакуумни отводнителни
системи за покриви
Целогодишно покривите са изложени на неблагоприятното
въздействие на атмосферните условия. Ефективното им
отводняване е един от факторите, подпомагащи запазването на тяхната цялост и безпроблемно функциониране за
дълъг период от време. Отсъствието на добра система за
отводняване може да доведе до редица неблагоприятни
въздействия като влага по фасадата на сградата, влошаване на топлоизолационните характеристики на материалите и експлоатационните свойства на покрива и други.
Решаването на подобни проблеми
обикновено се свежда до изграждането на добра система за покривно
отводняване, която, освен чисто
практичните си функции, може да изпълнява и естетични такива и да
предаде на сградата индивидуален
облик.

Водосточните системи
Обикновено под водосточна система се разбира система от съоръ-

жения, подпомагащи организираното
отвеждане на дъждовна вода или
тази от топенето на сняг от
повърхността на покрива към общата отводнителна система. Наличието на подобна система позволява
да се избегне попадането на вода по
фасадата и във вътрешното пространство на фасадната конструкция; да се предотврати евентуално
протичане на покрива в случай на
събиране на по-голямо количество

вода и наводняването на мазета и
тавани и т. н.
Възможни са различни решения за
организиране на системата за отводняване на покривното пространство. Все по-често използвано
съвременно решение се явяват вакуумните отводнителни системи,
които са и предпочитано решение
при отводняването на големи покривни пространства. Сред причините е възможността, голямо като
площ покривно пространство да се
отводнява с по-малко на брой водоприемници, които могат да бъдат
свързани към един общ водосток. Характерна особеност на вакуумните
отводнителни системи е, че те
работят с висока скорост на отвеждане на водата при пълен капацитет на запълване. Също така при
вакуумните отводнителни системи
не се наблюдава навлизане на въздух
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в тръбата и възникването на водовъртеж, което е характерно за
гравитационните отводнителни системи. Съответно това позволява
използването на тръби с по-малък
диаметър.

Стандартните гравитационни
системи
принципно се оразмеряват за нисък
процент на запълване и значително по-голямо количество въздух в
тръбите. Оттокът е предимно по
стените на тръбите, което често
е причина за възникването на вибрации, които в някои случаи са достатъчно силни, за да създадат реална опасност от разрушаване на
щранга и монтираната на покрива
воронка. Според направени изследвания в съвременните гравитачни
системи близо 2/3 от сечението на
тръбата е запълнено с въздух, което оказва негативно влияние върху
цялостната ефикасност на системата. Това води и до необходимостта от използване на тръби с поголеми сечения, които допълнително усложняват конструктивните и
архитектурните проекти. Често се
налага и допълнително увеличаване
на диаметъра на тръбите за компенсиране на недостатъчната денивелация.
Липсата на възможност за завихряне при вакуумните отводнителни
системи, от своя страна позволява пълно запълване на тръбата с
вода и, съответно, елиминиране на
възможните неблагоприятни последици. Друго предимство на вакуумните отводнителни системи е отпадането на необходимостта от
предвиждането на известен наклон
на хоризонтално разположените отвеждащи тръби. Това рефлектира в
необходимостта от по-малко монтажно пространство за системата.

ÑÒÐ.

56

6*2012

Вакуумните отводнителни
системи
Принципът на работа на вакуумните отводнителни системи се основава на сифонното действие. Движещата сила е потенциалната
енергия, получена от разликата (денивелацията) между котата на водоприемника и котата на заустване, за да се усили пропусната характеристика на системата. Обемът
течност между двете точки е подложен на действието на силите на
гравитацията, вследствие на което налягането в горната част на
тръбата намалява, което увлича
водата, за да се превъзмогне разликата в наляганията. По-големият
обем течност, затворен в тръбата, съответно увеличава капацитета на системата. По тази причина
за най-ефективни се считат системите за вакуумно отводняване с
големи дължини на водосточните
тръби. Голямата дължина означава
голяма разлика в налягането, а от
там и по-висока скорост на водата.
На това се дължи и значително повисоката ефективност на системите за вакуумно покривно отводняване при високи сгради, в сравнение
със стандартните.

Елементи
на системата
Типичната вакуумна отводнителна система обикновено се състои
от водоприемници, къси отводнителни отклонения, второстепенни
и главни хоризонтални клонове, вертикален клон и точка на заустване.
Особена роля за ефективното отводняване играят водоприемниците.
Обикновено те са конструирани
така, че при определено ниво на водата да не позволяват навлизане на
въздух в системата, завихряне и
образуване на водовъртежи, което
гарантира по-добра работа на ця-

лата система. В момента, в който
започне отвеждането на водата,
въздухът се изтласква от системата, а специалната конструкция на
водоприемника не позволява засмукването на нов. С покачването на
водното ниво около водоприемника
и след потапянето на въздушната
клапа, тръбната мрежа започва да
се напълва с вода. Максимален капацитет системата достига след
пълното й обезвъздушаване. При
ниска интензивност на водния поток работата на вакуумните отводнителни системи не се различава от тази на конвенционалните.
Въпреки че водоприемникът е найважният елемент, при сифонните
системи се предявяват известни
изисквания и към вида на водосточните тръби. Специалистите препоръчват използването на тръби от
еластичен материал поради възможността от възникване на голямо налягане с отрицателен знак. За подходящо решение се считат тръбите от полиетилен висока плътност,
отговарящи на изискванията на EN
1519.

Особености
при проектирането
Прецизното и правилно проектиране и монтаж на хидравличните
схеми имат пряко влияние върху
функционирането на цялостната
вакуумна система. От особена
важност при проектирането е балансът при оразмеряване. Оптимална работа на системата може
да се постигне само при пълно запълване на сечението на тръбата по
цялата й дължина. За тази цел е
необходимо параметрите на всички водоприемници и отвеждащи
тръби да бъдат изчислени на базата на дъждовното водно количество за съответния район. Необхо-
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димо е постигане на баланс между
загубите на налягане и коефициентите на съпротивление на фитингите, от една страна, и смукателната сила, създадена от височината на сградата, от друга. В случаите, в които водоприемниците са
с различен капацитет на отводняване, е възможно възникването на
проблеми като затруднено движение но водата, шум и вибрации. За
да се предотвратят подобни и
други проблеми, специалистите
съветват прецизно изчисляване на
параметрите и водостоците, и диаметрите на тръбите, като диаметрите е добре да се приблизително еднакви.
Освен проектирането от особена важност е и доброто изпълнение
на системата. Препоръчително е
полагане на добра хидроизолация в
зоната на връзка между воронката

и хидроизолационните слоеве на покрива. Използването на негорими воронки подобрява сигурността и
възпрепятства разпространяването на евентуален пожар.

Предимства и недостатъци
на системите
Като основни предимства на вакуумните отводнителни системи
обикновено се посочват отпадането или чувствителното намаляване на голяма част от тръбните работи под кота 0,00 и около фундамента, както и на изкопните и насипните работи по площадковата
канализация; по-бърз монтаж; използването на тръби с по-малък диаметър и намаляване общата дължина на тръбите; по-големият капацитет на отвеждане на водата; помалък брой на необходимите водоприменици, тръби и фитинги, което

води и до по-малко натоварване на
конструкцията. Липсата на наклон
на тръбопроводната мрежа позволява по-добро използване на наличното пространство в сградата и
много по-лесно съгласуване с другите инсталации и конструктора на
сградата, както и опростена инсталация. Сред предимствата на
вакуумните отводнителни системи
е и тяхната способност да се самопочистват поради високите скорости. Като недостатъци на вакуумното отводняване се посочва необходимостта от използването на
подходящи софтуерни приложения за
изчисляване на системата, необходимостта системата да бъде устойчива на сплескване и опън, както и фактът, че при необходимост
от отклоняване от проектните размери, това може да доведе до промени в цялата инсталация.
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Стремим се да предлагаме
висок клас машини
на достъпни цени
Красимир Петков, бранд мениджър
за Raider и Makalon в Евромастер,
пред сп. ТД Инсталации

Компанията Евромастер отбелязва
своя XX юбилей. Кое беше основното
предизвикателство, с което Ви се наложи да се справите по пътя?
Компания, основана през 1992 г. и
честваща своя 20-годишен юбилей,
означава, че е минала през всички
възможни кризи на нашия преход. Затова и съм сигурен, че през тези 20
години, всяка една е била предизвикателство. Хубавото е, че през цялото време компанията е вървяла
само напред и нагоре, разширявала е
бизнеса и пазарния си дял, географското местоположение на пазарите,
както и качеството на машините и
артикулите, с които търгува.
Кое оценявате като свой най-голям
успех за този период?
За всяка фирма, която е оцеляла в
България и чества 20 години на пазара, според мен това е достатъчен
успех. Като добавим към това и извоюването на лидерска позиция в
бизнеса с инструменти в България,
едва ли има какво повече да се постигне на местния пазар.
Каква е стратегията Ви по отношение
на бъдещото развитие на Евромастер? Планирате ли разширение на
присъствието си на чужди пазари?
Бъдещата стратегия се основава на
продължаващото развитие на различните продуктови групи в бранда, да
развием и нови такива, които досега
не сме търгували. Добре ще бъде за
бранда също така да се разширят
пазарите, на които се предлагат
нашите марки, основно в Централна
и Източна Европа.
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Кои са най-търсените продукти в портфолиото Ви и как бихте обяснили интереса на пазара към тях?
Интересът към нашите продукти е
много голям. Това не е никак случайно, тъй като във всяка една продуктова група предлагаме уникални артикули, които нямат аналог като
цена и качество на пазара. Потребителите знаят, че при нас качеството в пъти надвишава цената. С тези
характеристики нашите артикули
във всяка една продуктова група са
лидери в сегмента, за който са предназначени.
Най-продавани като количество са
продуктите с по-широко, универсално предназначение.
Евромастер получи златен медал за
мултифункционалната дървообработваща машина RAIDER – RDP–CW M01 от
тазгодишното издание на МТП Пловдив.
Бихте ли разказали за нейните предимства?
Нейните предимства са в няколко
насоки. Първото е, че тя е мултифункционална, съчетава в себе си няколко основни дървообработващи машини и въпреки това във всяка една от
отделните й функции удобствата при
работа са същите като при индивидуална машина. Няма никакви компромиси, които да са направени, от обединението на няколко машини в една.
Потребителят може да работи еднакво удобно на нашата машина, както
на отделна такава, предназначена за
една дърводелска операция, с тази
разлика, че купувайки нашата машина,
ще си спести значителни разходи.

Предвиждате ли въвеждането на нови
продукти на българския пазар?
Ние постоянно въвеждаме нови машини на пазара, през 2012 г. при
Raider например продуктовата гама
е почти изцяло обновена. Всяка година правим нещо, което се прави за
първи път в България. От 2010 г. до
днес имаме премиери на машини, които само нашата компания предлага на пазара. За 2012 г. новите машини, които пуснахме, са основно
дървообработващи машини. Една от
тях е многофункционалната дървообработваща машина, настолен циркуляр, който може да работи и като
циркуляр с прецизно рязане под ъгъл,
така и като циркуляр с плот. Подобрихме и някои модели, които досега сме предлагали, направихме ги
много по-здрави и прецизни, увеличихме срока за експлоатация, без да
увеличим цената.
За 2013 г. също имаме много добри
проекти в тази насока и това основно е свързано с развитието на технологиите, следим непрекъснато
модернизацията в нашия бранш и
правим така, че технологии и машини, които доскоро са били немислими за масова употреба, ние да ги
предложим за средния ценови сегмент.
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Мощни и прецизни: новите
1600W оберфрези от Bosch
•Мощен 1600W мотор с константна
електроника и плавен старт
•Осветяване на работната повърхност със светодиод за точна работа и
прозрачна плъзгаща се плоча
•Патентована фина настройка за
точно регулиране на дълбочина на фрезоване на стъпки от 1/10 mm при фиксирана функция потапяне
•Блокировка на шпиндела и плосък капак на корпус за бърза смяна на фрезера
и лесно регулиране
•Подсилено захващане на колоните в
основната плоча за абсолютно точна
функция потапяне

Bosch разширява гамата си оберфрези в
1600 W-клас с два нови продукта: оберфрезата GOF 1600 CE Professional и копирната оберфреза GMF 1600 CE Professional.

GOF 1600 CE Professional

ната дори и при натоварващи работи по
фрезоване. Захватът на оберфрезата
GOF 1600 CE Professional позволява работа с фрезери с опашка 8mm - 12mm.

GMF 1600 CE Professional има много приложения осигурявайки едновременно висок
комфорт при работа. Така например системата SDS позволява бързо фиксиране на

Допълнително предимство е и прецизната настройка "After-Lock". Патентованата фина настройка за точно регулиране на дълбочина на фрезоване е на
стъпки от 1/10 mm при фиксирана функция потапяне. Тя спестява време и същевременно осигурява висока точност.
GOF 1600 CE Professional предлага и подсилено захващане на колоните в основната плоча за абсолютно точна функция потапяне. Плоският капак на корпуса позволява безпробемо поставяне на
машината върху него - било за смяна на
фрезера или по-лесна настройка. Блокировката на шпиндела позволява бърза и
лесна смяна на фрезера.

отделния моторен блок без хлабина по избор във врязващия се или копирен блок. Допълнителни предимства на GMF 1600 CE
Professional са както и при GOF 1600 CE
Professional прецизната настройка "AfterLock", прозрачна плъзгаща се плоча и LEDосветление, плоският капак на корпуса.

GMF 1600 CE Professional

Оберфрезата GOF 1600 CE Professional
има прозрачна плъзгаща се плоча и LEDосветление, които за осигуряват изключително добър поглед върху обработваемата повърхност и фрезера, гаранти-

За оптимален контрол при копирни работи Bosch предлага копирната оберфреза с "Trigger Control" GMF 1600 CE
Professional. Патентована система на
включване в ръкохватката (Trigger

райки точна работа и прецизни резултати. Мощният 1600W мотор с константна елетроника притежава достатъчен
запас от мощност, дори и при по-високо
натоварване, за бърза и най-вече равномерна работа. Максималният ход на фрезата от 76mm дава гъвкавост на маши-

Control) осигурява оптимален контрол от
самото начало на работата и безупречно водене на инструмента. Това е предимство спрямо други подобни машини,
които се включват само от прекъсвач в
корпуса, и при включването им се налага да бъдат държани само с една ръка.

И двата инструмента: GOF 1600 CE
Professional и GMF 1600 CE Professional
се предлагат както в L-Boxx, така и в
картотена кутия.

bg.bosch-pt.com
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Лазерни ролетки
Лазерните ролетки биват все по-предпочитани в практиката
при измерване на големи разстояния. Причината за това е не
само в бързината и удобството на измерването, а и поради
по-голямата точност в сравнение с други методи на измерване, както и поради възможността да се определят разстоянията до недостъпни или трудни за достигане места.
При лазерните ролетки се използва източник на светлинни импулси,
които образуват тънък лъч. Източникът е лазер, което определя наименованието им. Лъчът се насочва към
предмета, до който трябва да бъде измерено разстоянието, отразява се и
се връща в ролетката, където чрез
електронна схема се измерва времето за отиване и връщане на множество следващи се един след друг импулси. Микропроцесор изчислява средната стойност на времената на всеки от тях и чрез записаната в паметта на ролетката скорост на светлината изчислява разстоянието, което
се появява на екрана. Измерването на
времената на множество импулси е
необходимо с оглед на неизбежните
грешки при измерването на времето
– при някои от импулсите се получава
по-голямо разстояние от действителното, а при други - по-малко. Поради
това колкото повече измервания се
правят, толкова по-добре се компенсират грешките на всяко от тях и
получената средна стойност е по-
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близка до действителното разстояние, което обяснява и голямата точност на лазерните ролетки.
Необходимостта лъчът да се отрази е една от особеностите на лазерните ролетки, поради която не е
възможно да се измерва разстоянието до предмети, които практически
не отразяват светлината.

Диапазон на измерване
Най-важната характеристика на
лазерните ролетки са разстоянията,
които могат да измерват. Минималното е между няколко сантиметра и
няколко десетки сантиметра. В зависимост от максималното разстояние, ролетките условно се разделят
на две групи. Първата са предназначените предимно за домашно ползване, които в зависимост от модела
могат да измерват максимално разстояние между 20 и 200 метра. Във
втората група се включват тези за
по-големи разстояния и, съответно,
работа на открито, като при някои
от тях разстоянието достига до

2200 метра. Специфична особеност
е, че част от моделите в тази група
използват невидим инфрачервен лъч.
Характерни приложения са за измерване на разстояния до сгради, дървета и други отдалечени обекти, от
кораб до брега и т. н. При тези ролетки обаче възниква един специфичен проблем – поради голямото разстояние петното от лъча върху обекта е твърде голямо и част от него
може да попадне върху други, разположени отзад обекти. По тази причина повечето ролетки измерват
само разстоянието до най-близкия
обект.
Друга характеристика е времето
за измерване, което е от натискането на съответния бутон за начало до
появата на резултата върху екрана.
Обикновено то не надвишава половин
секунда, а в по-редки случаи - може да
достигне до 4 секунди.

Грешки при измерването
При лазерните ролетки за разстояния до 50 метра грешката на измерване е между 1 и 5 милиметра. Грешката нараства с 1-2 десети от милиметъра за всеки метър от измерваното разстояние при силно околно
осветление и при обекти със слабо
отражение. Нещо повече, в тези случаи максималното разстояние обикновено намалява в сравнение с даденото в каталога на ролетката. Това
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са причините за наложилото се вече
мнение, че по-лесно и точно с лазерна ролетка се измерва в помещения,
отколкото навън. При разстояния над
500 метра грешката вече е няколко
десетки сантиметра и може да достигне до около метър.
Лазерните ролетки са със сравнително малки размери, а теглото им
обикновено варира между 200 и 450
грама.
Захранването, което може да бъде
с обикновени или акумулаторни батерии, обикновено осигурява няколко
десетки хиляди измервания, преди да
се наложи те да бъдат сменени или
заредени.

Приложна област
Естествено, едно от най-честите
приложения на лазерните ролетки е
за измерване на разстояния. Измерването е между избрана отправна
равнина на ролетката и друг обект.
Равнината може да е задният или
предният ръб на кутията, краят на
специален щифт или средата на
отвора за закрепване на ролетката
върху статив.
Не са рядкост ролетките с допълнителен режим за непрекъснато измерване, при който лъчът може да се
насочва към различни обекти (както
с електрическо фенерче се осветяват
различни места) и без никакви допълнителни манипулации върху екрана се
получава разстоянието до тях. При
това всяко следващо измерване елиминира предното. Същият режим се
използва и когато трябва да се маркира място на желано разстояние от
обект. Ролетката се поставя на обекта и той се премества, докато раз-

стоянието се получи на екрана. По
аналогичен начин може да се фиксира
мястото на отвори за контакти и
ключове, на лампи и полилеи на тавана. Съществуват модели, които едновременно с това дават минималното и максималното разстояние от
началото на измерването.
За определяне на големината на
правоъгълни площи най-напред се измерва дължината на площта, която
се появява на екрана. Ролетката се
завърта под прав ъгъл (това е особено важно за точността на измерването) и се измерва широчината.
Върху екрана тя заменя дължината и
заедно с това се изписва големината на площта.
По подобен начин може да се измери и обем на помещения, поради което ролетките притежават и такъв
режим. Това измерване е особено
удобно за обзаведени помещения,
където достъпът до някои от стените може да е затруднен. Примери
за такива измервания са при определяне на отоплителния обем или при
избор на климатик.
Много често се правят няколко
измервания с цел намиране на тяхната сума. При по-голямата част от
лазерните ролетки не се налага записване на резултатите поради вградената им памет, работеща по подобие на електронен калкулатор с
възможност за прибавяне и изваждане на намерената стойност. Също
така ролетката сигнализира при
грешка, например при опит за прибавяне на площ или обем към записана
дължина. Освен това при повечето
ролетки записът в паметта не се
губи при изключването им.
Твърде много са случаите, когато

се налага с ролетката да се направят много и различни измервания, след
което резултатите да се съхранят
в подходящ вид. В тази връзка някои
от ролетките са снабдени с Bluetooth
за безжична връзка с персонален или
джобен компютър. При това двете
устройства след включване автоматично се разпознават и установяват
връзка помежду си. В някои ролетки
най-напред чрез вградена програма
резултатите от измерването могат
да се оформят в таблици и дори да
се изготви план на измерените помещения, които се прехвърлят в компютъра или асистента.

Допълнителни възможности
Има немалко хитрости при работата с лазерните ролетки, които допълнително разширяват възможностите
им. На първо място това е индиректното измерване на разстоянието
между две недостъпни точки А и В.
Застава се на място С, от което те
се виждат, и ъгълът на лъча при попадане върху една от тях е перпендикулярен на свързващата ги права линия.
Измерват се разстоянията от С до А
и от С до В и чрез тях по Питагоровата теорема ролетката изчислява
разстоянието между А и В.
При строително-монтажни работи
често се налага подвижна плоскост
да се постави успоредно на стена.
Това се постига чрез установяване
с ролетката на еднакво разстояние
между двата края на плоскостта и
стената.
Боядисаната повърхност в помещение се определя, като се измери
площта на всяка от стените, резултатите се съберат в паметта на ролетката и след това по същия начин
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се измерят и извадят площите на
вратите и прозорците.
Лесно и бързо чрез използване на
паметта на ролетката може да се
определи дължината на монтираните
водопроводни и канализационни
тръби, както и проводниците на електрическата, телефонната и всякакви други подобни инсталации.
Точността на измерване с лазерната ролетка е твърде важна. Необходимо е лещите винаги да са чисти
и да се внимава да не се надраскат.
Всяка лазерна ролетка е предназначена да работи в определен температурен обхват, даден в нейния
проспект. Неговата долна граница
обикновено е между -10 и +5 градуса,
а горната – от +40 до +50 градуса.
Извън обхвата ролетката измерва
грешно. Поради това съществуват
модели, които дават индикация за
температура извън обхвата, а някои
дори автоматично не позволяват провеждането на измервания. Грешни измервания се получават и при изтощена батерия.
При измерване на разстояние до
стъклени предмети може да се полу-
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чи грешка, тъй като част от лъча
преминава през тях и се отразява от
други обекти. Едно от решенията на
този проблем е поставяне на непрозрачен лист върху предмета. Същият
проблем възниква и при измерване на
разстоянието до водна повърхност.
Грешка може да се получи и когато лъчът преминава през въздушни
слоеве със силно различаваща се температура, например над работеща
печка. Единственото и ефективно решение е това да не се допуска.
Производителите на лазерни ролетки предлагат и някои допълнителни приспособления за улесняване на
използването на ролетките. Например за измерване на разстояния до
обекти, които не отразяват светлината, повечето ролетки разполагат със специална светлоотражателна плочка, която се закрепва
върху обекта. Към други модели се
предлага отражателна дъска, използването на която увеличава от 2 до
3 пъти максималното разстояние за
измерване.
При измерване на големи разстояния всяко трепване на ръката преме-

ства значително края на лъча и той
може да напусне измервания обект. В
такива случаи е добре да се използва
статив, върху който се завинтва ролетката.
Когато се измерват дължини в
хоризонтална посока, може да се
допусне грешка поради неточно хоризонтално положение на лъча. За избягване на това някои модели имат вградена ампула с вода и мехурче, подобна на тази в нивелирите. В други тя
се предлага като допълнително приспособление – монтирана е на пластинка, която лесно се закрепва върху
корпуса на ролетката.
В условия на силна околна светлина лъчът и петното от него се забелязват по-трудно. За улеснение някои
фирми предлагат като принадлежност специални очила с червеникави
стъкла. Използването им подобрява
виждането, но не предпазва очите от
лъча на ролетката.
При работа с лазерни ролетки е
добре да се има предвид, че въпреки
малката мощност на лазерния лъч
настоятелно се препоръчва той да не
се насочва към хора и животни.
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