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Bosch Системи за сигурност представи нови продукти на Security Expo 2015

лични модела IP камери, симулирайки работа-

та им в реални условия. За целта камерите

NBN-498 Dinion2x D/N, NBN-733V-IP DINION

Starlight HD 720p60 IVA, Dinion IP Starlight

8000MP5МР бяха монтирани в тъмна кутия,

която съдържаше детайлен макет на детски

увеселителен парк. На монитор отвън посети-

телите имаха възможност да се убедят в

качествата им при различен интензитет на

светлината.

На своя щанд компанията показа и възмож-

ностите на интелигентния видео анализ IVA.

Той се осъществява от специален микропро-

цесор директно в самите камери, като така

На изложението за охрана и сигурност

Security Expo 2015, Bosch Системи за сигурност

демонстрира възможностите на четири раз-

се спестява нуждата от допълнителен со-

фтуер и сървър за обработка на видеосигна-

ла. Интересна за посетителите беше и нова-

та серия управляеми IP HD индустриални MIC

камери, също притежаващи възможност за

интелигентен видео анализ (IVA).

В сферата на пожароизвестяването Bosch

Системи за сигурност акцентира на новото

поколение пожароизвестителни детектори

AVENAR 4000 с технология за отчитане на

електромагнитното влияние и IP интеграция

между пожароизвестителна система FPA

5000 и системата за гласова евакуация

Praesideo.

Бегели представи ново LED аварийно осветително тяло за ниски температури
ниски температури Acciaio LED Extreme, съоб-

щиха от компанията. „Основният проблем при

аварийните осветителни тела, използвани

при минусови температури, е фактът, че се

намалява драстично животът на батерията.

Бегели решават проблема, като поставят

температурен сензор и нагревателен резис-

тор в отсека, където е инсталирана батери-

ята. Когато температурата падне под +5

градуса, температурният сензор включва

нагревателния резистор и батерията рабо-

ти при плюсови температури. По този начин

аварийното осветително тяло работи нор-

мално при температури до -20 °C“, обясняват

производителите.

Тялото на Acciaio LED Extreme е от алуми-

ний, а разсейвателят е от закалено стъкло.

Рефлекторът му е огледален, специално кон-

струиран за светенето на LED модули. Защи-

тата от прах и влага е IP66.

Бегели представи на българския пазар но-

вото LED аварийно осветително тяло за

900 улични LED осветителни тела са монтирани в Добрич
800 стълба и 900 осветителни тела са

монтирани в рамките на приключилия наскоро

проект за обновяване на част от уличното ос-

ветление в Добрич, изпълнен от испанската

компания Етралукс, съобщиха от местната

община. Светодиодни осветители с мощност

36 W и 24 W са инсталирани в жилищните квар-

тали „Христо Ботев“, „Добротица“, „Дружба“

1, 2, 3, 4, „Русия 2“ и по събирателни улици в

централна градска част. Общата стойност-

та на проекта, финансиран от Международ-

ния фонд Козлодуй, е 700 000 лв. Очаква се

новото улично осветление да спестява по над

400 тона въглеродни емисии годишно.
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Сектрон представи решение за алармен
мониторинг с HD видео верификация

На специализирана презентация в рамките на изложението Security

Expo 2015 в София фирма Сектрон представи Paradox Insight - интег-

рирано решение за алармен мониторинг с HD видео/аудио верификация.

"Paradox Insight позволява на потребителите да чуят и видят какво се

случва в охранявания обект, да защитят дома или бизнеса си по всяко

време директно от своя смартфон. В случай на нарушение на сигур-

ността системата осигурява HD видео с висококачествен звук от

събитието с цел визуално потвърждение и докладване на алармата.

Мобилното приложение Paradox Insight App позволява незабавен

достъп до една или няколко HD77 камери за ефикасно управление на мно-

жество локации. С него потребителите могат да гледат до четири

видео потока едновременно на един екран за неограничено време", за-

явиха от компанията. "Paradox Insight е подходящо решение за час-

тни домове, ваканционни жилища, отдалечени обекти, както и за

търговски зони, магазини, ресторанти, аптеки, банкови офиси и скла-

дове. Системата може лесно да бъде разширена с допълнителни про-

дукти Paradox за охрана на външния периметър или вътрешността

на жилищни и търговски обекти", допълниха от Сектрон.

Schrack Technik проведе традиционните си Инфо дни на 27 април в

Габрово, на 28 април в Хасково и на 29 април в Стара Загора. По време

на семинарите експерти на компанията представиха новата серия

модулна апаратура Amparo, новата библиотека за проектиране Schrack

CAD и обновения онлайн магазин. Гостите имаха възможност да се за-

познаят и с различни видове защити от пренапрежения, както и с тех-

нологии за компенсация на реактивна енергия. Сред акцентите бяха още

индустриалният LED осветител Arktur и серията релета S-Relay.

Schrack Technik проведе Инфо дни в
Габрово, Хасково и Стара Загора
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R&M проведе пътуващо изложение за ЦОД в Югоизточна Европа

Белград, Ниш, София, Варна, Букурещ, Брашов

и Клуж-Напока. Инициативата бе част от ев-

ропейското турне на R&M. Гостите се за-

познаха в реални условия и работеща среда

с полезните функции на интелигентната

система за управление на комуникационната

инфраструктура - R&MinteliPhy; медните и

оптични решения на компанията, осигурява-

щи висока плътност; претерминираните

медни и оптични комуникационни кабели на

R&M; възможностите и предизвикателства-

та пред използването на 40GBASE-T и

От 5 до 20 март т. г. R&M организира

пътуващо изложение, посветено на ново-

стите в изграждането на комуникационна-

та инфраструктура на центрове за обработ-

ка на данни (ЦОД). Обиколката, на която

присъстваха над 200 клиенти и партньори на

компанията, включваше: Любляна, Загреб,

100GBASE-T.

"За пореден път R&M демонстрира техно-

логичните си преимущества в един от най-

динамично развиващите се сегменти на ин-

дустриалния пазар на ИТ, от една страна, а

от друга - желанието и възможностите си да

работи най-близо до своите клиенти и парт-

ньори", заяви Радостин Чугреев, мениджър

бизнес развитие в R&M България. След успеха

на Data Center Roadshow от компанията зая-

виха, че се планира инвестиция и в друго пъту-

ващо изложение за 2015 г. - FTTx.

Wago стартира пролетна промоция на клеми

ще получат подарък универсално зарядно ус-

тройство. Миниатюрните разклонителни

клеми от серията 2273 се произвеждат във

варианти с 2, 3, 4, 5 и 8 гнезда. Изводите на

всички клеми до 5-гнездовата са подредени в

един ред, а 8-гнездовата клема има по чети-

ри извода в два реда, разположени един над

друг. Допустимият номинален ток на клеми-

те е 24 А. Така може да бъде използван пълни-

ят капацитет на максималното клемно на-

пречно сечение от 2,5 мм2.

Разклонителните пружинни клеми серия 773

на WAGO се предлагат в 2, 4, 6 или 8 гнезда. Те

са подходящи за едножилни проводници със

сечение от 0,75 мм2 до 2,5 мм2 и многожилни

проводници със сечение от 1,5 мм2 до 2,5 мм2.

Новият 3-полюсен вариант е подходящ за ед-

ножилни и многожилни проводници със сечение

от 1,5 мм2 до 6 мм2. Клемите от серия 224 са

специално предназначени за осветителни тела.

Те са подходящи за едножилни, многожилни и

гъвкави проводници и се отличават с висока

устойчивост и възможност за работа при

повишени температури.

Wago стартира своята традиционна про-

летна промоция на клеми, съобщиха за ТД

Инсталации от компанията. При закупуване

на 800 бр. оригинални разклонителни клеми

Wago от сериите 2273, 773 и 224 клиентите

Osram отделя бизнеса с общо осветление в независима компания

Германският производител Osram обяви,

че ще отдели своя бизнес с осветление, на-

сочено към приложения с общо предназначе-

ние (включително LED), в отделно независи-

мо дружество. През финансовата 2013/14 г.

този бизнес е регистрирал оборот в размер

на близо 2 млн. евро. Приходите в сегмента

са около 40% от общите приходи на компа-

нията.

Според съобщение на Osram създаване-

то на новата структура ще представлява

основа за по-нататъшно развитие на биз-

неса, както и за обсъждане на партньор-

ства.
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Нелбо представи новата метрологична система EcoThermo
рани сгради с централно топлоснабдяване на

24 март т. г. в залата на БТА в София. В

събитието участваха представители на

Министерството на енергетиката, Комиси-

ята по енергетика към НС, КЕВР, Асоциация-

та на топлофикационните дружества, Коми-

сията за защита на потребителите, Браншо-

вата камара на енергетиците, асоциация „Ак-

тивни потребители“.

„EcoThermo е метрологичен продукт, кой-

то решава въпроса с неясните сметки по

системата дялово разпределение в топлофи-

цирани сгради с вертикални щрангове, като

измерва консумираната топлоенергия от

всеки радиатор в KWh. Той преодолява всички

недостатъци на системата за дялово разпре-

деление на топлинна енергия и т. нар. топлин-

ни разпределители. EcoThermo измерва три

"преки" физични величини, участващи в топ-

лообмена на отопление: входни и изходни тем-

ператури на флуида, скорост на мигновения

поток, точно като един топломер. Двете

температури са взети от две сонди, прила-

гани върху тръбите на вход и изход на ради-

аторите, а скоростта на потока се измерва

от Soft мека-сензор“, поясниха от Нелбо.

Нелбо представи новия проект EcoThermo

- метрологична система за индивидуално

отчитане на топлинна енергия в топлофици-

Systema оборудва със слънчеви концентратори изложението Expo Milano
Общата площ на изложението е 1,1 млн. кв.

м. След проведен конкурс организаторите са

избрали Systema за участник в своя проект,

свързан с технологии за производство на

енергия за охлаждане чрез оползотворяване на

топлината от слънчеви концентратори.

„Технологията на слънчевата концентрация

на Systema позволява да се преодолеят ограни-

ченията на традиционните соларни панели с

много по-високи ефективност и работна тем-

пература. Благодарение на създаденото ноу-хау

Systema са успели да намалят значително раз-

ходите, което позволява бърза възвръщаемост

на инвестициите и много конкурентни цени за

единица енергия“, обясниха от КлиВенТо.

Модулите SolarWing Evolution се състоят

от слънчев колектор с повърхностна обра-

Systema Италия оборудва със слънчеви

концентратори международното изложение

Expo Milano, съобщиха от фирма КлиВенТо,

партньор на Systema в България. Шестмесеч-

ното събитие, посветено на изхранването на

планетата и бъдещето на храната, се провеж-

да в Милано между 1 май и 31 октомври т. г.

ботка за високо абсорбиране, защитени ваку-

умни тръби за предотвратяване на разпиля-

ването на топлина в атмосферата, всички по-

ставени във фокуса на огледалото на слънче-

вия концентратор с висока степен на коефи-

циента на отражение (по-голямо от 90%).

„SolarWing Evolution има значителни пре-

димства в сравнение с традиционните солар-

ни панели: по-висока мощност; диапазон на ра-

ботни температури от 40 ° до 300° C; мак-

симална производителност през целия ден и

през цялата година, като модулите са оборуд-

вани с интегрирана система за слънчево про-

следяване; може да захранва с модулация;

възможно е изключване на всеки модул в слу-

чай на постигане на максимална работна

температура“, допълниха от КлиВенТо.

Велдим-1 представи платформа за интелигентни домове
Велдим-1 представи макет на умна къща,

част от проекта „Едно решение за всичко“ – из-

граждане на електроинсталации, системи за

сигурност, климатизация и вентилация, по

време на изложението Smart Cities. Новата хар-

дуерна и софтуерна платформа, разработена

от компанията, дава възможност за управле-

ние от разстояние със смартфон на всички

системи, захранвани с електричество – освет-

ление, отопление, климатизация, електроуре-

ди, пожароизвестителни и алармени системи,

видеонаблюдение, гараж, домофон и т. н. във

всякакъв тип частни домове, сгради и сградни

комплекси. Платформата може да се използва

и като универсална разплащателна система –

за пазаруване, за плащане на сметки, за ползва-

не на градския транспорт и т. н. Всички данни

за лична карта, шофьорска книжка, гражданска

отговорност, застраховка и др. могат да се

интегрират в системата чрез специализира-

ния софтуер. Към момента хардуерно про-

дуктът е напълно завършен, а софтуерът е в

напреднал процес на разработка с налична демо

версия, поясниха от Велдим-1.

Toshiba и United Technologies разширяват сътрудничеството си

Toshiba и United Technologies обявиха, че ще

създадат инженерни центрове в Северна Аме-

рика, Европа и Индия, за да насърчат производ-

ството на ОВК продукти на местно ниво. Това

е първият резултат от обявеното в края на

миналата година споразумение за допълнител-

но задълбочаване на стратегическото сътруд-

ничество извън Япония чрез съвместното

предприятие Toshiba Carrier Corp. (TCC).

„Създаването на съвместни инженерни

центрове и производства ще предостави

възможност за местна разработка на продук-

ти, производство и продажби в ключови ре-

гиони, което ще увеличи нашето международ-

но присъствие и ще ни позволи да предлагаме

на клиентите решения с по-голяма стойност“,

коментира Хисао Танака, главен изпълнителен

директор и президент на Toshiba.
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Водещият производител в областта на сградната

автоматизация Belimo отбеляза поредно успешно учас-

тие на международното изложение ISH във Франкфурт,

Германия, информираха за сп. ТД Инсталации от офиса

на компанията. На своя щанд Belimo представи последни-

те иновативни решения за регулиране на въздух и вода.

Акцент тази година бе поставен върху новата продук-

това линия Belimo ZoneTight – компактни решения за стайно

и зоново регулиране. „Продуктите от тази серия са

предназначени за регулиране на вода и се отличават с

изключително компактните си размери, повишено бързо-

действие, устойчивост, приспособимост, плътно затва-

ряне с цел предотвратяване на енергийни загуби, както

и изключително ниска ел. консумация на задвижващите

механизми“, разказаха от компанията. Belimo ZoneTight

включва стандартни дву- и трипътни вентили с малки

диаметри за различни приложения, компактни хидравлич-

но балансиращи и регулиращи двупътни вентили, както

и усъвършенствания 6-пътен регулиращ вентил, който

замества до 4 нормални вентила, като превключва хид-

равлично двете линии на топлообменника към топло- или

студеноизточника. В резултат на тези решения се спе-

стяват средства, както при първоначалната инвести-

ция, така и в процеса на експлоатация.

„Друг експонат, който привлече много голям интерес,

бе патентованият иновативен продукт Belimo - Energy

Valve. Това е най-високото еволюционно стъпало в регули-

рането на вода, след електронно хидравлично баласиращи-

те регулиращи вентили, които Belimo представи за първи

път преди няколко години“, коментираха от местния офис

на швейцарския производител. "Това решение определено

има много светло бъдеще и поставя нов стандарт в об-

ластта на водното регулиране", споделиха от Belimo. Про-

дуктът съчетава двупътен регулиращ вентил, дебитомер,

температурни сензори, изпълнителен механизъм с вградена

Belimo представи новите си
продукти на изложението
ISH Frankfurt 2015

логика, като по този начин изпълнява 5 функции: измерва-

не, регулиране, отсичаща функция, хидравлично балансиране

и енергиен мониторинг. Автоматичното хидравлично ба-

лансиране осигурява точно необходимия дебит, независи-

мо от промените в диференциалното налягане, а чрез

вградения Делта-Т мениджър се следи да не се падне под

дефинираната температурна разлика, като по този начин

се повишава ефективността на системата и се предот-

вратяват енергийни загуби. Друго предимство на продук-

та е възможността за директно следене на енергийната

консумация за охлаждане и отопление, като се съхраняват

данни за 13 месеца.

На изложението във Франкфурт Belimо представи за първи

път и новите модели противопожарни изпълнителни меха-

низми с допълнителна функция за сигурност. „С иноватив-

ните си решения и безкомпромисно качество заслужено

затвърждаваме ролята си на водещ лидер в областта на

изпълнителните механизми за противопожарната и проти-

водимна защита“, заявиха от компанията.

Belimo представи новите си
продукти на изложението
ISH Frankfurt 2015
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На 30 март т. г. ABB, Robert Bosch

и Cisco Systems официално оповести-

ха формирането на международно

съвместно дружество, наречено

mozaiq operations, съобщиха от ABB.

То ще се занимава с разработване-

то и управлението на отворена со-

фтуерна платформа за смарт техно-

логии за домакинството. Платформа-

та ще помогне за унифицирането на

съществуващите днес самостоятел-

ни решения за автоматизация на до-

ABB, Bosch и Cisco създадоха
съвместно дружество

макинствата и ще предложи опера-

тивна съвместимост между устрой-

ствата. Потребителите ще могат

безпроблемно и интуитивно да при-

способяват своите уреди и устрой-

ства независимо от марката, за да

си осигурят безпрецедентно ниво на

контрол, комфорт и значително по-

добряване на енергийната ефектив-

ност.

"Това съвместно усилие за разра-

ботване на отворена софтуерна плат-

форма за смарт домове се вписва иде-

ално в стратегията на AББ за разши-

ряване на нарастващите възможнос-

ти на "Интернeт на нещата, услуги-

те и хората" както за потребители-

те, така и за компаниите. AББ разпо-

лага с пълен набор от решения за жи-

лищни и търговски сгради и е отдаде-

на на това да стимулира иновациите

в тази вълнуваща среда. Сътрудниче-

ства като mozaiq са гаранция, че по-

требителите разполагат с по-бърз

достъп до възможно най-добрата

технология", заяви Тарак Мета, ръко-

водител на направление "Продукти

ниско напрежение" в AББ.

Софтуерната платформа mozaiq ще

създаде възможности за редица нови

услуги чрез улесняване на опростения,

но защитен обмен на данни между раз-

лични видове устройства и техните

потребители. Чрез създаването на

бизнес екосистема АББ, Bosch и Cisco

се стремят да улеснят сътрудниче-

ството и да удовлетворят различни-

те изисквания и възможности на за-

интересованите лица в процеса на

разработване на платформата.

Временно изпълняващ длъжността

управител на mozaiq ще бъде Дирк

Шлезингер от Cisco Internet Business

Solutions Group, който ще работи във

Франкфурт, Германия, до назначаване-

то на постоянен ръководител.

ABB, Bosch и Cisco създадоха
съвместно дружество

Неосвет Лайтинг реализира цяло-

стно светлинно решение за подбор и

подмяна на съществуващите освети-

телни тела в един от най-големите

цветарски магазини в гр. Варна -

"Флорис". Това е вторият по рода си

проект на компанията след успешна-

та подмяна на осветителните тела

в друг магазин за цветя ("Флореста")

през миналата година, по чиято пре-

поръка беше иницииран проектът

"Флорис".

"По молба на собствениците, кои-

то не бяха удовлетворени от рабо-

тата на настоящите нестандартни

осветителни тела с осем броя луми-

несцентни пури (Т8) и лошата осве-

теност, техническият екип на Нео-

свет Лайтинг предприе цялостен

оглед на магазина. След съответни-

те замервания бе установено, че

Неосвет Лайтинг модернизира
осветлението на магазин
"Флорис"

осветеността на работната

повърхност е по-малка от 250 lх с

лошо светлоразпределение и тъмни

петна, лош индекс на цветопредава-

не и неподходяща цветна температу-

ра за магазин в тази сфера на дей-

ност. Неподходящото луминесцент-

но осветление не разкрива истинска-

та красота на живите цветя и нама-

лява работоспособността на служи-

телите и това доведе до нуждата от

спешна промяна в осветлението на

магазина. Нашите експерти изготви-

ха проект в рамките на два дни с

очакваната разходна норма на елек-

трическа енергия, както и разходите

за подмяната на луминесцентното

осветление изцяло с LED. Само за един

работен ден бе извършена замяната,

която по никакъв начин не се отрази

на търговската дейност на магази-

на", разказаха от компанията.

Новомонтираните осветители

осигуряват осветеност от над 500

lx и цветна температура от 3000 К

и 4000 К (по препоръка на Неосвет).

По думите на специалистите това

допринася за разкриването на палит-

рата от богати нюанси на живите

цветя и уникалните продукти, плод на

талантливите ръце на цветарите.

„По проект инвестицията се изпла-

ща в рамките на една година при

ежедневна работа на осветителя в

рамките на десетчасов работен ден,

без прекъсване. Нека не забравяме, че

доброто разпределение на светлина-

та, цветната температура и ин-

дексът на цветопредаване доприна-

сят също и за комфорта и доброто

настроение на служителите“, допъ-

лват от Неосвет Лайтинг.

Неосвет Лайтинг модернизира
осветлението на магазин
"Флорис"
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Проектът за модернизация на зала

"Конгресна" в Двореца на културата

и спорта във Варна е във финална

фаза. Главен изпълнител е фирма Хид-

рострой, а сред подизпълнителите са

Поларис Лайтинг, ТРД, Денев Инже-

неринг и Стимекс. "Изпълнените дей-

ности включват подновяване на ос-

новното осветление в залата и под-

мяна на морално остарялото табло с

най-съвременна техника, позволяваща

управление на осветление с помощ-

та на BMS система; смяна на всички

етажни табла, ГРТ и ОВК; изцяло ново

окабеляване на цялата сграда. Инста-

лирани са ново осветление в събле-

кални, кулоари, обслужващи помеще-

ния и обществени тоалетни; озвуча-

ване; структурно окабеляване; пожа-

роизвестяване и оповестителна си-

стема. Ефектното осветление е усъ-

вършенствано с DMX контролери и

Обновяват зала "Конгресна"
във Варна

димери. Бихме искали да благодарим

на главния изпълнител Хидрострой за

показания професионализъм и оказа-

ната помощ при реализирането на

всички наши идеи. Без тяхна помощ

нямаше как да се придвижат и одоб-

рят всички промени, които се нала-

гаше да правим по време на изпълне-

нието", заявиха от Поларис.

Метал-халогенните лампи в основ-

ната зала са Osram, а светодиодни-

те са на Philips. "Изборът на метал-

халогенни лампи Osram бе продикту-

ван от факта, че те имат много по-

добро цветопредаване (Ra 92) от

конкурента Philips (Ra 69), а при све-

тодиодният вариант Philips беше по-

добър по светлинен добив и топлоот-

даване. Новият таван, монтиран в

зала Конгресна, е CLIP IN таван, на

който лампите се монтират от дол-

ната страна, но в този случай лам-

пите оставаха необслужваеми зара-

ди височината. Затова се наложи да

се проектира и произведе специална

лампа, позволяваща монтаж от гор-

ната страна на тавана. Използвахме

и светодиодни луни в коридорите и

съблекалните с намалена дълбочина,

за да може да ги вградим в 7,5 см

таван. По душовете и тоалетните бе

използван специално произведен алу-

миниев профил със светодиоди Osram.

Всички табла са на Schneider, а озву-

чаването е на ElektroVoice и Bosch",

допълниха от компанията.

Обновяват зала "Конгресна"
във Варна

Експерти дискутираха потенциа-

ла за енергийни спестявания в ново-

то строителство и обновяването на

сградния фонд по време на междуна-

родната конференция „Пасивна къща“

в Лайпциг, съобщиха от ЕнЕфект.

Според специалистите енергийно

ефективното строителство днес е

улеснено от наличието на все пове-

че качествени материали и продукти.

По време на конференцията бяха пред-

ставени големите възможности за

икономии чрез използването на сер-

тифицирани прозорци, изолационни

материали и вентилационни системи.

„Днес инвестиционните разходи за

подобряване на ефективността на

строителните елементи са изключи-

телно ниски - разликата в сравнение

с традиционните решения се компен-

сира изключително бързо чрез спес-

тените разходи за енергия. Използва-

нето на материали и продукти за па-

сивни сгради е изгодно за потребите-

ля и от икономическа гледна точка.

Благодарение на богатия избор от

подходящи продукти, почти няма ог-

Експерти дискутираха
технологии за пасивни къщи

раничения по отношение на архитек-

турния проект и реализацията му“

обясни проф. д-р Волфганг Файст,

директор на Института „Пасивна

къща“ в Германия.

По време на конференцията инсти-

тутът представи своите нови сер-

тификати: освен класическия „Пасив-

на къща“ вече се предлагат „Пасив-

на къща Плюс“ и „Пасивна къща Пре-

миум“. Тези нови класове отчитат

енергийните печалби от ВЕИ в сгра-

дата или в близост до нея по ясно

определени критерии, като потреб-

лението и производството на

„първична енергия от възобновяеми

източници“ (PER) е в основата на

тази оценка. Новите класове са въве-

дени и в последната версия на софту-

ерния пакет за планиране на пасивни

къщи (PHPP), който също бе предста-

вен в Лайпциг.

В рамките на конференцията се

проведоха работни срещи, свързани

с двата проекта на Института "Па-

сивна къща" и Центъра за енергийна

ефективност ЕнЕфект, финансирани

от ЕК: EuroPHit (Енергийни обновява-

ния, стъпка по стъпка) и PassREg

(Региони на пасивната сграда и възоб-

новяемата енергия). По време на тези

семинари бяха разгледани различни

подходи за прилагане на мерки за

енергийна ефективност, приети на

европейско равнище. Представите-

лят на изпълнителната агенция за

МСП към ЕК Филип Моузли подчерта

значението на стандарта "Пасивна

къща" като основа за определянето

на националните дефиниции за почти

нулево енергийни сгради (ПНЕС).

Експерти дискутираха
технологии за пасивни къщи
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Под мотото "Интелигентност,

ефективност и комфорт" направление

Сградни технологии на Siemens Бълга-

рия представи най-актуалните си

продукти и решения в областта на

сградната автоматизация и систе-

мите за сигурност из цяла Югоизточ-

на Европа в рамките на традицион-

ното си пътуващо изложение. Мащаб-

ното роудшоу посети общо 25 лока-

ции в региона, като част от маршру-

та му бяха и три български града –

Пловдив, Варна и София.

"По време на мобилното ни изложе-

ние тази година нашите клиенти

имаха възможност да се запознаят с

иновативното продуктово портфолио

за комфорт, ефективност, безопас-

ност и сигурност на направлението,

както и лично да разговарят с наши-

те експерти", заявиха от Siemens

България.

В рамките на роудшоуто направ-

ление Сградни технологии предста-

ви 11 работещи демонстрационни

Роудшоуто на Siemens
направление Сградни
технологии посети 25 града
в Югоизточна Европа

установки с различни системи и ре-

шения, групирани в две основни про-

дуктови групи – комфорт и пожарна

безопасност и сигурност. Част от

първата група продукти в пътуващо-

то изложение бяха системи и реше-

ния за измерване на топлинна енер-

гия, полево оборудване Acvatix, Open

Air и Symaro, решение за управление

на климатични системи и абонатни

станции за ОЕМ производители -

Climatix, контролери за управление на

ОВК системи серия Synco, система

за стайна автоматизация GAMMA с

KNX продукти, система за сградна

автоматизация – стаен комфорт

Desigo TRA, както и новото поколе-

ние система за сградна автоматиза-

ция - Desigo СС. Във втората група

направление Сградни технологии

включи системи за пожароизвестява-

не Cerberus Pro, системи за газово

пожарогасене Sinorix, както и най-

актуалното от портфолиото си в

областта на системите за сигур-

ност. Мострените установки бяха

представени със специални презента-

ции, които запознаха гостите с пре-

димствата на демонстрираните про-

дукти и решения.

„Първата „спирка“ на пътуващо-

то изложение в България беше гр.

Пловдив през февруари, а през април

пътуващото изложение гостува във

Варна и София и привлече близо 200

посетители специализирана публика,

сред които представители на проек-

тантски организации, компании, про-

филирани в сградната автоматиза-

ция и ОВК системите, фирми от

сферата на пожарната безопасност,

системи за сигурност и др.“, инфор-

мираха от направление Сградни тех-

нологии на Siemens България.

Събитието в София бе открито с

презентация на инж. Александър Сто-

янов, мениджър на направление Сград-

ни технологии, който представи ак-

центите в продуктовото портфолио

на подразделението за родния пазар.

Специален фокус бе поставен върху

новата система за сграден ме-

ниджмънт Desigo CC, която позволява

пълна интеграция на всички системи

в една сграда: ОВК системи, стаен

контрол, осветление и щори, елект-

розахранване, пожарна безопасност и

системи за сигурност, като видеонаб-

людение и сигнално-охранителна тех-

ника. Решението бе демонстрирано за

първи път в България и предизвика

сериозен интерес от страна на посе-

тителите. "Desigo CC е отворена си-

стема, която поддържа стандартни

комуникационни протоколи и позволя-

ва свързване с продукти от трети

производители. Решението осигурява

намаляване на оперативните разходи

и лесна употреба, като може да бъде

използвано като индивидуална систе-

ма или интегрирано решение в зави-

симост от потребностите", допълни

Александър Стоянов.

Сред другите акценти в презента-

цията в София бяха интелигентната

система за сградна автоматизация

и стаен комфорт Desigo TRA, която

оптимизира консумацията на енергия

в работните помещения и серията

контролери за управление на ОВК си-

стеми Synco, които осигуряват ефек-

тивно експлоатиране на инсталаци-

ите, възможности за дистанционен

контрол и подобрен комфорт в поме-

щенията благодарение на опциите за

индивидуален стаен контрол.

"Мотото на пътуващото ни изло-

жение неслучайно е посветено на ин-

телигентността, ефективността и

комфорта. От една страна, тези

ценности представят по най-точен

начин същността на предлаганите

от направлението продукти и реше-

ния, а от друга – това са ключовите

фактори за печалба, гъвкавост и

подобряване на конкурентоспособно-

стта на пазара", обобщиха от

Siemens България.

Роудшоуто на Siemens
направление Сградни
технологии посети 25 града
в Югоизточна Европа
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ната среда и икономическото развитие. "Според прогно-

за на щатския Департамент по енергетика (DOE) до 2020

г. потреблението на електроенергия за осветление в

глобален мащаб може да намалее с до 1635 TWh на годи-

на, благодарение на внедряването на светодиодната

технология", подчерта проф. Василев. Той добави, че това

ще доведе до редуцирането на емисиите въглероден

диоксид с 1 милион тона на година до 2020 г. "В България

се очаква до 2020 г. въвеждането на светодиодно освет-

ление да спести над 850 милиона лева от годишните

разходи за енергия на домакинствата", допълни проф.

Василев.

Форумът продължи с лекция на инж. Атанас Панце-

рев, управител на фирма Панцер България, който открои

някои от недобрите практики в обществените поръчки

за осветление. Като основен пропуск в тръжната доку-

ментация той изтъкна недостатъчната техническа ин-

формация за необходимите осветители и контролни си-

стеми, което често възпрепятства фирмите да пред-

ставят адекватни оферти. Сред другите пропуски,

които той посочи, е липсата на пресметнати стойно-

сти на показателите за енергийна ефективност на

осветителите.

Лектор на заключителната презентация в рамките на

кръглата маса беше доц. д-р. инж. Красимир Велинов,

председател на Българския национален комитет по ос-

ветление, който даде някои предложения за премахване

на недобрите практики в обществените поръчки. "Необ-

ходимо е критерият "най-ниска цена" да бъде заменен със

съотношение "качество/цена" за периода на експлоата-

ция, както и да се създадат примерни варианти за изгот-

вяне на обществени поръчки с подробни указания за фор-

мулиране на техническите изисквания", категоричен бе

той.

Обсъдиха на кръгла маса
ползите от въвеждането на
светодиодното осветление

На 1 април т. г. се проведе национална кръгла маса на

тема "Въздействие на светодиодната технология върху

енергетиката, икономиката и околната среда на Репуб-

лика България". Събитието, организирано от Българска

стопанска камара и Браншова камара за светодиодни тех-

нологии и осветление (БКСТО), се състоя като част от

мероприятията във връзка с обявяването на 2015-та от

ЮНЕСКО за Международна година на светлината и свет-

линните технологии. В рамките на инициативата у нас

ще бъдат организирани общо 35 събития в две тематич-

ни направления: "Физика и въздействие на светлината" и

"Приложна светотехника и светлинна технология".

Програмата на кръглата маса бе открита с презен-

тация на проф. Христо Василев, председател на БКСТО

и управител на фирма Денима 2001. Лекцията беше по-

светена на възможностите, които въвеждането на све-

тодиодната технология предлага по отношение намаля-

ване на енергийното потребление, опазването на окол-

Обсъдиха на кръгла маса
ползите от въвеждането на
светодиодното осветление
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Уважаеми г-н Томчев, предстои да пред-
ставите новия продуктов каталог на
Vivalux. Какви ще са новостите във
Вашето портфолио?

Портфолиото на Vivalux се развива и

оптимизира непрекъснато. И при нас

фокусът е върху LED осветлението.

През последните години пазарът на

LED продукти е твърде динамичен, в

кратки срокове излизат много нови

видове. Положително е, че новите

продукти са все по-разнообразни,

актуални и ефективни, с много нови

възможности и приложения. Планира-

ме да доразвием гамата светлинни

източници (лампи) с интересни пред-

ложения. Предстои да въведем нови

LED осветителни тела.

В кой сегмент от пазара на осветление
(жилищно, офис, търговско и промишле-
но) се развивате най-успешно и защо?

Трудно е да се открои само един от

сегментите предвид факта, че в

голяма степен осветлението е част

от оборудването и обзавеждането на

сградите, офисите и домовете. В

България обикновено се извършват

козметични ремонти. Когато се под-

меня осветлението, компаниите и

домакинствата често инвестират

ограничено, като закупуват ниско

ценово ориентирани осветителни

тела. Положителна тенденция е, че

когато се изгражда нова електричес-

ка инсталация, клиентите предпочи-

тат ефективни LED решения. Те са

все по-информирани, интересуват се

от новостите и ги прилагат.

Кои от продуктите Ви се радват на най-
голямо търсене и от какъв тип клиен-
ти?

През последните няколко години це-

ленасочено ориентирахме продукто-

вото портфолио на Vivalux към мак-

симално разширяване на гамата свет-

линни източници, различните видове

Продуктовата ни гама
позволява да търсим
присъствие на външни пазари

Антон Томчев, управител на фирма Вива,
пред сп. ТД Инсталации

лампи (крушки). Сега каталогът ни

съдържа почти всички видове продук-

ти, които намират приложение в до-

макинства, офиси, хотели и др. Това

ни прави интересен и комплексен до-

ставчик за голяма част от търгов-

ските компании – вериги за строител-

ство от DIY пазара, дистрибуторс-

ки компании, магазини за осветление

и електроматериали. Залагаме на

високото качество на продуктите –

един от важните компоненти, който

ни помага да получим доверие от

нашите клиенти.

Пазарът у нас все още ли е ценово ори-

ентиран или клиентите се интересуват
повече от други характеристики на
осветителните тела?

Ориентацията към ниски ценови нива

и ниско качество важи за поне 80% от

пазара. По-неприятно е, че тенденци-

ята се задълбочава. От една страна

това е логично предвид ситуацията в

страната и ограничените финансови

възможности за потребление. Но

търговските компании, които предла-

гат осветление, също са част от

тази тенденция, предлагайки на по-

требителите най-евтиното решение

като най-добро. Важно е предложени-

ето за осветление да носи на крайния

потребител или инвеститор ползи от

вложените средства в бъдеще. За

щастие, има компании, които

продължават да поддържат високо

ниво на професионализъм и качество

на предлагане, независимо от трудни-

те условия.

Vivalux е все по-популярна и разпознава-
ема марка в осветлението и присъства
активно в търговската мрежа. Кои са
основните фактори, които Ви помагат
за достигане на подобен резултат?

Винаги съм смятал, че обективната

оценка за развитието на една компа-

ния и нейното място на пазара се оп-

ределят от потребителите. В обла-

стта на осветлението периодът на

доказване обикновено е дълъг. Стре-

мим се да получим доверие и лоялност

от нашите клиенти, като вярваме, че

това са основни фактори, определя-

щи успеха на един бранд и компания.

Считам, че досега сме били последо-

вателни. В същото време сме наяс-

но, че днес всичко много бързо се

променя и ние също трябва да се

променяме с адекватни действия.

Стремим се да сме по-различни в

предлагането, като създаваме стой-

ност и ползи за нашите клиенти. На

силната конкуренция гледаме като

предимство и предпоставка за успеш-

ни наши пазарни действия занапред.

Какви са плановете Ви за развитие на
компанията в бъдеще?

Ще продължим да развиваме нашето

продуктово портфолио с нови продук-

ти на база на актуалните тенденции

в осветлението. Гамата ни от про-

дукти вече позволява да търсим и по-

активно присъствие на външни паза-

ри. Ще работим активно в тази по-

сока. Пазарът в България е малък,

ориентиран към ниския ценови клас и

трудно оценява качествените про-

дукти. В този смисъл трябва да

търсим и нови възможности.

Продуктовата ни гама
позволява да търсим
присъствие на външни пазари
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Фирма Алфа Лайт интегрира комплексна система за

управление на осветлението в завода на немската компа-

ния Behr-Hella Thermocontrol (BHTC) в Икономическа зона

София-Божурище. Новопостроеното високотехнологично

съоръжение включва предприятие и развоен център за

производство на уреди и цялостни системи за обслужване

и управление на климатични инсталации за автомобили и

камиони. Стойността на инвестицията е над 42,5 млн. лева,

а заводът създава повече от 350 нови работни места.

Внедреното от Алфа Лайт решение е предназначено

за работа с осветителните тела, разположени в основ-

ното производствено помещение и складовото помеще-

ние. "Целта на тази реализация бе да се постигнат мак-

симална икономия на електроенергия и оптимална гъвка-

вост на управлението на системата за изкуствено ос-

ветление", заяви инж. Владимир Шаламанов, управител на

българската фирма.

Изпълнението на проекта е въз основа на специфично

задание от страна на Behr-Hella Thermocontrol, включва-

що възможности за автоматично регулиране на нивото

на изкуственото осветление в работните помещения

спрямо външното естествено осветление, както и ав-

томатично управление на работното осветление от

системата за сграден мениджмънт (BMS) по зададен

сценарий или работен график.

"Комуникационният протокол между елементите на

системата е DALI. Този протокол е цифров и позволява

всеки един елемент от системата да има собствен адрес.

При свързването на всички елементи от системата

(осветителни тела, сензори за светлина, допълнителни

устройства) чрез използване на софтуер всеки един еле-

мент се настройва за работа в определена група или

индивидуално спрямо изискванията на проекта", допълва

инж. Красимир Симеонов от Алфа Лайт.

В производствената база на BHTC са използвани уп-

равляващи контролери DALI PRO CONT-4, производство

на Osram. Този вид контролери има възможност за рабо-

та и управление на до 256 изпълнителни устройства.

Големият брой на осветителните тела (около 1800) оп-

ределя количеството необходими контролери, позволява-

Алфа Лайт внедри система за
управление на изкуственото
осветление в производстве-
ната база на BHTC
Решението осигурява икономии на електроенергия и гъвкавост
на управлението

що свързването на всички осветителни тела към систе-

мата за управление на осветлението.

"Осветителните тела са с LED (светодиоден) свет-

линен източник и са монтирани в помещенията чрез ка-

нална захранваща и носеща система като "непрекъсна-

та светеща линия". Захранващите им модули са с възмож-

ност за управление и димиране по протокола DALI", пояс-

ни инж. Стефан Караманолев от Алфа Лайт.

Типът канална система включва в носещия канал фаб-

рично окабеляване със 7 проводника – 5 за захранване и

два проводника за DALI комуникация. Това позволява бърз

и лесен монтаж на осветителните тела. Предимствата

на каналната система при самостоятелно адресиране на

осветителните тела в светлинна линия са, че при необ-

ходимост могат да бъдат добавяни или отстранявани

съответен на адресите на контролера брой осветител-

ни тела по всяко време, могат да бъдат разделяни, гру-

пирани и управлявани като отделни групи или единични

тела спрямо желанието на възложителя, като това се

извършва софтуерно и не е необходимо преокабеляване

на системата при промяна на нейната конфигурация.

Алфа Лайт внедри система за
управление на изкуственото
осветление в производстве-
ната база на BHTC
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"Осветлението в производствените и складови поме-

щения е разделено на 12 отделно управляеми зони. Това

разделение е направено с цел да се включват само тези

части от производственото помещение, където е необ-

ходимо, без да се разхищава електрическа енергия за

ненужно осветление, като същевременно се запазва за-

даденото ниво на осветеност на работната повърхност

на съответната зона", обяснява Владимир Шаламанов.

Автоматизираното управление на системата за ос-

ветление се извършва чрез монтирани датчици за свет-

лина над всяка обособена работна зона. Бройката на

датчиците варира спрямо големината на зоната, като

за големите зони датчиците са по 4 броя на зона, а за

по-малките - по 1 брой. Датчиците следят нивото на

осветеност само на зоната, към която са присъедине-

ни, и изпращат информация за нивото на нейната осве-

теност към контролера по DALI линията. "Контролерът

следи тези данни и реагира като регулира осветление-

то в активната зона в диапазона от 1% до 100% и об-

ратно според необходимостта от допълнително изку-

ствено осветление за работната зона. Всеки контро-

лер е настроен да реагира с минимално времезакъсне-

ние, за да избегне непрекъсната промяна на осветлени-

ето при много бърза и краткотрайна промяна на есте-

ствената осветеност (например малка облачност за

кратко време). Всяка осветителна зона е настроена да

поддържа определена минимална осветеност в зависи-

мост от предназначението. За работна зона с машини

поддържаната осветеност от системата е 750 lx, зо-

ната за преминаване и временно складиране поддържа

300 lx. Така настроена системата в слънчев ден може

да поддържа изкуственото осветлението на около 5%

от номиналния светлинен поток", добавя Красимир Си-

меонов.

Управлението на изкуственото осветление чрез BMS

системата, монтирана в производствената база, се

извършва посредством превключването от един режим

на друг изцяло чрез софтуера на BMS системата и връзка-

та между BMS и DALI контролера за управление. За да

работят заедно, към DALI системата са свързани входни

модули за външни сигнали. Чрез настройка на управлява-

щия контролер могат да се правят различни сценарий за

работа при получаване на сигнал от BMS.

Във всяка зона са реализирани три основни режима:

n "Auto" - този режим включва осветлението, на макси-

мална мощност 100% и започва да следи информация-

та, постъпила от датчиците, разположени в зоната,

като непрекъснато регулира светлинния поток на ос-

ветителните тела в границите от 1% до 100%.

n "Manual" – той включва осветлението на 100% в зада-

дената зона, като не следи нивото на осветеност в

помещенията.

n "Off" – този режим изключва осветлението в зададена-

та зона.

Всички тези режими се включват по предварително

зададен работен график от BMS системата, за да се

избегне ръчното управление от персонал, което би мог-

ло да е предпоставка за грешно включване на определена

зона, забравяне на осветлението след работа и работа

на 100% на осветлението в слънчев ден.

"Голямото предимство на системата за управление на

осветлението е, че връща обратна информация за състо-

янието в което се намира, като по този начин може да

се следи за правилното функциониране на осветителна-

та инсталация. Като мярка за допълнителна безопасност,

осветлението се включва на 100%, когато изчезне зах-

ранването на управляващия контролер, когато изчезне

захранването на DALI линията, има късо съединение на DALI

линията, или се прекъсне DALI линията“, обобщават от

Алфа Лайт.



ÑÒÐ. 18 2*2015

> Ïðîåêòè, ðåàëèçàöèè

На 29 април т. г. в Панагюрище стартира мащабен

проект за ремонт и техническо обновление на МБАЛ "Събо

Николов" в Панагюрище. Инвестицията е на стойност

около 55 млн. лв., от които Асарел-Медет ще осигури около

52 милиона лв., а община Панагюрище - 3 млн. лв.

В рамките на проекта ще бъде изграден високотех-

нологичен болничен комплекс с онкологичен център и мно-

гопрофилна дейност. Това е най-мащабният проект в

сферата на българското здравеопазване през последни-

те 25 години, заявяват от Асарел-Медет.

В новия онкологичен център ще бъдат внедрени два

мултимодални медицински линейни ускорителя. Високите

технологии ще позволят да се въведе за пръв път в Бълга-

Асарел-Медет стартира
мащабен проект за
реконструкция на болницата
в Панагюрище

рия едновременно съчетаване на образни диагностични

методи (позитронно-емисионeн томограф (ПЕТ-СТ), маг-

нитен резонанс, компютърен томограф, роботизиран

ангиограф, ултразвукови методи и др.) с оперативни ин-

тервенции, модерни инвазивни методи, телекомуникаци-

онни връзки с водещи центрове във всички специалнос-

ти.

„В болницата ще бъде оборудван хирургичен комплекс

с първата за България и Югоизточна Европа хибридна

операционна зала с роботизиран ангиограф. В панагюр-

ския болничен комплекс ще бъде внедрена уникална си-

стема за профилактика и противодействие на вътре-

болничните инфекции с възможности за осъществява-

не на регионална програма, което е възможно благода-

рение на закупената свръхмодерна микробиологична

лаборатория за изключително бърза и прецизна диагно-

стика. Лекарственото лечение на онкоболните и други

видове заболявания ще се извършва с автоматизирана

система за дозиране и прилагането им“, информираха

от компанията.

„След залата-трезор и връщането на Панагюрското

златно съкровище, СПА центъра с 25-метров закрит

плувен басейн с минерална вода, изграждането на много-

функционалната спортна зала с две хиляди места, дойде

времето за реализация на най-големия и най-важен про-

ект - реконструкция и модернизация на общинската бол-

ница и превръщането й в уникален, модерен медицински

комплекс и за България, и за Югоизточна Европа“, споде-

ли по време на откриването проф. д-р Лъчезар Цоцорков,

председател на Надзорния съвет на Асарел-Медет.

Болничният комплекс ще включва 268 легла и 520 души

медицински и немедицински персонал, като само в обуче-

нието на кадрите е предвидено ежегодно да се влагат по

400 000 лева. На базата на медицинския комплекс ще бъде

изграден и учебно-изследователски и научен център, който

ще работи в партньорство с медицинските университе-

ти в България и чужбина.

Асарел-Медет стартира
мащабен проект за
реконструкция на болницата
в Панагюрище
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Водещият производител на професионални мрежови реше-

ния D-Link представи безплатен софтуер за централизирано

управление на безжични мрежи. Уеб-базираният инструмент

CWM-100 Central WiFiManager позволява на системните интег-

ратори да следят и управляват лесно и удобно до 500 безжич-

ни точки за достъп на различни клиентски мрежи, предлагай-

ки независимо частни облачни услуги. Софтуерът е наличен

за свободно сваляне от уеб сайта на D-Link и поддържа пет

различни модела точки за достъп от D-Link.

Централизирано управление от различни местоположения
CWM-100 Central WiFiManager позволява наблюдение в ре-

ално време на множество безжични точки за достъп, нами-

ращи се на различни места. Това прави платформата изклю-

чително подходяща за компании с големи помещения или с

различни местоположения, като образователни институции,

хотели или болници, които имат нужда от система за цент-

рализирано управление. Инструментът е достъпен по всяко

време и от всяко място чрез уеб браузър от персонален ком-

пютър, смартфон или таблет.

Нови решения за
централизирано управление на
мрежи от D-Link

Безплатен и лесен за използване инструмент
Софтуерът е безплатен и няма никакви такси за лицензи-

ране на точките за достъп. Така инвестиционните разходи

за CWM-100 Central WiFiManager са значително по-малки от

тези при традиционните решения за управление на безжични

точки за достъп. CWM-100 Central WiFiManager може да бъде

инсталиран на локален сървър с Microsoft Windows или да ра-

боти в облачна среда. Разширяването на безжичната мрежа

е лесно благодарение на опростения инструмент за инстала-

ция. Устройствата биват добавяни автоматично, когато нова

точка за достъп бъде идентифицирана в мрежата.

Поддръжка на точки за достъп на D-Link
CWM-100 Central WiFiManager поддържа следните безжични

точки за достъп на D-Link:

• DAP-2310 Wireless N точка за достъп (H/W версия B1, F/W

версия 2.00)

• DAP-2360 Wireless N точка за достъп (H/W версия B1, F/W

версия 2.00)

• DAP-2660 Wireless AC1200 точка за достъп (H/W версия A1,

F/W версия 1.00)

• DAP-2690 Wireless N двубандова точка за достъп (H/W вер-

сия B1, F/W версия 3.10)

• DAP-2695 Wireless AC1750 точка за достъп(H/W версия A1,

F/W версия 1.10)

D-View 7 - най-актуалното решение
за мениджмънт на мрежи
Лидерът в областта на унифицираните мрежови решения

за дома, малкия бизнес, средните и големи компании D-Link пред-

ставя и новата уеб-базирана система за мрежов мениджмънт

D-View 7, проектирана за ефективно управление, мониторинг

и конфигуриране на мрежови устройства. Системата разпо-

лага с инструмент за отстраняване на проблеми и позволява

на потребителите да управляват мрежовите процеси без нужда

от инсталиране на клиентски софтуер. Платформата е дос-

тъпна по всяко време и от всяко място чрез уеб браузър. Пред-

варително конфигурираният панел за мениджмънт и монито-

ринг предлага бърз достъп до всички добавени в мрежата ус-

тройства, както и до подробна информация за статуса и ра-

ботата им, включително в графичен вид.

Нови решения за
централизирано управление на
мрежи от D-Link
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Нови интегрирани решения за
сградни инсталации на Siemens
Най-новото решение на направле-

ние Сградни Технологии на Siemens е

интегрираната платформа за сград-

на автоматизация и управление на

системите за сигурност Desigo CC.

Тази система е една от първите на

пазара, успяла да обедини широк на-

бор от сградни системи, които мо-

гат да бъдат управлявани чрез инту-

итивен потребителски интерфейс.

Desigo CC интегрира всички системи

в сградата: сградна автоматизация

(отопление, вентилация и климатиза-

ция), системи за сигурност и пожа-

робезопасност, управление на освет-

лението и енергиен мениджмънт.

Платформата помага за оптимизира-

нето на сградата по отношение на

пожароизвестяването, сигурността,

енергийната ефективност и енергий-

ния мениджмънт.

Тази висока степен на интеграция

и произтичащите от нея ползи за

потребителите са уникални на паза-

ра. Модулният дизайн на Desigo CC

позволява на сградните оператори да

започнат със сравнително малки ин-

сталации и ограничен набор от фун-

кции. С нарастване на нуждите от

надграждане те могат да добавят

още системи и функционалности по

всяко време. Desigo CC гарантира

прозрачност на всички свързани сис-

теми, които обединява. Тази прозрач-

ност помага на компаниите да взе-

мат информирани икономически реше-

ния за функционирането на техните

Интеграция на системите
за сигурност в сградната
автоматизация – II част
В продължение на темата от брой 1/2015 на сп. ТД Инсталации, в

която ви представихме възможностите за получаване на допълни-

телна функционалност от взаимодействието между системите

за сигурност и системата за сградна автоматизация, отправих-

ме покана към водещи фирми в бранша да представят най-актуал-

ните си решения в областта. В настоящия брой публикуваме ко-

ментара на направление Сградни Технологии на Siemens България.

сгради и повишаването на ефектив-

ността.

Desigo CC предлага интелигентна

навигация, която насочва стъпка по

стъпка през конкретните задания и

показва само изискваната информа-

ция. По този начин системата пома-

га на потребителите да имат дирек-

тен достъп до всички интегрирани

системи.  Интерфейсът може да бъде

конфигуриран така, че да се гаранти-

ра достъп на потребителите един-

ствено до информация в съответ-

ствие с тяхната длъжност и отго-

ворности.

Desigo CC разполага със специал-

но приложение за създаване на отче-

ти, които могат да бъдат използва-

ни за широк спектър от анализи: на-

пример данните от различни източ-

ници да бъдат показани в обобщен

формат, а приложението за истори-

чески анализ дава възможност на

потребителите да идентифицират и

визуализират данните от функциони-

рането на сградата чрез сравняване

на текущите показания с тези от

предишни периоди. Системата под-

държа и опции за настройки като

например автоматизирани доклади

въз основа на графици или определе-

ни събития, както и графики, генери-

рани в реално време, показващи те-

кущото състояние на различните

параметри на сградата.

Desigo CC поддържа широка гама

от стандартни протоколи за комуни-

кация, включително BACnet, OPC и

различни IT стандарти. Мениджмънт

станцията позволява и интеграция на

продукти от други производители.

Desigo CC отговаря на новия BACnet

Advanced Workstation профил и дава

възможност на клиентите да създа-

ват графици, статистически докла-

ди и известия по време на самата

експлоатация. Това предоставя нови

възможности на потребителите при

управлението на сградата.

Интеграция на системите
за сигурност в сградната
автоматизация – II част
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Интеграция между системите за
сграден мениджмънт и пожаро-
известителните системи
Siemens предлага решения за пълна

интеграция между системите за

сграден мениджмънт Desigo и пожа-

роизвестителните системи от сери-

ята Cerberus PRO в сградни инстала-

ции, което води до икономия на раз-

ходи и дава възможност за бързи

реакции при кризисни ситуации. Пред-

лаганата интеграция е резултат от

нововъведената и в двете системи

имплементация на стандарта за об-

мен на данни BACnet over IP. По този

начин се предоставя уникалната

възможност за обмен на данни меж-

ду двете системи – за сграден ме-

ниджмънт и пожароизвестяване, без

да е необходимо използването на

допълнителни елементи, които биха

оскъпили процеса. Компанията разви-

ва цялостни решения за сграден ме-

ниджмънт, комфорт и безопасност в

отговор на съвременните тенденции,

а именно съвременните обществени

сгради и комплекси, като офиси,

търговски центрове и др., да изпол-

зват инсталираните в тях системи

и съоръжения мултифункционално и в

специален режим на управление и ра-

бота, така че да обслужват повече

от една от системите за безопас-

ност и сградна автоматизация.

Пример за подобно инкорпориране на

отделни елементи при управлението на

сградите са системите, които в ос-

новното си предназначение осигуряват

приятен климат в сградата, а в случай

на пожар могат да се използват за

отвеждане на дима, за ограничаване

разпространението на пожара и същев-

ременно да доставят свеж въздух с цел

безопасно евакуиране на хората от

опасната зона. Друг пример е използ-

ването и управлението на асансьорни-

те съоръжения, така че в случай на

пожар те да бъдат позиционирани на

безопасно, все още незасегнато от

пожара ниво. В зависимост от обема и

структурата на сградата изпълнени-

ето на подобни сценарии е сложна за-

дача, свързана с управлението и про-

мяна режима на работа на множество

изпълнителни механизми и съоръжения

– противодимни клапи, защитни заве-

си, вентилационни и климатични каме-

ри и др.

Наблюдението, управлението и

контрола на всички съоръжения в една

сграда се осъществяват от система-

та за сграден мениджмънт. За да се

използват ефективно ресурсите на ин-

сталациите в сградата, е необходи-

ма именно пълна интеграция със сис-

темите за безопасност и в частност

– системата за пожароизвестяване.

Чрез този тип на интеграция в

Desigo се получава пълната информа-

ция за състоянието на всеки един еле-

мент от пожароизвестителната ин-

сталация, независимо дали се касае за

сензор или изходно устройство. Про-

грамните възможности на Desigo по-

зволяват реализирането на сложни

сценарии за управление при различни

ситуации с цел оптимално използва-

не на възможностите на всички инста-

лации, обхванати от BMS. В допълне-

ние се предоставя възможност за

графична визуализация на пожароизве-

стителната система за лесна лока-

лизация при възникване на алармено

събитие.

Направление Сградни

Технологии на Siemens България
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Поради тази причина той се изби-

ра съобразно сечението и начина на

полагане на проводника (в тръби, под

мазилка), според препоръките на про-

изводителя на проводника. Във всич-

ки съвременни сгради като правило

се използват АП с възможност за

монтаж върху DIN-рейка (DIN-шина).

Тези апарати са много надеждни,

имат малък размер и добре се впис-

ват в помещенията и таблата. По-

чти всички притежават степен на

защита от механично въздействие

IP 00 и IP 20.

Защитата на хора от поражение

на електрически ток в електроин-

сталациите се реализира от дефек-

тнотоковите защити. Автоматич-

ните прекъсвачи не могат надежд-

но да защитават в случай на токо-

ве на утечка, тъй като не гаранти-

рат достатъчно бързодействие при

такива ниски и безопасни за инста-

лацията, но смъртоносни за човека,

утечни токове. Дефектнотоковата

защита сработва, т.е. изключва зах-

ранващото напрежение, когато про-

текат токове извън фазовия и нуле-

вия проводник. Типичен пример е

допир с ръка до фаза. В този случай

токът протича по веригата фазов

проводник - човешко тяло - земя, т.

е. извън контура фаза - нула. Tокът,

протичащ по фазовия проводник (L),

Апартаментни таблаАпартаментни табла

е различен от тока, протичащ по

нулевия проводник (N), и дефектно-

токовата защита изключва захран-

ващото напрежение. За правилното

функциониране на дефектнотокова-

та защита е необходимо нулевият

проводник (N) и защитният провод-

ник (PE) да бъдат отделни провод-

ници, т. е. да имат система TN-S или

TT (трипроводно изпълнение за мо-

нофазните и петпроводно изпълнение

за трифазните системи). Според

Наредба №3 e задължително линии-

те да бъдат изпълнявани като три-

или петпроводни при сечение на про-

водника по-малко от 10 mm мед или

16 mm алуминий. След дефектното-

ковата защита нулевият и защит-

ният проводник повече не трябва да

се свързват никъде помежду си.

Електрическата инсталация е

безопасна, когато е изпълнена така,

че да няма опасност през човешкото

тяло да протече ток, по-голям от 30

mA. Счита се, че това е прагът на

безопасния ток, който може да про-

тече през тялото, без да нанесе

трайни увреждания. Изхождайки от

тази точка, при изграждането инста-

лацията се изчисляват защита,

прекъсвач, стойностите за заземява-

нето и т. н.

Защитни прекъсвачи за токове с

нулева последователност се поста-

вят в таблото и сумират тока, кой-

то протича в съответния контур

през нулата и през фазата. Ако раз-

ликата между тези токове е повече

от 30 mA (нормално се използват

защитни прекъсвачи от 30 mA), то

тогава прекъсвачът изключва. При

наличие на завишени стойности това

означава, че ток от някъде (от нула

или от фаза) не се затваря през ве-

ригата, през която трябва да се зат-

варя. Прекъсвачът реагира на тази

нарушена работа, като изключва

съответната верига (токов кръг).

Тези прекъсвачи задължително се

поставят на излазите за всички мок-

ри помещения.

Прекъсвачите с дефектнотокова

защита комбинират в едно устрой-

ство функциите на дефектнотокова

защита и на миниатюрен автомати-

чен прекъсвач. Прекъсвачите с дефек-

тнотокови защити трябва да осигу-

ряват: управление и изключване на

електрическите вериги; защита на

потребителите срещу директен и

индиректен допир; защита на елект-

рическата инсталация срещу пробив

в изолацията. Тези устройства тряб-

ва да съответстват на изисквания-

та на стандарт БДС EN 61008, да са

приложими в жилищното строител-

ство и сградния сектор.

Контактни токови кръгове
(излази)
В повечето случаи кабелът за кон-

тактните токови кръгове обикнове-

но е със сечение на жилата 4 mm2,

много рядко 6 mm2. След като се из-

тегли кабела до помещението по-

средством разклонителни кутии се

правят отклонения към съответ-

Апартаментните електрически табла захранват всички токо-

ви кръгове в жилището. В тях се монтират автоматичните

предпазители (АП) и все по-трайно навлизащите в модерното

строителство дефектнотокови защити. Основната функция на

автоматичния прекъсвач е да защитава проводниците на инста-

лацията от свръхтокове – на претоварване и късо съединение.
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стващите на проекта контактни излази. Разклонения-

та обикновено се правят с проводник със сечение на

жилата 2,5 mm2. Може да се използва проводник 4 mm2,

но монтажът в контакта е доста труден и е голяма

вероятността контактът да се счупи при опит да се

свържат проводниците вътре. Нормално е на един то-

ков кръг да се свързват по 3 до 5 контакта - контакти-

те в една стая например. Изключение правят токовите

кръгове, които по проект са предназначени за по-висо-

ки натоварвания. Най-често в едно жилище това са

кръговете, предназначени за свързване на готварска

печка, електрически бойлер или някакъв друг електроу-

ред с по-голяма консумация на електроенергия. В тези

случаи контактните излази към тези електроуреди се

правят на отделен токов кръг за всеки един от тях.

Например, изтегля се проводник от апартаментното

табло до готварската печка с проводник 4 mm2, без да

се правят никакви отклонения за други контактни изла-

зи. Предпазителят, на който е свързан кабелът, е из-

числен според спецификацията на дадения уред и отго-

варя само за него.

Лампови токови кръгове
Изграждането на ламповите кръгове в едно жилище е

подобно на това на контактните кръгове. Разликите са

в това, че се работи с по-малки мощности, нужни за

осветление в сравнение с мощностите на електроуре-

дите. Захранващият проводник от апартаментното

табло може да бъде 2,5 mm2, но най-добре 1,5 mm2. От-

клоненията от разпределителната кутия към самите

лампови излази, както и към ключовете на осветление-

то, не е нужно да са с по-голямо сечение от 1,5 mm2. Не

се препоръчва и проводник с по-малко сечение от 1,5 mm2

от механични съображения и трудности при свързване в

клемите на осветителното тяло. Най-често в един апар-

тамент осветлението е на един токов кръг, макар за

предпочитане да е те да са два. Всички упоменати дотук

сечения на кабели и брой на токови кръгове са условни.

Те зависят от редица фактори, като мощността на кон-

суматорите, за които има конкретни таблици за изчис-

ление, защитната апаратура, каскадиране и др. Друг

фактор могат да бъдат индивидуалните изисквания на

клиента.

Защита от поражение от електрически ток
Електротаблата трябва да имат ограждения вътре

в тях, закриващи тоководещите части. Достъп до то-

ководещите части трябва да има само квалифицирани-

ят обслужващ персонал. Свалянето и отварянето на заг-

раждението трябва да става със специален ключ или по

друг начин. До напрежение 1 kV дебелината на огражде-

нието трябва да е не по малко от 1 mm. Огражденията

могат да бъдат изработени с подходящи по големина

отвори или решетка. В много апартаментни табла има

електромери. Достъпът до тях трябва да става със

специални ключове или изрязан отвор за отчитане на

електромера.

Безопасност на електронните уреди
Модерните електронни управляващи системи и елек-

трониката, предназначена за бита, са изградени от ин-

тегрални схеми с висока степен на интеграция, което ги

прави много чувствителни на електромагнитни смуще-

ния и импулсно свръхнапрежение. Инсталирането на за-

щити от импулсно свръхнапрежение намалява опасност-

та от тяхното унищожаване. По време на бури с висока

степен на мълниеносна активност чувствителната елек-

троника (промишлени системи за управление и навигация,

банкови сървъри и сателитни връзки, видеонаблюдение,

битови системи за домашно кино, компютри и телевизо-

ри) може да се повреди под въздействието на електро-

магнитните импулси, създадени при протичането на тока

от мълнията. Наличието на мълниеприемен прът и мълни-

епроводник върху покрива на една сграда, чиито функции

са да я защитят от директното въздействие на мълнии,

като ( механични разрушения и пожар), не намалява риска

от дефектиране на електронното оборудване, свързано

към електрическата мрежа, разположена в същата или

наблизо. Предпазването на вътрешната електрическа

инсталация на дадена сграда от свръхнапрежение се

осъществява с помощта на арестери и арестерни групи

(Surge Protection Devices или накратко SPD). В зависимост

от IEC стандартите и мястото, на което са инсталира-

ни, са нужни и предпазители от пренапрежение със съот-

ветния капацитет на действие. Това е и причината те

да бъдат разделени на три групи като ниво на защита:
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Клас 1 (SPD) 10/350µµµµµs – висока

степен на защита. Тези арестери

трябва да бъдат инсталирани на

входа на електроинсталацията на

сградата в главните разпределител-

ни табла, поради тяхната възмож-

ност да отвеждат в земя свръхнап-

режения с много висока стойност на

потенциала и голяма продължител-

ност. Клас 1 предпазители се пре-

поръчват за инсталиране на места,

където имаме условия за директно

попадение на мълнии или вече има из-

градена външна мълниезащитна си-

стема.

Клас 2 (SPD) 8/20µµµµµs – междинна

степен на защита. Тези арестери

трябва да бъдат инсталирани в

етажните разпределителни табла

или апартаментните ел. табла на

сградата. Те са най-широко използва-

ните предпазители от свръхнапреже-

ние поради факта, че са напълно

съвместими с по-голямата част от

електронните уреди, използвани в

електрическата мрежа на дадена

сграда. Клас 2 предпазители се пре-

поръчват за инсталиране на места,

където имаме вече инсталирани пред-

пазители от Клас 1 или като първа

стъпка на защита от свръхнапреже-

ние на дома, офиса или магазина. Клас

2 (SPD) винаги трябва бъдат инста-

лирани след Клас 1 (SPD) по реда на

монтажа в електрическата схема на

електроинсталацията на дадена

сграда, както и при вече изградена

външна мълниезащитна система.

Клас 3 (SPD) 8/20µµµµµs – ниска сте-

пен на защита. Тези арестери или кон-

такти и разклонители с вградени

такива трябва да бъдат инсталира-

ни индивидуално за всяко устройство

по отделно на входа на неговото зах-

ранване. Клас 3 предпазители се пре-

поръчват за инсталиране и индивиду-

ално предпазване на чувствителна на

промяна на напрежение електроника,

както и на уреди, които са на повече

20 m разстояние от предпазители

Клас 2 (SPD). Клас 3 (SPD) винаги

трябва бъдат инсталирани след Клас

2 (SPD) по реда на монтажа в елект-

рическата схема на електроинстала-

цията на дадена сграда, както и при

вече изградена външна мълниезащит-

на система.

Аксесоари към таблата
n Кабелни канали - предпазват и

скриват кабели и проводници при

окабеляване на електро таблата.

Бързият монтаж и високата гъвка-

вост максимално улесняват пола-

гането им. Освен това инсталаци-

ята е по-естетична.

n Гребени - осигуряват надеждна

връзка на клемите на модулните

прекъсвачи. Съществуват  в 1P и

3P варианти, 10 и 16 mm2. За апар-

таментните табла се предлагат

резервни врати, ключалки, клеморе-

ди и капачки за свободни модули.

n Щуцери - служат за безопасно

преминаване на кабели и проводни-

ци през стените на таблото.

n DIN шини за табла - обикновено са

перфорирани, служат за закрепва-

не на различен вид апаратура върху

тях. Изработени са от студено

огъната стомана, електролитно

поцинкована, дебелина на цинково-

то покритие 8 микрона.

n Кабелни накрайници - кабелни обув-

ки, гилзи и накрайници.

n Нулеви клемореди - голи или изоли-

рани, улесняват свързването на

проводници в различните видове

електрически табла. Понякога се

монтира и капак върху тях.

n Кабелни превръзки - служат за

стягане на група кабели или тръби

в сноп. От тях има самозаключва-

щи се. Изработени са от топлоу-

стойчив полиетилен с добри изо-

лационни качества и дълъг живот.

n Крепежни елементи - стяжки с раз-

лични размери, дюбели, дюбели за

кабелни превръзки, антигронови

скоби и др.

n Клеми - най-често се ползват ре-

дови клеми и лустър клеми. Изра-

ботват се от полиамид, изводите

са стоманени, а токовата верига

- от месинг.

n Скоби – първоначално инсталирани-

те в кутиите на таблата скоби

обикновено са за монтаж на 10 сдво-

ени клемореда. Те също така могат

да се използват за монтаж на пред-

пазителите и други устройства,

както и единични клемореди, елек-

тромери и др. Всички тези елемен-

ти се монтират към основна плоча

на таблото по стандарт DIN.
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Иновации в областта на
интегрираните системи за
сигурност и безопасност

Иновации в областта на
интегрираните системи за
сигурност и безопасност

Широкото разпространение на системи за сигурност

и безопасност се дължи едновременно на регулаторни

разпоредби и на осъзната необходимост. Например - за-

дължителен компонент на обществени сгради е систе-

ма за пожароизвестяване, а за обекти като гари, лети-

ща, търговски центрове и други подобни, системата за

публично оповестяване е неразделна част. Множество

компании разчитат на защита чрез системи за видео-

наблюдение, СОТ и контрол на достъп. Интегрираните

системи за сигурност и безопасност (ИССБ) предлагат

централизиран контрол върху всички подсистеми за по-

добряване на оперативната ефективност и оптимизи-

ране на разходите. Имплементирането на подобна сис-

тема зависи от множество фактори - очакван обхват

на системата, включително съществуващи системи, ко-

ито да бъдат интегрирани под управлението на ИССБ,

избор на подходяща ИССБ и респективно интегратор,

промяна в организационно и оперативно отношение, от-

читане на ползи и не на последно място цена, ROI, и TCO.

След бурното развитие на системите за сигурност и

безопасност през последните години започна да се го-

вори и да се развива интеграцията между отделните

системи на един или на различни производители, твър-

де често профилирани в определен сегмент. Тази интег-

рация вече е необходимост, пораждаща допълнителни

въпроси, които се нуждаят от отговори, както и ясно

определяне на проблемите, с които ще се сблъскват ин-

веститорите, и начините за тяхното преодоляване.

Отговорът на въпроса възможна ли е интеграция с

подсистеми на трети страни се оказва ключов относ-

но внедряването на различните видове системи за си-

гурност и безопасност.

Изборът на ИССБ е съпроводен с редица решения и

предвиждания за развитие, които една фирма трябва да

направи. Голяма част зависят от спецификата на дей-

ността, организацията на сигурността, физическото

разположение на инфраструктурните обекти като сгра-

ди, помещения, пътища, паркинги и др. Има обаче някои

въпроси, които са общи за всички:

•Колко и кои подсистеми поддържа ИССБ?  Важно е

ИССБ да покрива като минимум съществуващите или

планираните за управление подсистеми.

•Коя е основната подсистема на производителя?  Има

системи, при които една подсистема е основна, и вър-

ху нея се надгражда ИССБ чрез връзки с други подсис-

теми или устройства. В този случай е важно внима-

телно да се прегледат възможностите на

другите подсистеми за покриване на специфични изис-

квания. Може да се окаже, че именно определена под-

система, която е важна за фирмата, да е с ограниче-

на функционалност.

•Какви са възможностите за разширение?  ИССБ тряб-

ва да позволява скалируемост с възможност за раз-

ширение и адаптиране към променящите се изисква-

ния.

•Кой отговаря за интеграция с други подсистеми?  По

принцип това е производителя или на ИССБ или на съ-

ответната подсистема. По-доброто решение е да е

осигурена възможност на производителите на под-

системи да осигуряват интеграцията с ИССБ, тъй

като познават своята специфика, и по този начин

ИССБ може да разширява списъка с поддържани сис-

теми по-бързо в сравнение с другия вариант.

• Отворена ли е системата?  Чрез т. нар. API (Application

Programing Interface) се предоставя възможност за раз-

работване на специализирани функции и връзки с ус-

тройства на трети производители без участието на

производителя на ИССБ

Отчитайки необходимостта от поставяне на ново

ниво на ИССБ, през 2013 г. ДСИД ДП" ЕООД започна раз-

работването на интегрирана система за сигурност и

безопасност с изкуствен интелект. Проектът е финан-

сиран по оперативна програма "Конкурентоспособност".

ИССБ с изкуствен интелект е предназначена да интег-

рира системи за сигурност и безопасност с основна цел

извършване на корелационен анализ на събития от свър-

заните към нея външни системи, като използва база с

правила и знания, и взема решения за автоматизирани

действия съобразно разрешените му правомощия или из-

вежда предложения към операторите на системата. Иде-

ята на компанията е да предложи на крайните клиенти

едно иновативно решение, съчетаващо в себе си както

наложените добри практики в съществуващите ССБ, та-

ка и новаторството при използването и интеграцията

им с трети системи.
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ВиК Хасково спечели
организираното от БАВ
състезание по откриване на
скрити течове
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Екипът на ВиК Хасково с управи-

тел Тодор Марков стана победител

в тазгодишното професионално

състезание по откриване на скрити

течове посредством апаратура,

организирано от Българската асоци-

ация по водите (БАВ) с подкрепата на

ВиК Хасково спечели
организираното от БАВ
състезание по откриване на
скрити течове

Министерството на регионалното

развитие и благоустройството

(МРРБ). Журито на надпреварата,

която се проведе на 28 и 29 април т.

г. в Банско, отличи отбора на друже-

ството с първо място за най-прециз-

но и бързо локализиране на теча.

Победителите бяха наградени с

"Купата на БАВ" от заместник-мини-

стъра на регионалното развитие и

благоустройството Николай Нанков.

Той поздрави всички участници, като

им пожела подобна прецизно свърше-

на работа, но и по-малко на брой скри-

ти аварии за откриване.

"Участъкът е предварително об-

следван и определен от експертна

комисия, като се обявява пред всеки

един екип непосредствено преди уча-

стието му. Крайното оценяване на

работата зависи от местоположени-

ето на откритата първа авария, от

броя на намерените проблемни точ-

ки и от времето за обследване на

терена", обясниха правилата на

състезанието от БАВ.

Втори в надпреварата се класира-

ха състезателите от ВиК Ямбол, ко-

ито получиха своята награда от кме-

та на община Банско Георги Икономов,

а на трето място се наредиха участ-

ниците от Софийска вода. Те бяха

отличени от управителя на ВиК Бла-

гоевград Росица Димитрова. В съби-

тието се включиха общо 15 отбора,

сред които техническите екипи на ВиК

дружества от цялата страна.

„Екипите в надпреварата се пред-

ставиха изключително професионал-

но. Затова е важно да отбележим, че

ВиК Враца и ВиК Велинград се класи-

рат на четвърто и пето място, също

с голям брой точки“, отбеляза пред-

седателят на БАВ инж. Иван Иванов.

Голямата награда за победители-

те - модерен уред за локализиране на

скрити течове, бе осигурена от Себа

КМТ България, един от генералните

спонсори на надпреварата. Ежегодно-

то състезание на БАВ се проведе със

специалното съдействие на ВиК Бла-

гоевград - победител в състезание-

то за 2014 г.

В рамките на двудневното събитие

ВиК дружества и експерти в отрасъ-

ла обсъдиха и проектен вариант на

"Ръководство за намаляване загубите

на вода", изготвен в рамките на про-

ект "Подкрепа на реформата в от-

расъл ВиК", който МРРБ изпълнява с

финансиране по Оперативна програма

"Околна среда 2007-2013". "Ръковод-

ството дава практически насоки за

оценка и намаляване на неносещата

приходи вода във ВиК дружествата. В

него са разгледани основните пробле-

ми, свързани с управлението на загу-

бите на вода, и са посочени действия

в съответствие с най-добрите меж-

дународни практики за изготвяне на

план за действие за намаляването им“,

допълват от БАВ.
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Системи и решения за
повишаване на налягането
във водоснабдителни
системи
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Хидросистемите Hydro МРС CR реализират
динамично настройване на скоростта на помпите
П и М Груп предлага широка гама помпи за пренос на

флуиди за чисти и отпадни води, за сух и потопен мон-

таж, с различен вискозитет: центробежни, мембранни,

бутални, системи за повишаване на налягането, проти-

вопожарни инсталации и системи за дезинфекция, водо-

обработка и пречистване, миксери, колонни помпи за ПСОВ

и КПС; автоматика за управление на процесите; осигуря-

ва проектиране, сервизно и абонаментно обслужване;

доставка на резервни части и ремонтно обслужване.

П и М Груп e дългогодишен партньор с водещи произ-

водители като GRUNDFOS, DANFOSS, HOMA, DAB, S.

AIVAZIDIS, FRANKLIN, OMEC MOTORS и др.

Едно от основните приложения на предлаганите от

фирмата продукти и услуги е водоснабдяването на бито-

ви, административни сгради и промишлени предприятия,

базирано на най-модерните икономически изгодни реше-

ния и съответстващо на актуалните изисквания на ев-

ропейските директиви за енергийна ефективност. За

целта се изграждат и монтират хидросистеми тип Hydro

МРС CR за постоянно налягане с честотно регулиране на

двигателите, реализиращо динамично настройване на ско-

ростта на помпите (а оттам и консумираната мощност)

като функция от текущото потребление. Производител-

ността на системата като цяло се адаптира към потреб-

лението чрез вкл./изкл. на необходимия брой помпи и чрез

паралелно управление на работните помпи. Системите

се състоят от по две до шест вертикални многостъпал-

ни помпи CR, табло за управление Control MPC с интели-

гентно микропроцесорно управление от нов тип с вгра-

ден PID регулатор, което осъществява контрол с посто-

янно налягане, автоматично превключване и приоритет

на помпите, функция за автоматичен тест, с цел да се

предотврати блокиране на неработещите помпи, неза-

висимо конфигуриране на цифровите входове и изходи,

функции за следене (мониторинг) на системата.

В ел. двигателите на помпите са използвани енергос-

пестяващи технологии - чрез новите енергийни класове

IE3, IE4 и икономичния мотор на GRUNDFOS, т. нар. Saver

Системи и решения за
повишаване на налягането
във водоснабдителни
системи
Наличието на сгради и съоръжения, в които ниското налягане на водата е актуален проблем,

води до необходимостта от прилагането на различни решения, гарантиращи оптимално во-

доподаване. Списанието за сградни системи, оборудване и инструменти – ТД Инсталации, фо-

кусира вашето внимание към някои от най-съвременните системи и продукти в областта. В

настоящия брой Ви представяме актуалните предложения на фирмите П и М Груп и Профил.

- с ротор постоянен магнит и развъртане на 60 Hz, се

постигат параметри по-високи от изискваните за IE4.

По този начин клиентът реализира икономии в себестой-

ността на единица произведена продукция.

Компанията предлага нови решения за дистанционен

контрол и мониторинг на помпеното оборудване, вклю-

чително през мобилния телефон. Те дават възможност

да се следи и анализира поведението на системата и
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следователно да се оптимизират агрегати, мощности и

системата като цяло – помпени агрегати, тръбни раз-

водки, спирателна и отсекателна арматура. Измервател-

ната и контролната апаратура, която управлява систе-

мата, включва набор от сензори, хидростатични и меха-

нични датчици за ниво и др. методи за регулиране на обема

вода в отделните типове резервоари. Възможностите за

защита и работа на подобни системи са различни - чрез

софтстартери, честотни регулатори, DOL/SD. Процеси-

те могат да бъдат управлявани дистанционно през ка-

белна LAN, Wireless GSM/GPRS мрежа или локално чрез

оператор. Отворена е възможността за свързване към

SCADA или BMS система, осигуряващи допълнителни опции

за наблюдение, контрол и управление на съоръженията.

Повече от 20 години фирмата доставя, монтира, из-

гражда и пуска в експлоатация системи за повишаване

на налягането. Наши продукти се монтират успешно и

безаварийно функционират в общините София –  ПС Бен-

ковски, Кътина, Искър, Подгумер; Пловдив – над 15 годи-

ни, Кюстендил, Перник; в Завода за биологични отпадъци

Хан Богров, Завода за автомобили Литекс Моторс, вери-

гите на Лидл, Пени маркет; Баухаус; молове из цялата

страна, оранжерии Гимел и др.

Фирмата има вградена Интегрирана система за уп-

равление (ИСУ) на качеството ISO 9001:2008, на здраве-

то и безопасността при работа BS OHSAS 18001:2007 и

на околната среда ISO 14001:2004.

инж. Константин Константинов,

сервиз и шеф-монтаж, П и М Груп

Хидрофорните помпи и системи от Dab Pumps
осигуряват постигането на надеждно и оптимално
налягане във водоснабдителните системи
Dab Pumps и Профил ООД предлагат на българския па-

зар широка гама продукти, системи и иновативни реше-

ния за повишаване на налягането във водоснабдителни-

те системи, които осигуряват надеждно и оптимално

водоснабдяване. Хидрофорните системи имат различни

приложения: повишаване на налягането в домове и сгра-

ди, промишлени хидрофорни системи, системи за обрат-

на осмоза, напоителни и поливни системи, климатични

системи и системи за пожарогасене.

Помпите от гамата AQUAJET-AQUAJETINOX с разши-

рителни съдове спомагат за постигане на равномерно на-

лягане в цяла сграда на много нива. Окомплектовката на

хидрофорните системи от този тип включва: помпа JET

или JETINOX, пресостат и разширителен съд и се предла-

га в монофазни версии: 82, 92, 102, 112, 132. Ползите от

помпите AQUAJET са индивидуално тестваните разшири-

телни съдове и най-дълга гаранция за най-висококачествени

разширителни съдове в индустрията - 5 години.

Хидрофорните системи с инверторно управление са

подходящи за всички приложения, когато е необходимо

постоянно налягане: водопроводи, напояване, промишле-

ност, хотелски инсталации, битови инсталации, термални

бани и др.

В областта на хидрофорните системи предлагаме

решения за битови нужди с хоризонтални и вертикални

помпи, както и хидрофорни системи – версия с инвертор-

но управление Active Driver, за всички системи, в които е

нужно постоянно налягане при променлив дебит. Инвер-

торно управляваните помпи позволяват също по-ниска

консумация на енергия.

Моделите хидрофорни системи за индустриални при-

ложения се предлагат с многостъпални помпи от серия

K, NKV и помпи моноблок NKP-G, като всички модели се

предлагат също с инверторно управление.

В този сегмент може да се причислят и предлагани-

те от нас противопожарни системи, които са израбо-

тени в съответствие с Европейския стандарт EN 12845

за спринклерови системи. Противопожарните системи

се предлагат с електрически или дизелови двигатели и

с допълнителна пилотна помпа. Но сред най-иноватив-

ните решения на Dab Pumps с приложение в областта

на хидрофорните системи за битови и индустриални

нужди e единствената по рода си система E.SYBOX -

ефективна, компактна, удобна за монтаж и обслужване.

Всеки детайл в E.SYBOX е внимателно проектиран и

установява нов стандарт в този сектор. Уникалност-

та на E.SYBOX е съчетанието на много функции в един-

единствен уред, в който имаме вграден 2-литров раз-

ширителен съд, Интерфейс с LCD дисплей с висока ре-

золюция, външни отвори с естетичен дизайн, датчик за

налягане, антивибрационни опори, мотор на водно охлаж-

дане, електронен инвертор с безжична връзка, датчик

за поток, многостъпална хидравлика със самозасмуква-

не от 8 м и обратна клапа.

Универсалният монтаж на E.SYBOX - хоризонтален или

вертикален, отличните конструктивни характеристики

- общ обем 51 dm3 и нетно тегло 24,8 kg, както и шумът

и вибрациите, сведени до минимум - само 45 dB при нор-

мална работа - са допълнителни качества на това ино-

вативно, практично и елегантно решение. Предлагането

на такъв вид иновативни решения за повишаване на на-

лягането във водоснабдителните системи е в крак с во-

дещите тенденции на развитие в сектора.

инж. Петър Димитров,

експерт продажби, Профил ООД
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Портфолиото на ТЕХНО-ПЛАСТ

включва богата гама от полиетилено-

ви контейнери и резервоари за гориво,

химикали и хранителни продукти, сеп-

тични контейнери, разпределителни

шахти и др. Фирмата е лидер от меж-

дународен ранг и изпълнява сложни про-

екти за елементи от производството

на големи глобални компании. Продук-

тите на ТЕХНО-ПЛАСТ отговарят на

всички международни стандарти и

имат 30-годишна гаранция.

Чрез гарантираните качествени по-

казатели, безупречни на външен вид и

пригодни за дълготрайна употреба, но-

вите полиетиленови резервоари многок-

ратно превъзхождат традиционните

метални или стъклопластови аналози.

Високи стандарти за качество
Контейнерите за гориво на ТЕХНО-

ПЛАСТ се произвеждат от полиетилен

с 16% антистатична добавка от алу-

миниев прах. Този композитен матери-

ал е с ниска степен на електризация и

произведените от него изделия отго-

варят на изискванията за пожаробезо-

пасност. Фирмата е единственият

производител на контейнери, одобре-

ни и сертифицирани от Дирекция

"НСПАБ" на МВР. Контейнерите за го-

рива на ТЕХНО-ПЛАСТ са преминали

тестове за статично електричество

и механична якост по БДС.

Ефективни пречиствателни
решения
ТЕХНО-ПЛАСТ проектира и изграж-

да два основни вида пречиствателни

станции - локални и модулни, като мо-

дулните биват тип SBR 12-20 и тип

БИОФИЛТЪР 12-30. Локалните пречис-

твателни станции за отпадъчни во-

ди осигуряват висока ефективност на

пречистването при приемлива себес-

тойност и незначителни експлоата-

ционни разходи. Те се прилагат в те-

зи зони, в които няма централна кана-

лизация и са предназначени да обслуж-

ват еднофамилни къщи и малки публич-

ни обекти.

Иновативна технология за
пречистване на отпадъчни води
Основното съоръжение в станциите

е септичен съд с вграден филтър и фил-

търно-дренажна система за окончател-

но пречистване. По време на премина-

ване през септичния съд отпадъчните

води се подлагат на следните техноло-

гични процеси: утаяване на лесно потъ-

ващите фракции (седиментация); грави-

тационна флотация на плуващите за-

мърсявания; кислородна стабилизация на

утайките (психрофилна ферментация) и

тяхното биологично пречистване.

ТЕХНО-ПЛАСТ - лидер в производство-
то на полиетиленови съдове
ТЕХНО-ПЛАСТ - лидер в производство-
то на полиетиленови съдове
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Стойностите им зависят от спе-

цифичните работни условия, из-

вършваните дейности и процеси,

работещото оборудване и много дру-

ги фактори, като при отчитането им

се вземат предвид и типовете необ-

ходимо работно облекло и лични пред-

пазни средства. Измерванията на

параметрите на микроклимата се

извършват посредством конвенцио-

нални и специални измервателни сред-

ства, като на база получените дан-

ни се идентифицира нуждата от по-

добряване на работните условия с цел

повишаване на комфорта на работе-

щите. Актуалните минимални изиск-

вания за микроклимата на работни-

те места у нас се определят от На-

редба № РД-07-3 от 18 юли 2014 г.,

която е в сила от 1 ноември 2014 г.

Микроклимат и работна среда
Контролът на качеството на

въздуха на работни места в сгради е

част от процедурата по оценка на

риска за здравето на персонала и

включва измервания на нивата на

различни химични замърсители като

азбест, въглеродни оксиди и други

вредни газове, както и на биологични

замърсители, включително легионела,

мухъл, плесени и др. Оценката на

параметрите на микроклимата завъ-

ршва с предлагане на решения за

отстраняване на наличните пробле-

ми и възвръщане на условията в до-

Наредба за измерване на
параметри на климата в
сгради

Наредба за измерване на
параметри на климата в
сгради

пустимите норми.

При оценката на микроклиматич-

ните рискове за здравето е от изклю-

чителна важност да се вземе пред-

вид типът на работната среда. Най-

често са налице умерени условия,

които са близки до оптималните за

човешкото здраве, или екстремни

условия в среди със специфични тер-

мо-хигрометрични характеристики

(прекалено висока или ниска темпе-

ратура, висока или ниска влажност и

др.), които са свързани с работните

процеси и извършваните дейности в

помещенията. По-голямата част от

работните места в сферата на

търговията и услугите например

попадат в категорията „умерена

среда“, докато работните условия в

индустрията често са екстремни. И

в двата случая са необходими систем-

ни измервания на параметрите на

микроклимата с цел предотвратява-

не на всякакви рискове за здравето

на служителите.

Минимални изисквания
за микроклимата
на работните места
Обнародваната в бр. 63 на Държа-

вен вестник на 1 август 2014 г. На-

редба № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. за

минималните изисквания за микрокли-

мата на работните места определя

граничните стойности на парамет-

рите на микроклимата: температу-

ра, влажност и скорост на движение

на въздуха и топлинно облъчване;

минималните изисквания за защита

на работещите от рискове за здра-

вето и безопасността, причинени от

параметрите на микроклимата на

работни места в сгради и от небла-

гоприятни климатични условия при

работа на открито. Изискванията на

наредбата се прилагат във всички

предприятия и работни места, къде-

то се осъществява трудова дейност

по чл. 2 от Закона за здравословни и

безопасни условия на труд, когато

работещите са изложени на въздей-

ствието на параметрите на микро-

климата при работа или на неблагоп-

риятни климатични въздействия при

работа на открито. Регулацията е

разработена въз основа на два стан-

дарта, които се прилагат при оценя-

ване на риска от микроклимата на

работните места. Това са БДС

14776-87, задаващ изисквания по от-

ношение на работни места в произ-

водствени помещения – санитарно-

хигиенни норми за температура,

относителна влажност, скорост на

въздуха и топлинно облъчване; и БДС

16686-87, определящ методите за

измерване на температурата, отно-

сителната влажност и скоростта на

движение на въздуха в работните

помещения на сградите.

Стойности на параметрите
Съгласно наредбата параметрите

на микроклимата на работните мес-

та в сгради трябва да отговарят на

оптималните или допустимите гра-

нични стойности. Оптималните гра-

нични стойности зависят от перио-

да на годината и категорията на

работата. Те се прилагат при клима-

Поддържането на параметрите на микроклимата в допустими-

те норми е важно условие за опазване на общественото здраве

на работните и публични места. В нормите по отношение на

микроклимата в сгради са включени изисквания за температу-

рата, влажността, движението и качеството на въздуха.
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тизирани производствени помещения

и за постоянни работни места в кли-

матизирани кабини за управление и

контрол. Допустимите гранични

стойности зависят от периода на

годината, категорията на работата

и вида на работното място. Те се

прилагат в случаите, когато поради

технически или технологични причи-

ни не е възможно да се осигури спаз-

ване на оптималните гранични стой-

ности. Оптималните гранични стой-

ности за температура на въздуха се

определят с минимални и максимални

стойности и са различни за студения

и топлия период на годината.

Новости в изискванията
Според наредбата необходимост-

та от измервания се определя след

консултации с представителите на

работниците и служителите по чл. 7,

ал. 2 от Кодекса на труда и с коми-

тета/групата по условия на труд.

Измерванията на всеки от парамет-

рите – температура, влажност и

скорост на движение на въздуха, на

определените постоянни и непосто-

янни работни места през топлия и

студения период на годината се из-

вършват така, че да се обхванат най-

неблагоприятните микроклиматични

условия. Това налага провеждането на

нови измервания на параметрите на

микроклимата поне два пъти годиш-

но – веднъж през топлия и веднъж през

студения период на годината. Необ-

ходимите измервания на параметри-

те на микроклимата на работни ме-

ста в сгради се извършват по реда

на чл. 217 от Наредба № 7 от 1999 г.

за минималните изисквания за здра-

вословни и безопасни условия на труд

на работните места и при използва-

не на работното оборудване.

Измерване на нивата
на микроклимата
на работни места в сгради
Методите и апаратурата, които

се използват за измерване нивата на

параметрите на микроклимата на

работните места в сгради, трябва

да отговарят на техническите и

метрологичните изисквания към тях

съгласно Закона за измерванията; да

осигуряват измерване на парамет-

рите на микроклимата в обхват, по-

сочен в инструкциите на производи-

теля и включващ оптималните и до-

пустимите норми; да отговарят на

определените от производителя ус-

ловия за използване, вкл. климатич-

ните, механичните и електромаг-

нитните, както и на изискванията за

пожаро- и взривоопасност в съот-

ветствие с класа на функционална

пожарна опасност на сградата или

на части от нея. Съгласно наредба-

та измерванията на температура-

та, влажността и скоростта на дви-

жение на въздуха на работните ме-

ста се извършват най-малко в два

последователни дни съответно през

топлия и през студения период на го-

дината. Допуска се измерванията по

ал. 1 да се извършват в един ден, но

при най-неблагоприятни микроклима-

тични условия, когато спецификата

на производствения процес или ре-

жимът на работа не позволяват из-

мерванията да се извършат в два

последователни дни. Измерванията

на параметрите на определените

постоянни и непостоянни работни

места се извършват през равни ин-

тервали от време в зависимост от

характера на работния процес или

от особеностите на работното

място, като интервалът между

първото и последното измерване за

деня не трябва да бъде по-малък от

половината от установената

продължителност на работното

време, а броят им – най-малко три.

Особености
Работните места в дадено работ-

но помещение, в което ще се из-

вършват измерванията по ал. 1, се

определят в зависимост от типа на

оборудването и разположението на

работните места спрямо преградни-

те стени на помещението (прозор-

ци, врати и др.), както и спрямо из-

точниците на топлина, влага и

въздушни течения в помещението.

Когато работните места не са с

еднотипно оборудване и не са с едно

и също разположение спрямо преград-

ните стени на помещението и източ-

ниците на топлина, влага и въздушни

течения, измерванията се извършват

за всяко работно място поотделно.

За определяне на максималните гра-

нични стойности на температурата

през топлия период на годината се

провежда и допълнително измерване

на температурата на външния въздух

в 14.00 h в точка, разположена на

сянка откъм подветрената страна на

сградата, на разстояние не по-малко

от 2 m от нея и на височина 1,50 m

от земната повърхност. Съгласно

изискванията на наредбата измерва-

не на плътността на потока на топ-

линно облъчване се извършва само

когато в работното помещение има

източници на явна топлина.

Измерването на плътността на

потока на топлинно облъчване се

извършва на три нива, съответства-

щи приблизително на главата, гърди-
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те и коленете на работника или слу-

жителя, като обхваща периода от

работната смяна (работния ден), в

който се достига максимално топлин-

но облъчване на работното място.

Датчикът на уреда за измерване

трябва да се разполага на работно-

то място (точката на измерване) и

да бъде ориентиран към източника на

топлинно излъчване с оглед получава-

не на максимални показания на уреда.

За краен резултат от измерването

на плътността на потока на топлин-

но облъчване на определеното работ-

но място се приема най-голямата

стойност, получена чрез осреднява-

не на резултатите от измерванията

на трите нива.

Анализ на данните от
измерванията
Резултатите от измерванията на

параметрите на микроклимата на ра-

ботни места се изчисляват поотдел-

но за всяко определено за измерване

работно място. Окончателните ре-

зултати от измерванията се сравня-

ват поотделно с оптималните или

допустимите гранични стойности,

определени в раздел II на наредбата,

за всяко определено за измерване

работно място и период на годината.

Температурата, относителната

влажност и скоростта на движение

на въздуха на дадено работно място

за определен период на годината

отговарят на граничните стойности

за микроклимат на работното място,

когато окончателните резултати от

измерванията по ал. 3 и на трите

параметъра отговарят на съответ-

ните оптимални или допустими гра-

нични стойности, определени в раз-

дел II. Плътността на потока на

топлинно облъчване отговаря на гра-

ничните стойности за микроклимат

на работното място, когато стой-

ността съгласно чл. 17, ал. 4 е по-

малка от допустимата норма съглас-

но чл. 13, ал. 1.

Резултати
Въз основа на резултатите от

проведените измерванията на пара-

метрите на микроклимата на работ-

ните места се съставя протокол,

който съдържа данни за името на

предприятието; характеристиките

на работния процес; категорията на

работата; организацията на работ-

ното време; основните професии,

общия брой работни места и броя на

изследваните работни места по про-

фесии. Задължително се отчитат и

посочват източниците на явна топ-

лина и на значително отделяне на

влага – свързани и несвързани с тех-

нологичния процес, както и отопли-

телните, вентилационните и клима-

тичните съоръжения. Протоколът

съдържа още дата и час на извърше-

ните измервания, типа и идентифи-

кационния номер на използваните

средства за измерване; окончателни-

те резултати от измерванията. В до-

кумента трябва да бъдат посочени и

оптималните и/или допустимите

гранични стойности по работни ме-

ста съгласно раздел II на наредбата.

Протоколът завършва с оценка за

съответствието на окончателните

резултати от измерванията с опти-

малните или допустимите гранични

стойности съгласно чл. 18, ал. 5 и 6

на наредбата.

Оценка на риска
При оценяването на риска от па-

раметрите на микроклимата на ра-

ботни места в сгради се отчитат

редица фактори, включително съот-

ветствието на окончателните ре-

зултати от измерванията с оптимал-

ните или допустимите гранични

стойности на параметрите на мик-

роклимата. Важни за крайната оцен-

ка са броят на работните места и

типа на работното оборудване в

работното помещение, вкл. тяхното

разположение спрямо преградните

стени на помещението и източници-

те на топлина, влага и въздушни

течения, както и всеки потенциален

ефект върху здравето и безопаснос-

тта на работещите, който е резул-

тат от взаимодействието между

отделните параметри на микрокли-

мата. Възможните въздействия върху

здравето и безопасността на рабо-

тещия са тясно свързани с катего-

рията работа.

Оценяващите отделят специално

внимание на потенциалното въздей-

ствие на източниците на топлина и

влага – свързани и несвързани с тех-

нологичния процес, върху параметри-

те на микроклимата. Взема се пред-

вид информацията от производите-

лите за техническите параметри на

отоплителните, вентилационните и

климатичните съоръжения, както и

информацията за топлинно излъчва-

не, предоставена от производители-

те на работното оборудване. С ог-

лед изготвянето на максимално адек-

ватна оценка на топлинния комфорт

се отчита и наличието на лични пред-

пазни средства, в т. ч. специално ра-

ботно облекло за защита на работе-

щите от въздействието на парамет-

рите на микроклимата на работни ме-

ста в сгради.
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След дълги години студуване за зри-

тели и спортуващи, дойде ред и на зала

Триадица да посрещне "топло" своите

състезатели и фенове. Това стана бла-

годарение на едно оптимално решение, с

правилно разпределена инвестиция от БФ

Баскетбол, която ще стопанисва залата

за срок от 10 г. и подкрепата на децен-

трализираната климатизация от Hoval.

Общата инвестиция  е около 200 000

лв. Сградата е с площ 2067м2 , от които

1000м2 е основната баскетболна и волей-

болна зала, с 530 седящи места и височи-

на 10 м. Залата е  мултифункционална,

подходяща е и за концерти, презентации,

дискотеки, събрания и др.

Един предизвикателен обем с разнооб-

разна функционалност, в който децент-

рализираната климатизация от Hoval на-

мери своето приложение. Забележител-

но е, че само един апарат TopVent MH бе

достатъчен, за да покрие близо декар

площ. Делът му на фонът на цялата ин-

вестиция се равнява на едва 7%,  но ефек-

Комфорт за спортуващи и зрители
в обновената зала Триадица в София

тът от него е близо 100% от гледна точ-

ка на комфорт и ниски загуби на енергия.

Покривния апарат TopVent MH доставя

пресен въздух, затоплен и правилно разп-

ределен в целия обем на залата. Икономи-

ята на енергия идва от факта, че вече топ-

лият въздух не се задържа високо под пок-

ривното пространство в топлинни джобо-

ве и не се губи в атмосферата. Апаратът

сваля успешно тази топлина обратно в за-

лата, а правилното разпределение на въз-

духа е подсигурено от патентования

AirIjnector, без усет за течение и с темпе-

ратурна разлика по височина само 1оС.

Монтажът бе бърз и лесен, което

спести време и средства, тъй като мо-

дулите идват предварително окабелени

и не са необходими въздуховоди.

Експлоатацията на една спортна зала

е спорадична и непостоянна, което изис-

ква гъвкава система, каквато е децент-

рализираната система на Hoval, която за

кратко време да климатизира залата.

Зала Триадица бе дадена за пример от

кмета Йорданка Фандъкова на откриване-

то й на 4 март т. г., пример за една добре

усвоена инвестиция и едно добро начало за

развитието на масовия спорт в България.

Резултатът е на лице - гости и спор-

туващи се наслаждават на приятния  ком-

форт, благодарение на едно оптимално

ОВК решение от Алпите.

Комфорт за спортуващи и зрители
в обновената зала Триадица в София

www.hoval.bg
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Решенията на Вебер гарантират
ефективна топлоизолация през
целия експлоатационен живот
на сградата
Едно от най-новите решения, кои-

то предлагаме на българския пазар,

е иновативната топлоизолационна

система weber.therm Ultra Clima. Тя е

изключително подходяща за нашите

климатични условия. Характеризира

се с най-високата ефективност на

пазара благодарение на редица свои

предимства. Сред тях е изолационни-

ят материал weber.thermUltra Clima

полистирен с l=0.032 W/mK, който

осигурява много по-добри топлоизо-

лационни качества в сравнение с

конвенционалните решения.

Друго основно предимство на си-

стемата е лепилно-шпакловъчният

продукт weber 470P, който е топло-

изолиращ и изключително паропропус-

клив. Това дава, от една страна,

допълнителни изолационни качества

на системата, а от друга, силно из-

разената паропропускливост допри-

нася за това топлоизолационният

материал да не се овлажнява и да

работи по-ефективно. Като завършек

на системата използваме иноватив-

ната мазилка weber.pasClima, която

осигурява естествена защита срещу

развитието на микроорганизми. В

допълнение, тя е също изключително

паропроусклива и работи в синхрон с

шпакловъчния слой, осигурявайки без-

препятственото напускане на влага-

та. Това респективно означава сух и

ефективен топлоизолационен слой.

За съжаление, в България актуал-

ните практики в областта на топ-

лоизолирането са свързани най-вече

Съвременни решения за
топлоизолация

В настоящия брой на сп. ТД Инсталации водещи производите-

ли и доставчици на системи и технологии за топлоизолация

на сгради представят водещите си продукти и решения за

българския пазар. Коментарите им следват в азбучен ред.

с пренебрегване на системния подход

и използване на решения със съмни-

телни качества и дълготрайност за

сметка на по-добрата цена.

Когато клиентите използват наши

продукти, те могат да разчитат на

висококачествени системи, разрабо-

тени и изпитани в държави лидери в

областта, а именно Австрия, Швей-

цария, Германия.

Системите, предлагани от нас,

гарантират дълготрайност, както и

ефективна топлоизолация през целия

експлоатационен живот на сградата.

Не сме пренебрегнали и техните ес-

тетични качества. Дори след

продължителна експлоатация те из-

глеждат по същия начин, както и при

тяхното прилагане – без пукнатини,

промяна на цвета и без компромети-

ране на фасадата.

Клиентите, които изберат продук-

тите на Вебер, могат да са спокой-

ни, че в дългосрочен план ще се рад-

ват на красиви фасади, които рабо-

тят в тяхна полза и им спестяват

енергия.

инж. Петър Космев,

маркетинг директор, Сейнт Гобен,

направление Вебер, България

Топлоизолационните решения от
Кнауф Инсулейшън осигуряват
оптимално енергоспестяване
и комфорт
Кнауф Инсулейшън е международ-

на компания с повече от 35 години

опит в производството на топлоизо-

лационни материали. Двигател през

цялото това време е стремежът ни

да предлагаме съвременни решения за

топлинна изолация, които не само

превръщат конструкциите в сгради

с минимално енергийно потребление,

но и гарантират комфорта на обита-

ването им.

Това се постига в най-пълен смисъл

при топлоизолиране и шумоизолиране

на сградите с естествени изолаци-

онни материали, каквито са произ-

вежданите от Кнауф Инсулейшън ка-

менна и стъклена минерална вата и

Heraklith плоскости (комбинирани

плоскости от дървесни частици).

Интересно и ново приложение на на-

шата каменна минерална вата е и из-

ползването на материала в система-

та за зелени покриви Urbanscape, ко-

ято Кнауф Инсулейшън започна от

тази година да предлага на българс-

кия пазар.

Компанията се стреми към посто-

янно подобряване на топлоизолацион-

ните и якостни характеристики на

произвежданите материали и влага-

ните в тях вещества.

Революционно наше постижение и

това, което отличава минералната

вата на Кнауф Инсулейшън от всич-

ки други предлагани на пазара, е Ecose

Technology – нова, несъдържаща фор-

малдехиди технология. В нея използ-

ваните досега от всички производи-

тели на минерални вати химически

свързващи вещества на петролна

основа са заменени с вещество на

базата на бързо възобновяеми еко

материали, без да се използват ни-

какви допълнителни химикали, оцве-

тители и др. Така получаваме напълно

естествен изолационен материал с

подобрени свойства – по-приятен е за

работа, по-мек при допир, по-малко

боде, без мирис, лесен е за рязане и

напълно безвреден, с което се гаран-

тира здравословният и комфортен

микроклимат.

Чрез топлоизолиране с каменна и

стъклена минерална вата от Кнауф

Инсулейшън не само се постига топ-

Съвременни решения за
топлоизолация
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линен комфорт, но и се намаляват

разходите за отопление и охлаждане

на сградата с до 50 процента, като

заедно с това се гарантира пожаро-

защита, звуков комфорт, паропропус-

кливост (стените „дишат“, което

предотвратява появата на конденз,

плесен, мухъл и други микроорганиз-

ми) и устойчивост на размерите

(дълготрайност).

Все по-актуална става темата за

градския топлинен остров и управле-

нието на дъждовния отток. Едно от

най-добрите решения за справяне с

тези проблеми е озеленяването на

покривите. Един зелен покрив може да

спомогне за намаляване на количе-

ството дъждовна вода, стичаща се

по улиците, като се допринесе до

масивен спад (70-95%) на натоваре-

ността на канализационните систе-

ми. Температурата на озеленените

покриви може да бъде с до 40 °C по-

ниска в сравнение с тази на озелене-

ните през летните периоди. Зелени-

те покриви помагат за намаляване

потреблението на енергия, необходи-

ма за охлаждане на сградите през

лятото със 75% и с 25% за отоплени-

ето им през зимата.

Със системата Urbanscape, важна

част от която е слой от каменна

вата с механично свързани чисти

минерални влакна, Кнауф Инсулейшън

предлага едно решение за зелени по-

криви, което се характеризира с ле-

кота и висока водозадържаща способ-

ност.

арх. Цветелена Младенова,

технически специалист,

Кнауф Инсулейшън

Топлоизолационните системи на
Марисан са високоустойчиви и
икономически ефективни
Основна част от дейността на

Марисан е свързана с производство-

то на топлоизолационни системи,

които посредством вградената в тях

ефективна топлоизолация водят как-

то до значителни икономии на енер-

гия за отопление, така и до намаля-

ване емисиите на СО2, излъчвани в

атмосферата. По този начин топло-

изолационните системи допринасят

не само чисто икономически, спома-

гайки за редуциране на енергийните

разходи с до 70%, но същевременно

чувствително спомагат за опазване-

то на околната среда и климата.

Топлоизолационните системи на

Марисан са разработени съгласно

всички европейски норми, специфики-

те на климата, геодезията и сеизмич-

ните особености на отделните рай-

они в България. Посредством актуал-

но действащите програми за енергий-

но обновяване и повишаване на енер-

гийната ефективност на български-

те домове, собствениците на жили-

ща получават мощен стимул да са-

нират своите домове.

Благодарение на множеството

проведени тестове и симулации топ-

лоизолационните системи на Марисан

са проектирани да противостоят на

дъждове, бури и градушки, защитавай-

ки хората и сградите от екстремни

атмосферни условия.

Пазарът иска да получава цялост-

ни решения в система, а не отделни

продукти. Важно е и тези решения да

бъдат едновременно икономически

ефективни, с професионален резул-

тат и екосъобразни. Пазарът се

стреми и към това да получава каче-

ствен сервиз и професионални услу-

ги, които да пестят значително вре-

ме и ресурси.

Принципите, които споделяме, и

политиките, които се стремим да

интегрираме, са насочени изцяло към

задоволяване на осъзнатите и

неосъзнати нужди на пазара. На ба-

зата на дългогодишния опит в произ-

водството на топлоизолационни си-

стеми и на периода, през който опе-

рираме на българския и международен

пазар, ние изградихме стремеж за

постоянно оптимизиране на производ-

ствените процеси, вграждане на

иновации и извеждане на оптимално

съотношение между цена и качество.

Оттук идва и една от основните

ползи от внедряването на топлоизо-

лационните системи на Марисан –

фактът, че компанията се е изгради-

ла като утвърден лидер в разработ-

ването не само на отделни продукти,

но и на цялостни професионални ре-

шения в система.

В топлоизолационните системи

ТЕРМОФЛЕКС и ТЕРАПОР на Марисан

е заложен принципът за постигане на

възможно най-голямата икономичес-

ка ефективност, съчетана с дълъг

живот и издръжливост на високи

механични натоварвания. Продукти-

те на компанията се характеризират

с отлични топлоизолационни и звуко-

изолационни характеристики, както

и изключителна устойчивост на ат-

мосферни влияния и напукване. Инова-

тивните топлоизолационни системи

са с гарантирана хидрофобност, ед-

новременно с което осигуряват и

висока паропропускливост, позволява-

ща "дишането" на конструкцията.

Надеждната технология, заложена

при разработването на системата,

гарантира механичната защита на

фасадата и нейната устойчивост на

замърсяване и стареене.

Сертифицираните топлоизолаци-

онни системи на Марисан носят със

себе си гаранция със срок до 15 годи-

ни. Така всеки може да бъде сигурен,

че компанията ще бъде до него, не

само при избора на нейните продук-

ти, но и през експлоатационния им

живот. Това прави решенията в сис-

тема на компанията предпочитан

избор не само за български, но и за

чуждестранни инвеститори и профе-

сионалисти в бранша. За това способ-

ства и фактът, че цялостната про-

дуктова гама, обхващаща проектите

по саниране от начало до край, е раз-

работена под един покрив от доказа-

ни специалисти с дългогодишен опит.

Перфектното съчетание на всяка

една част в системите за топлоизо-

лиране – сборът от взаимно допълва-

щи се продукти, предоставящи на
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потребителя максимална сигурност

и удобство, е истински ценен. Благо-

дарение на множеството интегрира-

ни иновации в процесите и техничес-

кото ноу-хау, Марисан следи производ-

ствената дейност и в най-дребните

детайли, за да може потребителят

да бъде истински сигурен в своя из-

бор на цялостна система, гаранти-

раща професионален и дълготраен ре-

зултат.

Иво Колев,

мениджър Топлоизолационни

решения, Марисан

В топлоизолационните системи
на Фибран на първо място
е качеството
Фибран България е специализиран

производител на топлоизолационни

продукти, притежаващ в портфоли-

ото си и трите основни продукта,

които се използват най-широко на

българския пазар – EPS, XPS и камен-

на вата. Сред съвременните решения

в областта на топлоизолацията на

сградите, които предлагаме, са но-

вите топлоизолационни системи

FIBRANtherm. Колкото съвременни,

толкова и традиционни, тези систе-

ми са иновативни поради факта, че

ги предлагаме, освободени от пред-

разсъдъците за това кой материал

става за фасадна топлоизолация и кой

не става, кой материал „диша“ и кой

не. Ние сме убедени в нашите пред-

ложения.

За първи път на нашия пазар изли-

зат ETICS фасадни системи с EPS,

XPS и фасадна каменна вата от про-

изводител на топлоизолационния про-

дукт, което е една крачка напред към

обръщане на акцента точно към ма-

териала, който трябва реално да

върши топлоизолационната работа в

тази система. Предимствата на

нашите системи са в това, че както

в цялостното си пазарно представя-

не, така и тук на първо място поста-

вяме качеството.

Актуалните тенденции на пазара

са в това, че едновременно с промя-

на на нормативната база, така и

разбирането на хората по отношение

на топлоизолациите се променя в

положителна посока, а именно в уве-

личаване на дебелините, наблягане на

по-висок клас продукти като новата

фасадна вата FIBRANgeo BP ETICS.

Така ползите от внедряването на

нашите системи и технологии за

топлоизолация също се увеличават и

обратно – намалява се времето за

тяхното изплащане. Инвестицията в

топлоизолация е стратегически на-

предничаво решение, особено на па-

зар с изключителна волатилност в

цените на енергийните източници от

невъзобновяеми източници в комбина-

ция с високите цени на електроенер-

гията, добивана от възобновяеми

източници. Не само спестяването на

разходи за енергия обаче е предим-

ство от използването на топлоизо-

лационните системи на Фибран.

Допълнителни ползи могат да се

търсят и в повишаване на стойнос-

тта на имота, на комфорта на оби-

таване, на естетическата визия на

сградата или като цяло – в повиша-

ване на жизнения стандарт.

Хараламби Калев,

мениджър продажби,

Фибран България
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Ползите от оптимизиране на

сградната топлоизолация и закупува-

не на енергийно ефективно отопли-

телно оборудване лесно могат да

бъдат пропилени, ако сградната об-

вивка не е достатъчно цялостно топ-

лонепропусклива. Отделните матери-

али и елементи на обвивката се ха-

рактеризират с различен коефициент

на топлосъпротивление, който се

състои в способността им да задъ-

ржат топлината във вътрешността

на сградата. Колкото по-високи са

стойностите на този коефициент,

толкова по-добри са изолационните

свойства на материалите.

За да бъде постигната оптимал-

на топлонепропускливост на сграда-

та, освен избор на материали с ви-

сок коефициент на топлосъпротивле-

ние, е необходимо и елиминиране на

всички процепи, фуги, луфтове и раз-

стояния между отделните елементи

на ограждащата обвивка, които иг-

раят ролята на топлинни мостове.

Особености на херметичните
сгради
Лошата въздухонепроницаемост

на една сграда може да доведе до

загуби на топлина в размер на до 40%

от потребената енергия. Нивото на

херметичност (въздухопропускли-

вост) се измерва в m3/h/m2 и пред-

ставлява количеството въздух, кое-

то излиза през сградната обвивка в

околната среда на час, разделено на

вътрешната площ на ограждащите

елементи, при разлика между наляга-

нето във и извън сградата от 50 Pa.

Колкото по-ниска е стойността на

коефициента на въздухопроницае-

мост, толкова по-топлонепропускли-

ва е сградата.

С нарастване на нивото на херме-

тичност на сградата намалява по-

требността от енергия за отопле-

ние и охлаждане, но се увеличава нуж-

дата от контролирана вентилация за

осигуряване на здравословна и ком-

фортна среда за обитаване. Ето защо

процесът на проектиране на топло-

непропускливи сгради включва още

изготвяне и реализиране на адекват-

на стратегия за вентилация.

Изпитване за
въздухонепроницаемост
Херметичността на сградния кон-

тур е тясно обвързана с топлинните

характеристики на сградата и може

да бъде измерена посредством спе-

циален тест. Изпитването за възду-

хонепроницаемост на сгради е задъ-

лжително при пасивното строител-

ство с цел доказване, че конструкци-

ята покрива критериите по стандар-

та "Пасивна сграда". За целта се из-

ползват един или няколко вентилато-

ра (в зависимост от обема на поме-

щенията), които нагнетяват или

всмукват въздух до постигане на

разлика от 50 Ра в налягането между

вътрешността на сградата и окол-

ната среда. Проблемните места се

идентифицират посредством специ-

ални уреди. В някои държави този

метод е задължителен елемент от

процеса по енергийно обследване на

сгради и издаване на енергийни пас-

порти. Спецификациите и методоло-

гията на изпитване са зададени в

стандарта БДС EN 13829:2003 - Топ-

линни характеристики на сгради.

Определяне на въздухопроницаемост

на сгради. Метод с нагнетяване с вен-

тилатор.

Обичайни зони с термомостове
и въздушни течове
При проектиране и конструкция на

топлонепропускливи сгради е необхо-

димо да бъдат отчетени традицион-

ните локации, в които се допускат

загуби на топлина и проблемните зони

да бъдат предвидени възможно най-

рано. Сред обичайните места в сгра-

дите, за които е характерно наличи-

ето на въздушни течове, са фугите

между плочите, двойните подове и

окачените тавани, местата, в кои-

то греди или други подпорни елемен-

ти преминават през стените, подо-

вете и таваните, както и отворите

за тръби, кабели, контакти и възду-

ховоди. Обикновено тези отвори са

доста по-големи от необходимото, за

да позволят безпроблемен монтаж на

Проектиране и конструкция
на топлонепропускливи
сгради

Постигането на висока степен на топлонепропускливост в

съвременните сгради е изключително важно с оглед на все по-

сериозните изисквания за енергийна ефективност и комфорт

на обитателите и съществена част от концепцията за пасив-

но строителство. Всяка една нискоенергийна сграда трябва

да гарантира максимална въздухонепроницаемост (херметич-

ност), за да се предотвратят загубите на топлинна енергия.
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сервизните елементи, но това създа-

ва допълнителни проблеми при уплъ-

тняването им. По традиция предпо-

ставки за възникването на топлинни

мостове създават и недобре уплът-

нените каси на врати и рамки на

прозорци, отворите около вентила-

тори, апсиратори и абсорбатори,

липсата на фугиращи системи и уп-

лътнения между отделните панели и

настилки и др.

Съвети за уплътняване
на сервизни отвори
Отворите за прокарване на тръби,

електрически и комуникационни кабе-

ли, въздуховоди, контакти и други

сервизни елементи се нуждаят от

прецизно уплътняване, тъй като

създават предпоставки за възниква-

нето на въздушни течове и загуби на

топлина или енергия. За някои от тези

приложения на пазара са налични спе-

циални капаци или уплътнители, кои-

то обикновено са изработени от

каучук, силикон или пластмаса. Гъвка-

вите уплътнения са препоръчителни

за отвори с неправилна форма или за

такива на неудобни места. При про-

ектиране на сградата е добре да се

предвиждат подходящи локации за

сервизните отвори, далеч от ъгли

например, за да се улесни уплътнява-

нето впоследствие. Добре е празни-

те места около отворите да бъдат

напълно запечатани преди монтира-

не на свързаното със сервизните

елементи оборудване – кухненски

уреди, мивки, ОВК тела и др. За да

бъде напълно запечатано оставащо-

то пространство, обикновено се из-

ползват различни течни уплътните-

ли на силиконова основа, полиурета-

нова пяна, която се раздува и попълва

цялото пространство, и други подоб-

ни системи. Важно е уплътняващата

смес да се нанесе дълбоко в отвора,

а не само около повърхността, като

за целта обикновено се използват

специални дълги накрайници. При по-

широки отвори около тръби или възду-

ховоди е препоръчително да се поста-

ви и слой топлоизолация, за да се

елиминират загубите на енергия.

Важно изискване е химичният

състав на течните уплътнители,

използвани за запълване на отвори

около кабели с полимерна или гумена

изолация, да не създава предпостав-

ки за повреждане на обвивката им.

Съществуват и специални уплътни-

телни системи с изолационни свой-

ства, които предотвратяват загуби-

те на топлина и потенциалните рис-

кове от възникването на пожар.

Сухи подови, стенни и таванни
системи
Технологиите за т.нар. „сухо стро-

ителство“ все по-често се използват

в конструкцията на съвременните

сгради поради техните добри изола-

ционни свойства, лесното и бързо

монтиране и възможностите за из-

равняване на неравни повърхности,

безпроблемно нанасяне на различни

декоративни материали върху тях и

приложимостта им за всички ограж-

дащи елементи на помещенията и

сградите. В основата на концепция-

та за „сухо“ строителство е липса-

та на мокри процеси и потенциалът

да се замени полагането на дебели

слоеве мазилка с бързо и ефективно

решение, неизискващо продължител-

но съхнене. Сред широко прилаганите

системи са гипсокартонът и гипсфа-

зерът, полистиренът и други видове

олекотени плочи от различни мате-

риали. За въздушна бариера при та-

кива системи е добре да се използва

паропропусклива мембрана, за да се

предотврати образуването на влага,

конденз или мухъл.

За да се осигури оптимална топ-

лонепропускливост на третирания

ограждащ елемент, е добре под пло-

чите да се постави цялостен топло-

изолационен слой, например фолио.

Самите плочи трябва да бъдат доб-

ре свързани помежду си и да не се

оставят големи разстояния или луф-

тове. Фугите обикновено се запълват

със специално предназначени за цел-

та смеси, като в много случаи допъ-

лнително се облепват със залепваща

лента по цялата дължина на контак-

тната зона. Ако при монтажа на

системата се появяват пукнатини

или счупвания в плочите, те също

трябва да бъдат запечатани на прин-

ципа на контактните фуги.

Когато в ограждащите елементи,

върху които се полагат „сухи“ сис-

теми, има сервизни отвори, е добре

те да бъдат запечатани добре преди

полагането на плочите, а след това

допълнително да се уплътни и сами-

ят отвор в плочата.

Вътрешни дървени и метални
конструкции
При полагането на различни дърве-

ни и метални плочи и конструкции

(паркети, дюшемета, рамки, преград-

ни стени, решетки за окачени тавани

и др.) в сградите, които е предвидено

да бъдат оптимално херметични, е

добре да се използват гъвкави (напри-

мер течни или пенообразни) уплътни-

телни решения поради нееластичния

характер на дървото и металите.

Широко използвани са системите,

които се прилагат с пистолет с дълъг

накрайник, за да се осигури дълбоко и

плътно проникване на уплътняващата
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смес. Важно е да бъдат уплътнени

всички места, в които конструкции-

те или монтажните им елементи

преминават или навлизат в огражда-

щата обвивка. Съществено изисква-

не е тези отвори да бъдат запечата-

ни преди последващи дейности, свърза-

ни с дървените или метални конструк-

ции, за да не бъде възпрепятстван

достъпът впоследствие.

Външни и преградни стени
При конструкцията на външните

стени на топлонепропускливи сгра-

ди трябва да бъде отделено най-

голямо внимание на предотвратява-

нето на евентуални въздушни течо-

ве и топлинни мостове. Традицион-

но се полагат топлоизолационен и

хидроизолационен слой. Поради по-

голямата температурна разлика

между околната среда и вътрешни-

те помещения при външните ограж-

дащи елементи е добре се изпълни

непрекъсната въздушна бариера, за

да се предотврати образуването на

конденз или мухъл, както и загубата

на енергия. Необходимо е да се оси-

гури добро свързване между отдел-

ните слоеве на външната обвивка на

сградата, като се елиминират луф-

товете и разстоянията между еле-

ментите на всеки слой преди пола-

гането на следващия. Важно е

свързващите и уплътняващите сис-

теми да са подходящи за работа с

топлоизолационните и хидроизолаци-

онните плочи, за да се избегне хими-

ческото или механичното им повреж-

дане. Препоръчително е при полага-

не, свързване и уплътняване дослов-

но да се спазват инструкциите на

производителя. Добре е и преградни-

те стени в херметичните сгради да

бъдат третирани като външните, за

да се осигури оптимална топлонеп-

ропускливост.

Покриви и тавани
Всички описани дотук принципи за

постигане на оптимална херметич-

ност на ограждащата обвивка на

сградата важат в пълна степен и за

покривите. Особеност при тях обик-

новено е полагането на специфична

покривна система, която може да е

съставена от керемиди, плочи или

друг вид елементи с по-малък размер.

При тези системи са налице повече

на брой компоненти и съответно –

повече контактни зони за уплътнява-

не с по-голяма обща площ. Обикнове-

но керемидите и плочите се монти-

рат върху покривите след предвари-

телно полагане на хидро- и топлозо-

лационните слоеве. Съвременните

системи са решени със специфичен

дизайн, който позволява плътно

свързване или сглобяване на отдел-

ните керемиди или плочи с цел реду-

циране на топлинните мостове.

Особеност представляват окаче-

ните тавани, при които плочи от

олекотени материали се монтират

върху специална конструкция (обик-

новено метална решетка). Окачени-

те тавани типично са изграждат, за

да скрият сервизни елементи като

тръби, въздуховоди и др., като се

получава обособена зона между ос-

новния таван и помещението. В тях

често се вграждат и осветителни

тела. Множеството компоненти на

такива конструкции предполагат и

наличието на множество термомо-

стове. Ето защо е необходимо от-

ворите за монтажните елементи на

решетката да бъдат идеално уплъ-

тнени и запечатани преди поставя-

нето на олекотените плочи. При мон-

тажа на осветителите в плочите е

добре празните пространства да

бъдат уплътнявани със специално

предназначени за целта решения,

тъй като в противен случай може да

се стигне до прегряване на телата

на светлоизточниците и риск от по-

жар.

Прозорци и врати
При проектирането на херметич-

ни сгради е добре в плановете да се

отбележи изрично контурът на еле-

ментите на въздушната бариера, за

да са наясно изпълнителите на отдел-

ните системи и да се изберат опти-

мални решения за свързване и уплът-

няване. Това важи в особена степен

за местата, в които се монтират

врати и прозорци, тъй като те тра-

диционно предполагат наличието на

термомостове.

При избора на прозорци и врати за

топлонепропускливи сгради е добре да

се търсят продукти, които осигуря-

ват оптимално плътно затваряне.

Препоръчително е да се избягват

сложни геометрични форми или конст-

рукции с множество съставни компо-

ненти, тъй като това възпрепятства

последващото уплътняване. Касите на

вратите и рамките на прозорците е

необходимо да бъдат добре уплътне-

ни при монтажа им в стените. За

целта обикновено се използват поли-

уретанови пени и други подобни видо-

ве течни уплътнители, които се раз-

дуват и запълват празните простран-

ства. Върху тях се полагат специал-

ни замазки, които да осигурят целос-

тта на въздушната бариера. Около

подвижната част на външните врати

обикновено се прилагат и допълнител-

ни уплътняващи ленти, които да га-

рантират плътно затваряне и да ели-

минират въздушните течове в затво-

рено състояние.
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