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Ново бебе зарадва екипа на Издателството - Милица даде живот на малкия Стефан

В почти изцяло дамския екип на Издателството отдавна не беше

идвала радостта от раждането на ново бебе. Насред жарките летни

дни след дълги дъждовни месеци изгря слънце в семейството на коле-

гата ни от рекламен отдел Милица Атанасова, която роди малкия

Стефан в нощта на 15 август.

С изненадващата си предсрочна поява, младежът с параметри ръст

49 см и тегло 3 кг предизвика радостно вълнение в редакцията и шумни

реакции от колегите на Милица, които я поздравяват най-искрено с

прекрасното събитие и й желаят всичкото щастие на майчинство-

то!

Честито на цялото семейство на малкия Стефан и пожелания за

здраве и щастлив живот от целия екип на Ти Ел Ел Медиа!

Тангра отбеляза 25 години от своето основаване

разработва и първото свое изделие – венти-

лационна растерна решетка. През същата

година са назначени и първите служители в

производствения отдел и монтажници. През

1994 г. компанията открива първия в Бълга-

рия търговски център и шоурум за вентила-

ционна, климатична и отоплителна техника

и започва изграждане на дистрибуторска

мрежа в страната. През същата година Тан-

гра става официален представител на испан-

ския производител на вентилатори Soler &

Palau. През 1995 г. компанията започва и сво-

ята експортна дейност, като изнася рекупе-

ративни топлообменници в Гърция. През

2000 г. Тангра открива първия си собствен

производствено-търговски център в София,

а през 2005 г. отваря врати и втората фаб-

рика“, поясниха от компанията.

„Днес Тангра разполага със собствени

търговски центрове във Варна и Бургас, как-

то и с мрежа от партньори дистрибутори в

цялата страна. Компанията предлага широка

гама от продукти в областта на ОВК и има

обособени звена за монтаж на въздушни,

водни и фреонови системи“, допълват от

Тангра.

На 17 август т. г фирма Тангра отбеляза

своя 25-и рожден ден. „През 1989 г. компани-

ята е основана от инж. Юлий Армянов като

наследник на фирмата на неговия баща инж.

Лазар Армянов, която носи същото име и

съществува до 1944 г. Фирма Тангра започва

своята дейност като проектантско бюро.

През 1991 г. инвестира в машини, инструмен-

ти и материали за производство, след което

Siemens направление Сградни технологии обяви промоция на стайни термостати

мостати от сериите RAA../RDD../RDE../RDH../RDJ../RDG.. клиентите

получават допълнително 1 брой термостат от същата серия и мо-

дел. "Термостатите създават оптимален комфорт в помещенията и

се отличават със съвременен, стилен дизайн. Продуктите предлагат

защита срещу промяна на настройките, функции за спестяване на

енергия и заключване, предназначени специално за обществени места.

Освен това термостатите имат здрав корпус, а големят им и ясен

дисплей улеснява работата на потребителите с тях. Монтажната им

основа с широк отвор за окабеляване улеснява инсталацията, експло-

атацията и тяхната поддръжка. Стайните термостати намират

приложение в търговски, жилищни, обществени сгради и училища, също

така и в промишлени сгради за леката индустрия", заявиха от компа-

нията.

Акционните продукти може да намерите при всички дистрибуто-

ри на Siemens направление Сградни технологии в България. Промоци-

ята важи до 31 октомври 2014 г. включително.

Siemens стартира промоция на стайни термостати за отоплител-

ни инсталации, съобщиха от компанията. При покупка на 10 броя тер-
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Hoval инсталира 50 соларни колектора на хотел Калина Гардън

и температура на топлата вода за над 600-те посетители, съобщи-

ха от компанията.

"Чрез използване на безплатната слънчева енергия с колекторите

UltraSol се спестяват значителни разходи, благодарение на способно-

стта им изключително ефективно да усвояват слънчевите лъчи. Това

е постигнато чрез съвременните технологии, по които се произвеж-

дат колекторите. Колекторите UltraSol отговарят на минималните

годишни изисквания от 525 kW/m2 и имат Solar Keymark сертификат",

заявиха от Hoval.

"Колекторите са с ниска конструктивна височина, тънка отлята

алуминиева рамка и антирефлексно соларно стъкло, които се съчета-

ват в изключително елегантен и дискретен дизайн. Инсталацията е

изключително бърза благодарение на лесната система за хидравлично

свързване и монтаж, която се доставя заедно с колекторите", допъ-

лниха от компанията.

Hoval инсталира 50 броя слънчеви колектора Hoval UltraSol на хотел

Калина Гардън, Слънчев бряг, които ще гарантират постоянен дебит

Окта Лайт достави LED осветление в търговски обекти на БТК

изпълнено основно с нашия светодиоден ос-

ветител ESTRELLA, намиращ широко прило-

жение в ритейл зони, магазини, търговски

центрове, офис сгради и молове. Постигна-

тата осветеност е в съответствие със за-

ложените от възложителя изисквания, кои-

то в определени зони достигат нива над 500

лукса. Светодиодният осветител ESTRELLA

се характеризира с равномерно светлоразп-

ределение, гарантиращо постигането на

много добра осветеност и съдейства за

визуалния комфорт на клиентите и служите-

лите в търговските обекти. Осветителят

се предлага в три размера и мощности – 12

W, 15 W и 20 W, както и в различна цветна

температура – топло бяла, неутрално бяла

и студено бяла", обясниха производителите.

"Светотехническите проекти за новите

търговски обекти на БТК са подготвени от

проектантския отдел на Окта Лайт България.

Отделът разполага с висококвалифициран екип

от специалисти - инженери с голям опит в

предоставянето на следните услуги: обслед-

ване, одит и замервания, изготвяне на свето-

технически проекти, технико-икономически

анализи, консултации и съдействие в облас-

тта на осветлението", допълниха от компа-

нията.

Окта Лайт България достави светодиод-

но осветление в седем нови търговски обек-

та на БТК (Виваком) в София, Благоевград,

Стара Загора и Плевен, съобщиха от българ-

ския LED производител. "Осветлението е

Чил Комерс внедри система за централна климатизация LG Multi V

мата е на директно изпарение от типа VRF и се характеризира с най-

високи параметри на енергоефективност. Конфигурирана е от чети-

ри броя външни модули, обединени в една група, с обща охладителна

мощност 190,4 kW и отоплителна - 214,2 kW. 63-те вътрешни тела

са нисконапорни, канален монтаж, хотелски тип и едно канално висо-

конапорно тяло, обслужващо общите части. Всяко вътрешно тяло

може да се контролира както самостоятелно с предвиден за целта

индивидуален термоконтролер във всяка стая, така и с централен

контролер, монтиран в зона Рецепция", поясниха от Чил Комерс.

"При обединяването на външните тела в една група се обезпечава

работата на климатичната инсталация, дори и при повреда на някои

от четирите модула, посредством патентована от LG технология.

Благодарение на значително подобрените параметри на Multi V серия

IV климатичната инсталация, разположена на денивелация над 28 м, е

изградена само от една система. Покриване на денивелация до 40 метра

между вътрешните тела се предлага за първи път от системи тип

VRF", допълниха от компанията.

Фирма Чил Комерс проектира, достави и монтира система за

централна климатизация от последно поколение LG Multi V, серия IV в

хотел Перла Роял, гр. Приморско, съобщиха от компанията. "Систе-
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Предстои международното ОВК изложение Chillventa 2014

От 14 до 16 октомври т.г. в изложбения център на Нюрнберг, Гер-

мания ще се проведе международното търговско изложение за хладилни,

климатични, вентилационни решения и термопомпи Chillventa 2014. Сред

тазгодишните акценти в тематиката на изложението са "Енергийно

ефективни центрове за данни - устойчиви решения за климатизация",

"Термопомпи за търговски и промишлени сгради", "Инспекция на енер-

гийната ефективност на системи за вентилация и климатизация" и

др. Паралелно с изложението ще се проведе конференция, на която

специалисти от цял свят ще обсъдят новата екологична наредба на

Европейската комисия F-Gas и влиянието й върху пазара на ОВК про-

дукти. Наредбата влиза в сила от януари 2015 г. и има за цел до 2050

г. да се редуцират емисиите на парникови газове в Европейския съюз

с 80-95% спрямо нивата от 1990 г.

Cree сключи партньорско споразумение с Lextar Electronics

Cree ще инвестира около 83 млн. USD, за да при-

добие 83 млн. акции (около 13%) от Lextar и

дългосрочно ще получава от тях LED чипове със

сапфирен субстрат. Споразумението е одоб-

рено от бордовете на директорите на двете

компании и се очаква да бъде финализирано до

месец след одобрение от акционерите и регу-

латорните органи в Тайван.

„Развълнувани сме от укрепването на наши-

те отношения с Lextar, което ще допринесе за

ръст в бизнеса със светодиодно осветление.

Сътрудничеството ни с Lextar при доставка на

висококачествени средномощни LED чипове ще

ни позволи да се съсредоточим върху високо-

мощните LED чипове, които са запазена марка

на Cree“, коментира Чък Свобода, президент и

главен изпълнителен директор на Cree.

Lextar Electronics е специализирана в произ-

водството на LED чипове, както и на енергий-

но ефективни и интелигентни осветителни

тела. Компанията е дъщерно дружество на AU

Optronics, основано през 2008 г. в Тайван.

Cree подписа споразумение с тайванската

компания Lextar Electronics, в рамките на което
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Мулти WAN рутерът DWR-116 гарантира
резервирана високоскоростна и стабилна
интернет свързаност

D-Link, водещият производител на професионални мрежови

решения за дигиталния дом, предлага интересен Multi-WAN рутер

DWR-116 Wireless N300, с който при подходящ избор на мобилен план

от оператор и предлагания с  него USB стик може да се свалят

данни през LTE мобилната мрежа със скорости до 150 Mbps, как-

то и да се качват с 50 Mbps. Този нов продукт има стандартен

Ethernet WAN порт, който позволява свързането с Интернет по-

средством DSL или кабелен модем или LAN оператор осигурявайки

резервираност при отпадане на едната връзка, което гарнтира

високото ниво на стабилност на системата.

Лесна настройка на Интернет връзки
Multi-WAN рутерът DWR-116 UMTS/LTE е отключен и поддържа

почти 200 модела 4G LTE и  3G USB адаптери, практически от

всеки мрежов оператор, което го прави идеален вариант, кога-

то се изисква споделяне на мобилната връзка, достъпът до кон-

венционални кабелни мрежи е невъзможен или пък когато трябва

да се осигури непрекъснатост на връзката (резервиране с вто-

ра такава). Потребителя трябва само да свърже адаптера си

към рутера, за да сподели бързата 4G LTE/3G мобилна Интер-

нет връзка на своя смартфон,

таблет, ноутбук или персона-

лен компютър. Интегрираната

Wireless N технологоия дава

възможност да създадете на-

дежден hotspot с трансфер на

данни до 300 Mbps.

Надежден благодарение
на разпределянето на
натоварването
DWR-116 е оптимално създа-

ден за надеждна Интернет

връзка. 10/100 Ethernet WAN

портът позволява да се свърже DSL/кабелен модем като основен

линк. Ако WAN връзката се изгуби, интегрираната auto-failover

функция гарантира непрекъсната връзка, като автоматично се

свързва към 4G LTE / 3G мрежа.

Благодарение на вградения Setup Wizard, DWR-116 може да бъде

настроен в няколко стъпки. С интегрирани функции като stateful

packet inspection (SPI),  и network address translation (NAT) защитни

стени, WPA/WPA2 криптиране, рутерът осигурява защитена Wi-

Fi мрежа и повишена надеждност за свързаните към рутера пер-

сонални компютри, ноутбуци, таблети и смартфони.

Нови рутери с вградени HSPA+ и LTE модеми
Рутерите DWR-512 HSPA+ и DWR-921 LTE допълват гамата

мобилни решения. Те  идват с интегрирани UMTS или LTE модеми,

като осигуряват  скорости до 21 Mbps UMTS и 100 Mbps LTE

съответно и изискват само СИМ карта.

И двата рутера са разработени за глобален достъп до мобил-

ни броудбанд мрежи. Двубандовата 4G LTE и 3G поддръжка позво-

лява автоматично 3G свързване, ако силата на 4G LTE сигнала

стане твърде слаба.

Цени и наличност
DWR-116 може да се намери на българския пазар на препоръчи-

телната цена от 69лв с ДДС

DWR-116 Wireless N300 Multi-WAN Рутер
- Ключови функции

• Поддръжка на външни LTE USB адаптери със скорости на сва-

ляне до 150 Mbps и скорости на качване до 50 Mbps през USB

• Поддръжка на външни 3G USB адаптери за UMTS, HSDPA и HSPA+

• Едновременно ползване и на двете връзки

(UMTS/LTE+DSL/кабелен)

• Wi-Fi точка за достъп с 802.11 b/g/n

• Защита чрез WEP/WPA/WPA2

• Високоскоростна връзка с мрежата за DSL или кабелен модем

• Интегрирани statefull packet inspection (SPI) и network address

translation (NAT) защитни стени

• 4x 10/100 Ethernet LAN порта

• 10/100 Ethernet WAN порт

• USB 2.0 порт

• Споделяне на натоварването между двете връзки

Мулти WAN рутерът DWR-116 гарантира
резервирана високоскоростна и стабилна
интернет свързаност
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Бихте ли представили дейността на
фирма Екосист на читателите на сп. ТД
Инсталации?

Представляваната от мен консултан-

тска и строителна компания Екосист

е създадена през 2006 г. в Пловдив.

Екосист е съвременна, развиваща се

компания, специализирана в областта

на строителното проектиране, про-

мишленото строителство и изграж-

дането на комуникационни мрежи. В

периода 2007-2009 г. компанията ра-

боти агресивно в сферата на строи-

телството на промишлени и сградни

газопроводни мрежи и инсталации, а

от 2010 г. до момента се развива

основно в сферата на промишленото

строителство и изграждането на

подземни комуникационни мрежи.

През 2010 г. в компанията успешно е

внедрена интегрирана система ISO

9001:2008 & ISO 14001:2004 & OHSAS

18001:2007 от TQCSI България. Компа-

нията ни беше отличена с приза "кли-

ент на годината 2013" за България от

TQCSI (сертифициращ орган по ISO).

Фирмата е лицензирана от ДАМТН да

извършва профилактика, сервизна и

ремонтна дейност на газопроводни

инсталации.

Кои са най-иновативните технологии за
повишаване на енергийната ефектив-
ност и екологичната съобразност на
сградите и съоръженията, които изпол-
звате?

Енергийната ефективност и опазва-

нето на околната среда са едни от

основните средства за постигане на

просперитет в обществото и това е

пътят, по който трябва да се разви-

ва икономиката и политиката в

дългосрочен план. Съответно, в тази

посока са насочени и усилията на на-

шия екип. В дейността си Екосист

прилага новостите в строителните

технологии и работи със съвременни

и качествени материали.

Христо Николов, управител на Екосист,
пред сп. ТД Инсталации

Строителните отпадъци
подлежат на преработка и
повторно използване в нови
проекти

Част от енергоспестяващите подо-

брения, които Екосист съвместно със

своите партньори и доставчици пред-

лага, са: производство и монтаж енер-

гоефективна дограма; полагане на топ-

ло- и хидроизолация на стени, подове и

покриви; слънчеви системи за БГВ; енер-

гоефективни газови котли и системи;

термопомпени системи за отопление

и климатизация; сградни фотоволтаич-

ни системи; абонатни станции и сград-

ни инсталации; доставка и монтаж на

енергоефективни термопанели.

Наш партньор е Изопан – водещо име

в производството на сандвич панели

в Европа с фокус върху продуктите и

иновативните услуги. Стенните и

покривни панели се отличават с висо-

ка степен на топлоизолация и херме-

тичност на сглобките. Сандвич пане-

лите се използват за фасади, покри-

ви, преградни хладилни камери, пре-

градни стени и тавани. С тяхна помощ

разходите за топлинна енергия и еми-

сиите на CO2 могат да бъдат значи-

телно намалени.

Друго технологично решение, което

използваме за изграждане на наши

обекти, е шлайфаният бетон.

Разкажете за някои от най-значимите
референтни обекти на фирмата. Кои от
тях се оказаха предизвикателство и
защо?

Сред изпълнените от нас обекти счи-

таме всички за значими, тъй като не

делим клиентите си на малки и големи

и отделяме еднакво внимание на все-

ки. Приоритет в нашата работа е на-

мирането и внедряването на най-под-

ходящите технологии и материали, на

възможно най-добрата цена, така че да

отговорим максимално точно на изис-

кванията на нашите клиенти.

Сред по-големите изпълнени проекти

можем да изброим газификацията на

Филикон - Пловдив, Агромил България

- Пловдив, Завод за екструзия на алу-

миний Уником - Пловдив, изграждане-

то на основни трасета от оптична-

та кабелна мрежа на Виваком, Близу

Медиа и Броудбенд и АйТиДи Нетуърк.

Също така строителството на Тури-

стически информационен център в

Перущица и реконструкцията на завод

за преработка на ориз и пшеница на

Агромил България в Пловдив.

Към днешна дата най-голямо предиз-

викателство се оказва проектиране-

то и изграждането на собствен логи-

стичен и офис център, чието строи-

телство смятаме да изпълним с над

60 % рециклирани строителни мате-

риали и да постигнем максимална

енергийна ефективност, тоест мини-

мум използване на енергийни ресурси

за отопление, охлаждане и поддръжка

на сградите и инфраструктурата на

логистичния център.

Какво да очакваме от Екосист в бъдеще?
Занапред нашата компания ще се

старае да поддържа високите стан-

дарти на изпълнение, които сме нало-

жили до момента, и ще работим в по-

сока на налагане на строителни ма-

териали и технологии, базирани на

рециклиране на суровини. На база при-

добития през годините опит счита-

ме, че огромна част от отпадъците

от строителни работи биха могли да

бъдат преработвани и внедрени от-

ново в изграждането на нови модерни

сгради и инфраструктура.

Строителните отпадъци
подлежат на преработка и
повторно използване в нови
проекти
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От 4 септември до 30 ноември т.г.

WAGO провежда серия от двудневни

семинари в страната, съобщиха за сп.

ТД Инсталации от компанията. Уча-

стниците ще имат възможност да се

запознаят по-подробно с продуктите

на WAGO в сферата на автоматиза-

цията.

"По време на обученията се разра-

ботват практически приложения и се

създават умения за работа с входно-

изходните модули и контролери WAGO,

както и със софтуера CoDeSys. Сред

планираните за разглеждане теми са

структурата на програмната среда

CoDeSys, основни компоненти, про-

грамни езици, типове променливи,

както и инсталирането на CoDeSys,

WAGO Ethernet settings, WAGO I/O check

и WAGO USB service cable driver. Други

планирани насоки в обученията са

работа с Ethernet settings и WAGO I/O

check, първи стъпки с CoDeSys – при-

мерни програми, библиотеки в

WAGO организира поредица
от семинари в страната

CoDeSys, основни функционални блоко-

ве, WEB визуализация, примерни про-

грами – Modbus TCP/IP комуникация.

Базова тема в обученията е и модулът

за енергиен мениджмънт на WAGO",

поясниха организаторите.

Времетраенето на обучителните

семинари е два дни. Вече се състоя-

ха два от тях - на 4-5 септември и

11-12 септември в София. Предсто-

ят още 18-19 септември отново в

столицата, както и: Пловдив (9-10 ок-

томври), Варна (16-17 октомври) и

Стара Загора (23-24 октомври). Да-

тите за ноември ще бъдат уточне-

ни допълнително.

"Семинарите, организирани от

WAGO, дават възможност на клиенти-

те да получат информация директно

от източника. Нашите лектори са

доказани експерти в своята област и

са запознати с всички проблеми по за-

ложените теми. Обучителните про-

грами са внимателно подготвени и

планирани и ще осигурят на желаещи-

те да се включат добра инвестиция в

техните познания и бъдеща практи-

ка", допълниха от WAGO.

WAGO организира поредица
от семинари в страната
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Широка гама иновативни интегрирани
фотоволтаични системи от ВОЛТСОЛАР
Широка гама иновативни интегрирани
фотоволтаични системи от ВОЛТСОЛАР

ВОЛТСОЛАР ЕООД е бързо развива-

ща се фирма в областта на енергийна-

та ефективност. Регистрирана през

2012 г., ВОЛТСОЛАР извършва достав-

ка и монтаж "до ключ" на всякакъв вид

интегрирани фотоволтаични системи

върху фасади и покриви на жилищни сгра-

ди и индустриални халета. Сред ключо-

вите решения в богатото портфолио на

фирмата са системите SOEASYPV,

SOLRIF, JUSTROOF,EASYROOF, K2 и др.

ВОЛТСОЛАР е официален представител

за България на иновативната система

за интегриране на фотоволтаици върху

покриви SOEASYPV, производство на

френската компания EASYENR. Фирма-

та предлага още иновативни интегри-

рани покривни системи, произведени в

България и осъществява търговия с ма-

териали за цялостно изграждане на фо-

товолтаични централи.

Партньори и проекти
ВОЛТСОЛАР има дългогодишен опит

в монтажа и поддръжката на фотовол-

таични инсталации във Франция, Ита-

лия и Испания. През 2013 г. фирмата ре-

ализира над 1 MW инсталирана мощ-

ност, предимно във Франция. В нача-

лото на тази година, благодарение на

партньорството си с френската ком-

пания COM-ENERGIE, водещия немски

производител на соларни инвертори

SMA - Solar Technology и китайския

YINGLI SOLAR, ВОЛТСОЛАР започна

монтаж на иновативни интелигентни

системи за собствена консумация на

енергия с цел намаляване стойността

на фактурите от електроразпредели-

телните предприятия.

Интелигентни системи за
собствена консумация на енергия
Системите On-Gridsystem и Off-

Gridsystem позволяват генериране и

консумиране на собствена електрое-

нергия без необходимост от прекъсва-

не на мрежовото захранване. Те са

предназначени както за малки домакин-

ства, така и за индустриални халета,

детски градини, училища, хотели и сел-

скостопански навеси. Основни техни

предимства са съвременният дизайн,

подобрените изолационни качества,

възможностите за бърз и лесен мон-

таж, конфигуриране и мониторизира-

не според нуждите на домакинството.





ÑÒÐ. 12 4*2014

> ôèðìåíà ñòàòèÿ

Когато e необходима климатизация на еднообемни ин-

дустриални и производствени сгради, то най-добрият из-

бор е децентрализирана климатизация от Hoval.

Реновираното хале на KITTNER е идеален пример за това.

То се състои от две халета с обща площ 1094 м2, височина

12 м  и само 2 броя климатични апарати Hoval TopVent DKV

9D са достатъчни за отопление и охлаждане на халетата.

"Киттнер Анлаген- унд Машиненбау" ЕООД е частна ком-

пания, създадена през 1994г. в Германия.  Производството

е разположено в индустриалната зона на с. Калояново (на

20 км. северно от Пловдив) на площ над 26 000 кв. м.

Основната дейност на фирмата е дизайн, производс-

тво и монтаж на машини и съоръжения от неръждаема

стомана за хранително-вкусовата, фармацевтичната, хи-

мическата и др. промишлености. Почти 100% от продук-

цията е за износ, като основни пазари са Западна Европа,

Русия , Израел, Япония и Близкия изток.

Съоръженията на Hoval, модел TopVent DKV  под-

сигуряват равномерно климатизирана работна зона.

Ефективността е гарантирана, тъй като апарати- тел.: +359 884 809 003 | www.hoval.bg

Децентрализирана
климатизация от Hoval  в
производственото хале на Kittner

Децентрализирана
климатизация от Hoval  в
производственото хале на Kittner

те не позволяват на топлия въздух да се задържа ви-

соко горе на 12-тия метър и предотвратяват обра-

зуването на топлинни джобове. Допълнителен ком-

форт създава патентования Air-Injector, който разп-

ределя и сваля топлия въздух в работна зона, при то-

ва без да се образуват течения (скорост до 0,2 m/s)

Монтажът е бърз и лесен, благодарение на компакт-

ния си дизайн, ниското си тегло, както и отсъствието

на необходимост от въздуховоди и дълги тръбни мрежи.

Hoval TopVent се доставят готови за свързване, изцяло

сглобени и предварително окабелени, което редуцира раз-

ходите и необходимото време за инсталация.
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Те изискват по-висока първоначал-

на инвестиция в сравнение с конвен-

ционалните системи, но могат да се

изплатят в рамките на 3 до 5 годи-

ни или дори по-малко с потенциални

икономии на годишна база, достига-

щи 30-50%.

Комфорт и гъвкавост
Една стандартна хибридна ОВК

система обикновено се състои от

термопомпа и отоплител (печка на

природен газ, пропан или нафта, ко-

тел на твърдо гориво, биомаса и др.).

Термопомпите използват електриче-

ство, за да генерират топлина, а

отоплителят - гориво. Така систе-

мата, работеща с два източника на

отопление/охлаждане, на практика

Хибридни ОВК системиХибридни ОВК системи

представлява хибрид. Принципът й на

работа е прост. Термопомпите оби-

чайно са ефективно решение за жи-

лищно отопление докато темпера-

турата не падне около нулата. До

тази точка помпата генерира топ-

лина чрез термален трансфер само

от външния кондензатор, който

обикновено е по-евтин за експлоата-

ция от газова печка например.

Друга стандартна конфигурация

на хибридна ОВК система е термо-

помпа плюс котел на твърдо гори-

во, като е възможно използването

като източник на отопление на

котли и камини на пелети и други

видове биомаса, слънчеви колекто-

ри и др. Колкото повече енергия от

възобновяеми източници бъде изпол-

звана от една хибридна ОВК систе-

ма, толкова по-екологосъобразна и

енергийно ефективна ще е работа-

та й. Недостатъкът при ВЕИ ком-

понентите обаче са по-високите

Терминът "хибриден" се употребява все по-широко в наши дни.

Напоследък станаха особено популярни т.нар. хибридни автомо-

били, които се движат с конвенционално гориво и електричество.

Думата "хибриден" започна да навлиза и в ОВК сферата за опи-

сание на един тип системи, които всъщност съществуват от

доста време - хибридните ОВК системи, работещи с повече от

един вид гориво.
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първоначални инвестиции, които

обикновено се възвръщат в по-

дългосрочен план.

Когато околната температура
падне под нулата

резервният вариант за отопление на

конвенционалните термопомпи са

електронагревателни ленти, които

консумират много енергия. Именно

тук идва на помощ газовата печка или

алтернативният източник на отопле-

ние при хибридните системи. Необхо-

димото количество газ за отопление

на дома при температури под нула-

та излиза много по-евтино от елек-

тричеството, използвано за захран-

ване на електронагревателните лен-

ти. Иначе казано, електричеството

е по-евтиният вариант при нормал-

на външна температура, а газта - по-

изгодно решение при ниски темпера-

тури. Печките или котлите на фосил-

но гориво обикновено осигуряват

много по-устойчиво отопление при

рязко застудяване, но изискват мно-

го повече време да затоплят цялото

жилище и да достигнат желаната

температура. Термопомпите, от

друга страна, са способни на изклю-

чително бързо затопляне и охлажда-

не, когато такова е необходимо.

През лятото термопомпата рабо-

ти като климатична система, която

извлича топлината от помещенията

и я изхвърля навън. Моторът на на-

гнетателния вентилатор обичайно е

снабден с регулатор на скоростта и

контролира влажността, като насоч-

ва охладения въздух по-равномерно в

дома. Гъвкавостта на една такава

хибридна система, предлагаща раз-

ходно-изгодно решение за всички се-

зони и температури, осигурява опти-

мална енергийна ефективност и ком-

форт за обитателите през годината.

Планиране на отоплително
решение
Когато се планира видът на ото-

плителното решение, което ще се

използва в една хибридна ОВК конфи-

гурация, е необходимо да се вземат

предвид няколко фактора. Първо,

следва да се проучи какви са възмож-

ностите по отношение на горивото

в дадения район, както и какви са па-

зарите на тези горива - относител-

но стабилни ли са цените им или се

очакват сериозни скокове. На вто-

ро място е добре да се прецени кол-

ко интензивно ще се налага да рабо-

ти отоплителят в зависимост от

това какъв е климатът в района и

колко студени са зимите, респектив-

но - колко падат температурите. На

трето място е необходимо да се

изчисли какви биха били разходите за

гориво и електричество и финансо-

во изгодно решение ли ще е изграж-

дането на хибридна система. Ако да

- колко време ще й е необходимо, за

да се изплати с различните вариан-

ти за отоплителни решения. Вземай-

ки предвид всички тези фактори, соб-

ствениците биха могли да изберат

най-подходящия вид отоплител и

сравнително точно да предвидят

какви ще бъдат разходите и потен-

циалните икономии.

Конвенционални срещу хибридни
ОВК системи
За разлика от хибридите при ав-

томобилите, хибридните ОВК сис-

теми могат да постигнат по-добри

резултати от конвенционалните

версии, особено ако са конфигурира-

ни с енергийно ефективни компонен-

ти. Отоплителните печки на твърдо

гориво или газ с променлива скорост

на вентилатора и многостъпалните

кондензатори могат значително да

занижат енергийните разходи. В

допълнение, термопомпите винаги

могат да бъдат използвани толкова

ефективно и за охлаждане, колкото

за отопление, за разлика от конвен-

ционалните системи, работещи

само в един режим.

Най-осезаемата за обитателите

разлика при хибридните системи е, че

жилището остава топло през зима-

та, независимо от условията и тем-

пературите. Конвенционалните тер-

мопомпи трудно се справят с под-

държането на постоянна температу-

ра при рязко застудяване, дори с вклю-

чени електронагреватели. Газовите

печки, от друга страна, осигуряват

много по-топъл въздух от термопом-

пите и могат да се адаптират към

външните температури сравнител-

но лесно, ако са оразмерени правил-

но.

Подходящо решение ли е
хибридната ОВК система
за вашия дом?
Хибридните ОВК системи обикно-

вено осигуряват най-висока ефектив-

ност за по-студените региони на

земното кълбо, където е необходимо

по-интензивно отопление през зима-

та. Собствениците на жилища в зони

с по-умерен климат рядко виждат до-

статъчен потенциал за възвръщае-

мост на инвестицията в хибридна

ОВК система. Тези, които вече раз-

полагат с газов отоплител или кли-

матик, работещ само в режим "охлаж-

дане", могат лесно и изгодно да над-

градят системата си до хибридна,

като подменят вътрешния реотан и

външния променливотоков конденза-

тор с термопомпени компоненти.

Съществуващите газови отоплите-

ли могат винаги да бъдат интегри-

рани в системата. Ето защо при

наличие на потенциал за по-висок

комфорт и енергоспестяване, особе-

но в по-студените зони, инвестира-

нето в хибридна система или над-

граждането на съществуващата в

по-ефективно ОВК решение трябва

обезателно да се обмисли като вари-

ант.

Ефективност на хибридните
системи
Една хибридна система за отопле-

ние и охлаждане поначало се изграж-
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да с енергийно ефективни компонен-

ти - високоефективна термопомпа

и мощен отоплител на фосилно или

биогориво. Истинският потенциал за

икономии обаче идва от тяхното

комбинирано използване. В допълне-

ние, хибридната ОВК система оси-

гурява ефективно отопление и ох-

лаждане с много по-ниски инстала-

ционни разходи от геотермална ин-

сталация при приблизително съща-

та разходна ефективност. Притежа-

вайки гъвкавостта на два енергий-

ни източника, хибридната система

може максимално да оптимизира раз-

ходите чрез автоматично превключ-

ване към по-изгодния спрямо момен-

тните условия източник.

Режимите на отопление/охлажда-

не и използването на даден източ-

ник за различните сезони и темпе-

ратури могат да бъдат зададени

чрез контролна система, която ав-

томатично управлява работата на

системата, за да осигури навремен-

на реакция и оптимална ефектив-

ност. В зоните с по-студен климат,

особено през зимните месеци със

спадове на температурите под 30

градуса, отоплителите с фосилни

горива са не само най-ефективното

решение, но и единственото, носе-

що достатъчен комфорт. Когато

температурите се вдигнат отново

и достигнат предварително зададе-

ните нива, термопомпата ще се

включи и ще поеме отоплението. При

още по-значително повишаване на

външните температури с идването

на лятото термопомпата ще зара-

боти в реверсивен режим, за да из-

пълнява функциите на централна

климатична система.

Хибридните ОВК системи използ-

ват различни методи и технологии за

отопление, климатизация и вентила-

ция на жилищата. Те могат да включ-

ват микс от лъчисто отопление,

принудително въздушно отопление/

охлаждане и вентилация. По-мащаб-

ните системи могат да разполагат

и с функции за загряване на вода в

басейни, производство на битова

гореща вода или допълнително ото-

пление на гаражи и работилници.

Много хибридни отоплителни си-

стеми използват вода за топлоноси-

тел, като конфигурацията им включ-

ва котел като основен източник на

топлина и тръбна система за дист-

рибуция на загрятата вода към раз-

лични топлообменници. Водата е

отличен носител на големи обеми

топлина през малки тръбни систе-

ми до отдалечени зони и за редица

приложения се оказва по-удачно ре-

шение от ОВК системите с прину-

дителен въздушен поток например.

Една хибридна ОВК система може

да включва множество допълнителни

агрегати и подсистеми с разнообраз-

ни функции, сред които индиректни

водни нагреватели, лъчисти отопли-

тели, хидронични AHU модули, отопли-

телни системи за басейни, системи

за топене на сняг и лед, различни

вентилаторни отоплителни модули и

пр. В много случаи един и същи източ-

ник на отопление може да бъде изпол-

зван за няколко съседни помещения

или сгради.

Типични приложения на
хибридните ОВК системи
Хибридните ОВК системи обикно-

вено се инсталират в по-големи

къщи, където конвенционалните

отоплители и въздуховодни мрежи се

оказват далеч не най-практичното

решение. Такива са например случаи,

в които отоплението и охлаждане-

то на различни зони изисква зонира-

не или собствениците имат желание

да включат лъчисто отопление в си-

стемата. Подобни са и приложения,

изискващи отопление на външни зак-

рити помещения, като гаражи и ра-

ботилници. Хибридните ОВК систе-

ми са изключително гъвкави и позво-

ляват ефикасно разпределение на

отоплението и охлаждането дори

при ограничено физическо простран-

ство.

ОВК системите, които използват

вода като топлоносител, известни

като хидронични системи, позволя-

ват много добра дистрибуция на

топлина. Когато тези системи са в

хибридна конфигурация, те предла-

гат оптимална ефективност през

всички сезони и за всякакви темпе-

ратури (особено за зимните месеци)

за еднофамилни и многофамилни

къщи, работни и търговски помеще-

ния и др.
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Прецизно отчитане на топлинната
енергия в жилищни сгради и
абонатни станции с уреди Siemens

Прецизно отчитане на топлинната
енергия в жилищни сгради и
абонатни станции с уреди Siemens

Коректното отчитане на консумираната енергия е все по-

актуална тема за потребителите на топлинна енергия и за фир-

мите за дялово разпределение. Най-често решаващи критерии

при избора на измервателни уреди са инвестицията, точност-

та на отчитане, запазване на личното пространство и др. Ре-

шенията за битово приложение и абонатни станции от Siemens

направление Сградни технологии гарантират дълъг експлоата-

ционен живот на уредите, прецизно измерване и реално разп-

ределение на консумираната енергия.

Дистанционно отчитане в жилищни сгради с Walk-by и AMR
Siemens предлага два вида системи за дистанционно отчи-

тане на битовата консумация - Walk-by и AMR, и широка гама

измервателни уреди към тях: индивидуални разпределители и

топломери; устройства за отчитане разхода на топла и сту-

дена вода (водомери); устройства за интегриране на други уреди

(напр. електромери и газомери).

Системата Walk-by предлага отчитане показанията на всички

измервателни уреди в дома от близко разстояние в или до сграда-

та. Информация за консумацията се предава от приборите на пре-

носим компютър или преносимо устройство чрез подвижна анте-

на, а отчитането може да се извършва месечно или годишно.

За разлика от нея, системата AMR отчита показанията по

всяко време и на произволно разстояние от сградата чрез GSM/

GPRS антена (напр. офиса на фирмата за дялово разпределе-

ние). Системата AMR е гъвкава и лесно се адаптира към голе-

мината и конструкционните особености на сградите, както и

към мрежите за дистанционно предаване на данни.

Електронни разпределители WHE..
Новото поколение разпределители предлагат отчитане на

потребителските данни на място (от дисплея или чрез инфра-

червен порт), както и две версии за дистанционно отчитане

(чрез системите AMR и Walk-by). WHE.. не се нуждаят от пе-

риодична поддръжка и работят надеждно през целия си жизнен

цикъл, а възможността за изключването им през лятото пре-

дотвратява отчитането на нереално потребление.

Турбинков електронен топломер WFM5...
или топлостудомер WFN5...
Уредът предлага възможност за изписване резултата от из-

мерването на определена дата и може да се отчита дистанци-

онно, също и визуално (на място). WFM5.../WFN5... е предназна-

чен за монтаж в хоризонтално или вертикално положение и из-

ползва софтуер за параметризация и диагностика ACT50.

Ултразвукова технология - точност, издръжливост
и ефективност
Тестовете показват, че турбинковите топломери отчитат 5%

по-малко консумирана енергия в сравнение с ултразвуковите, след

5 години работа. За разлика от тях, при ултразвуковите уреди

фактурирането на потребената енергия е изключително точно.

Дистанционен отчет в жилищни сгради с OMS (Open Metering
System), радио модул 868 MHz
Системата за дистанционно отчитане на ултразвукови уреди

с марка Siemens включва преносим мобилен телефон, радио анте-

на и софтуер за дистанционно събиране на данни. Преносимата

радио антена е в съответствие с безжичния M-Bus стандарт

EN13757, който дава възможност за отчитане на данни от уреди

на други производители (преносимост на данни). Като алтерна-

тива, антената е снабдена с вграден оптичен интерфейс за че-

тене на данни директно от топломера. След приключване на от-

чета получената информация може да се свали на компютър или

лаптоп и да се генерират файлове в табличен, и текстови фор-

мат към  счетоводна система за таксуване.

 Ултразвуковият топломер WSM5...
предлага голям динамичен обхват (от 1:1000) и гарантира точ-

ното измерване дори на най-малките дебити. Той е подходящ

за битово приложение и позволява визуално или дистанционно

четене при доставка с радио модул.

Дистанционен отчет на абонатни станции с Open Metering
System, радио модул 868 MHz
Ултразвуковият топломер или топлостудомер UH50...

дава възможност за създаването на множество комбинации чрез

добавяне на модули (M-Bus; ModBus; GSM; GPRS; радио модул

868MHz; аналогов модул). Това го прави гъвкаво и подходящо за

различни приложения решение, което лесно може да бъде прис-

пособено спрямо изискванията на клиента. Уредът позволява ар-

хивиране на данни до 60 месеца (опция), разполага с автоматич-

на самодиагностика и откриване на повреди.

Сименс ЕООД, Направление Сградни технологии

1309 София, ул. Кукуш 2, тел.: 02/8115512; факс: 02/8115652

e-mail: bt.bg@siemens.com; www.siemens.bg/bt
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ВЕНТО-К разработи и внедри филтърна система за обез-

прашаване на текстилни частици в производствени поме-

щения на фирма Паломита ЕАД. Изградената система е с

дебит 8000 м3/ч и свободен напор 500 Ра. Състои се от два

отделни филтъра. Предназначението на първия филтър е да

пречиства изсмуквания рециркулационен въздух от помеще-

ние с общообемно замърсяване. Монтира се преди вентила-

тора в системата и е с клас на филтрация G2. Вторият фил-

тър е предназначен да допречисти изсмуквания рециркула-

ционен въздух от помещението с общообемно замърсяване.

Монтира се след грубия филтър и вентилатора в система-

та. Филтърът е с клас на очистване G6. Максималната ра-

ботна температура на филтърната система е 50 оС. Кон-

струкцията на системата е изработена така, че да осигу-

ри лесен достъп за почистване на филтриращите елемен-

ти и дълъг експлоатационен живот.

"В процеса на работа срещнахме високопрофесионално ка-

чествено изпълнение на задачата", споделя Даниела Петрова,

изпълнителен директор на Паломита ЕАД. "По отношение на

конструкция и изпълнение сме силно впечатлени от качестве-

ната и прецизна изработка на елементите. Не на последно мяс-

то е и градивното и приятелско отношение към нас.

Коректният подход и качеството на
извършената работа

са основание да препоръчам на други фирми Венто-К ООД

като изпълнител", заявява тя.

Тази система ще бъде част от произвежданите от фир-

мата изделия, като на пазара ще се предлагат филтърни

системи с дебит 1000, 2000, 3000 и 4000 м3/ч. Те могат да

се комбинират и групират в различни конфигурации за прак-

тически неограничен дебит.

Производствената листа на фирма Венто-К включва още

кръгли и правоъгълни въздуховоди и елементи за въздуховод-

ната мрежа. Предлагат се с правоъгълно или кръгло сече-

ние - прави и всички видове фасонни части. Произвеждат се

ВЕНТО-К разработи и внедри
филтърна система в Паломита ЕАД

от поцинкована ламарина (с дебелина 0.6, 0.82 и 1.00 mm),

поцинкована ламарина с прахово полимерно покритие, неръ-

ждаема и черна ламарина.

Компанията произвежда и въздушни филтри. Филтрите

се състоят от корпус от поцинкована ламарина, във който

е вградена касета с филтърна материя. За лесната подмя-

на или почистване на филтърната материя в корпуса на фил-

трите е предвиден лесносвалящ се капак, чрез който се оси-

гурява достъп до касетата с филтърна материя без да се

разкомплектова въздуховодната мрежа. Въздушните филт-

ри могат да се вграждат във въздуховоди с правоъгълна или

кръгла форма.

В продуктовата гама са включени и шумозаглушители,

предназначени за намаляване нивото на шума по въздуховод-

ната мрежа на вентилационните и климатични инсталации.

Венто-К предлага и

пет основни типоразмера вентилационни боксове
които могат да се монтират както във вътрешни помещения

така и на открито. Използват се при изграждане на общооб-

менни, смукателни и нагнетателни вентилационни инстала-

ции в битови и промишлени обекти. Предназначени са за пре-

насяне на въздух в неагресивни и взривобезопасни среди.

Фирмата също така е производител на широка гама съ-

оръжения и елементи за климатични инсталации с качест-

во съизмеримо със световните стандарти - климатични ка-

мери; енергоспестяващи блокове; въздухоотоплителни апа-

рати; кухненски смукатели с филтри за мазни пари; коминни

тела от неръждаема стомана и др.

Перник 2300, ул. Отец Паисий 98

тел.: 076 60 41 60, мобилен: 0889 81 81 83

e-mail: office@vento-k.com, www.vento-k.com

ВЕНТО-К разработи и внедри
филтърна система в Паломита ЕАД
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Регистриращите системи имат за

задача да идентифицират преминава-

щите през даден контролен пункт

лица, без да ги ограничават. Служат

за контрол на движението на персо-

нал, превозни средства, контрол на

работното време и др. Пропускател-

ните системи разрешават достъпа

само на определени лица, в определе-

но време и при определени условия.

Използват се за ограничаване на

достъпа до различни обекти – адми-

нистративни и жилищни сгради, скла-

дове и др.

Контролно-пропускателни систе-

ми обединяват функциите на регис-

триращите и пропускателните сис-

теми и освен това ги надграждат. Те

идентифицират, пропускат, регист-

рират и архивират данни за премина-

ващите лица. С тях се оборудват

особено отговорни и стратегически

важни обекти, а също паркинги и

гаражи. Във функционалните характе-

ристики на повечето такива съвре-

менни системи е създаването на

различни нива на достъп до обособе-

ни зони; защита от повторна упот-

реба на един и същ пропуск, невъзмож-

ност за две последователни влизания

в дадена зона, без между тях да е

регистрирано излизане; достъп до

дадена зона, само ако лицето е вляз-

ло от друга, точно дефинирана зона.

Също така системата за достъп

може да се програмира на базата на

времеви интервали, в които да се

влиза и излиза от обекта; може да

допуска само определен брой лица в

дадено помещение и др.

Автономни системи за контрол
на достъпа
Автономните системи функциони-

рат на базата на идентификатор,

четец и изпълнителен механизъм.

Идентификаторите съдържат пред-

варително записани данни за лицето

с право на достъп. Четецът е уст-

ройството, което приема заявката за

достъп, обработва информацията,

сравнява я с предварително записа-

ни данни и управлява пропускателния

механизъм. В зависимост от носителя

на информацията и начините за извли-

чането й четците могат да бъдат

електронни кодови ключалки; контак-

тни четци; безконтактни четци;

биометрични четци и др. При елект-

ронните кодови ключалки информаци-

ята обикновено се подава чрез натис-

кане на комбинация от бутони върху

клавиатура. Ако тя съвпада с пред-

варително запаметената в кодовата

ключалка комбинация, електронното

устройство подава управляващ сиг-

нал към електрическата брава и тя

се отваря.

Контактните четци използват

магнитни карти, на които обикнове-

но са записани данни за самоличнос-

тта на лицето с право на достъп,

неговият PIN-код (Personal Idеntification

Number) или други данни в зависимост

от възприетата система.

Четците от безконтактен тип

могат да бъдат със или без собствен

енергоизточник. Носител на информа-

цията е подобна карта, но в нея е

вграден детекторен приемник с чип,

в който е запаметен PIN-кодът и/или

други данни за лицето с право на

достъп. Четецът е монтиран до ох-

раняваната врата и излъчва непрекъ-

снато на определено разстояние сиг-

нал с конкретна честота.

Друг вариант са четците със соб-

ствен енергоизточник, които нами-

рат все по-широко приложение за

идентификация на служебни лица, ав-

томобили, товари и др. Картите се

усъвършенстват, като в тях се

вграждат микровълнова антена,

кварцов кристал за генератора, ин-

тегрална схема и собствен енерго-

източник (литиева батерия). Памет-

Системи за контрол на
достъпа
Системи за контрол на
достъпа

Системите за контрол на достъпа биват няколко вида в зави-

симост от функциите, които изпълняват, тяхната структура

и обхват на действие. Съгласно предназначението на охранява-

ния обект се използват регистриращи, пропускателни и контрол-

но-пропускателни системи.
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та й има до 180 бита. Това са 30 бук-

вено-цифрови знака, които по избор

могат да са информация за име,

длъжност, месторабота, както и за

идентификация на автомобил, кон-

тейнер или товар. Четящото уст-

ройство може да разчете картата

от разстояние от няколко санти-

метра до 10 метра.

Съществуват и четци с радиосиг-

нал, при които кодът за достъп се

подава дистанционно чрез персонален

предавател. Приемникът се намира до

изпълнителното устройство при вра-

тата, бариерата, контролния пункт.

Този тип четци се прилагат за от-

варяне на врати от разстояние - в

автомобили, гаражни врати и др.

Развитието на технологиите по-

зволи да се създадат и четци от нов

тип – биометрични. Те сканират

пръстите (отпечатъците) или цели-

те длани на лицето и сравняват по-

лучената картина с предварително

запаметените данни за лицата с

право на достъп. Носител на уникал-

ната опознавателна информация

може да бъде и ирисът на очите,

чийто рисунък е неподражаем.

Централизирани
и децентрализирани
системи
Централизираните системи се

състоят от управляващ компютър,

кодиращо устройство, мултиплек-

сор/демултиплексор, процесори и

четци на код. Обикновено този тип

системи са изградени на три йерар-

хични нива. Първото от тях са ав-

тономните системи за контрол на

достъпа. Второто ниво е терминал,

който управлява крайните устрой-

ства и осигурява достъп до памет-

та на централния компютър. Най-ви-

сокото ниво обработва информаци-

ята, управлява крайните терминали,

осъществява връзка с другите сис-

теми, осигурява достъп до паметта

на терминалите. Главният компютър

събира данни за крайните подсисте-

ми, обработва информацията, дирек-

тно и дистанционно управлява край-

ните терминали, предава и приема

данни от ползвателя на системата.

В компютъра се въвеждат данните

за лицата с право на достъп до все-

ки контролен пункт и всички други

служебни данни.

Децентрализирани са системите,

които могат да се присъединяват и

изключват към централизираните.

При необходимост, например от

съображения за повишена сигурност,

даден клон от системата може да

се отключи от централата и управ-

лението му да се организира с авто-

номен персонален компютър.

Интегрирани системи
Интегрираните системи прите-

жават децентрализирана схемна

организация с разпределена интели-

гентност. Те интегрират пожароиз-

вестителни системи, системи за ви-

деонаблюдение, системи за контрол

на достъпа и система за охрана. За

реализирането им може да се изпол-

зва съществуващата IT инфраструк-

тура на обекта, като по този начин

могат да бъдат конфигурирани за

отдалечено наблюдение и управление

от компютър през локалната или

глобалната мрежа. Интегрираните

системи позволяват координация на

действията на отделните подсисте-

ми, а с това и повишаване на ефек-

тивността им като цяло.
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Функционалните характеристики

на част от тях позволяват осъще-

ствяването на безжична връзка меж-

ду различните компоненти и лесно

Елементи за крайно
електроразпределение
и контрол

надграждане на системата. По този

начин цялата електрическа инстала-

ция може да работи в мрежа без до-

бавяне на кабели или комплексно про-

грамиране. Освен функционално обо-

гатени, съвременните серии инста-

лационни елементи са естетически

издържани и максимално обезопасени.

Ключове и контакти
Ключовете и контактите отдав-

на вече не се възприемат като стан-

дартен елемент за свързване на елек-

трическите уреди с мрежата и

външният им вид не е подчинен само

на функционалността. Днес те са

един от основните декоративни еле-

менти в интериорния дизайн. Ето

защо, освен ключове и контакти от

традиционните полимерни материа-

ли, на пазара могат да се намерят

разнообразни като стил и материа-

ли изпълнения. Като тенденция в пос-

ледно време се налагат материали-

те, вдъхновени от природни елемен-

ти – дърво, естествени камъни и

метали, редки минерали и т. н. Тра-

диционен пазарен дял запазват и клю-

човете от полиамид. Материалът се

отличава с няколко важни предимства

- широк работен температурен диа-

пазон, устойчивост на повечето

органични разтворители и дезинфек-

тиращи средства, както и на ултра-

виолетови лъчи. Съществено предим-

ство на полиамида, обясняващо широ-

кото му използване, са антибактери-

алните му свойства. Предлагат се и

серии с допълнително антибактери-

ално покритие, предпазващо от раз-

пространение на болести при допир

с повърхността на ключовете и кон-

тактите, чрез ограничаване на ско-

ростта на размножаване на микроби-

те. За изработването на покритие-

то към стандартния материал за

производство на лицевата част се

добавят сребърни йони. Самият анти-

бактериален ефект се получава от

контакта на сребърните йони с йо-

ните на околната среда. Ефектът е

дълготраен, а почистването на

повърхността не оказва влияние върху

нейните качества.

Предлагат се и серии ключове и

контакти с рамка, изработени от

стъкло. Те са подходящи за стилово

изчистени приложения със съвремен-

на минималистична интериорна кон-

цепция. Използват се сатенирано и

прозрачно стъкло, като при някои

модели има възможност за поставя-

не на изображение в предвидена за

това конзола. Понякога рамките са

изработени в комбинация с полиран

хром, алуминий или дърво. За улесне-

ние на потребителите ключовете и

контактите често се предлагат със

светодиодни лампи или символи върху

предния панел.

Димери
Димерите са неизменна част от

гамата електроинсталационни про-

дукти на всеки производител. Най-

Изискванията за надеждност, енергоспестяване и естетика на

електроинсталациите в съвременните сгради постоянно нара-

стват и стимулират производителите да предлагат продук-

тови гами, съчетаващи широк набор от функции и модерен ди-

зайн. Повечето от предлаганите днес серии елементи за край-

но електроразпределение се състоят от ключове, контакти,

димери, датчици за движение, комуникационни розетки и др.

Елементи за крайно
електроразпределение
и контрол
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разпространени са моделите за замяна на ключ, които

директно се поставят на неговото място и могат да

управляват една или повече паралелно свързани лампи в

осветително тяло. Съществуват и димери за съвмес-

тна работа с девиаторен ключ, както и двойни димери

за независимо управление на две лампи, осветителни

тела или части на едно тяло. Многополюсните димери

позволяват регулиране на една лампа от различни мес-

та, а могат да се използват и като девиаторни ключо-

ве. Все по-популярни стават димерите с вградена елек-

троника за запомняне на желана сила на светлината,

която се установява автоматично при всяко следващо

включване на лампата. Сензорните димери, управлява-

ни с докосване, използват съществуването на елект-

ромагнитно поле с честота 50 Hz около електрически-

те инсталации и факта, че човешкото тяло го улавя като

антена. Поради това при докосване на металната пла-

стина на димера в него се въвежда напрежение, което

чрез електронен блок започва да увеличава силата на

светлината. Друго модерно решение са димерите, кои-

то разпознават типа на включения към тях източник на

светлина и в зависимост от него установяват начина

си на работа.

Дистанционно управление на осветителните тела
Като алтернатива на ключовете за димиране на па-

зара се предлагат дистанционни управления с бутони

за включване, изключване, димиране или програмиране на

отделни светлинни сценарии. Те използват безжична

технология за комуникация между крайните устройства

- датчици, ключове и баласти или драйвери, свързани с

осветлението. Докато традиционните системи за кон-

трол на осветление използват контролер, жично свързан

с всяко устройство, безжичната система функционира

чрез контролер с антена, който комуникира безжично с

набор от устройства. Използват се фабрично произве-

дени безжични устройства или такива, които функцио-

нират с помощта на външен безжичен адаптер.

Някои от водещите компании в сектора на осветле-

нието вече предлагат и безжично управление и лични

настройки на осветлението от страна на потребители-

те чрез използване на приложения за смартфон.

Датчици за движение и осветеност
Сред елементите за управление на осветлението,

целящи постигането на комфорт за обитателите и

същевременно снижаване на разходите за електроенер-

гия, са датчиците за движение и осветеност, които че-

сто се използват вместо електрически ключ. С тяхна

помощ осветлението, например в сервизни помещения

и коридори, се включва само при появата на движещ се

обект в зоната. След изтичането на предварително

зададен интервал от време осветлението автоматич-

но се изключва. Периодът от време може да е различен

за всеки тип помещение и да е съобразен със специфи-

ките на предназначението му. При повторно получава-

не на сигнал след изтичане на зададеното време лампа-

та се включва отново. С един датчик може да се управ-

ляват няколко лампи, които се включват едновременно.

Датчикът има регулатори, с които се настройват чув-

ствителността на датчика за движение, прагът на ос-

ветеност, при който да сработи осветлението и вре-

мето за светене.

Розетки
Розетките, свързващи сателитен приемник, телеви-

зор и радиоприемник със съответната антена или с мре-

жата на телевизионния или интернет оператор, също са

задължителен елемент от всяка серия електроинстала-

ционни елементи. Вариантите са единични или комбини-

рани TV/FM/SAT розетки, телефонни, интернет розетки.

Обикновено се инсталират в близост до електрически-

те контакти или са част от цял модул, обединяващ кон-

такти и розетки в едно.

Ключове за управление на щори
Крайните елементи, използвани при децентрализира-

ното управление на щорите, обикновено се позициони-

рат в близост до прозорците или други стратегически

зони. Като вариант се предлагат ключове с бутони, про-

грамируеми таймери или ключове, свързани със сензор

за осветеност и др. Системата за управление може да

се надгради с интегрирането на радиотехнология, коя-

то ще осигури предимствата на дистанционния конт-

рол. В зависимост от вида на устройството то може

да управлява единични щори или цяла група едновремен-

но. Дистанционният контрол може да бъде реализиран

и с инфрачервена технология. Основното й предимство

в сравнение с радиотехнологията е липсата на смуще-
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ния с електромагнитни сигнали от

други устройства като телевизори

и рентгеново оборудване в болници-

те. В сградите, в които се използва

централизирано решение за управле-

ние, обитателите могат да контро-

лират щорите директно от ком-

пютъра си чрез IP (Internet Protocol).

Стайни термостати
Стайните термостати са пред-

назначени за автоматично управле-

ние на системите за отопление, вен-

тилация и климатизация в зависи-

мост от температурата на възду-

ха в отделните помещения. Различ-

ната конструкция и спектърът фун-

кционални възможности обуславят

наличието на много видове термо-

стати. При някои от тях чувстви-

телният елемент представлява

сдвоена метална диафрагма, пълна с

разширяващ се от температурата

газ, което позволява реакция и на

минимални промени в обкръжаваща-

та температура. Електронните

стайни термостати имат лесен за

използване потребителски интер-

фейс и дисплей, на който темпера-

турата е изобразена в цифров вид,

а командите за включване и изключ-

ване се визуализират с различни сим-

воли.

Съществуват и термостати,

предназначени за автоматично под-

държане на стайната температура,

съобразно седмичен часови график.

Някои от предлаганите модели под-

държат интелигентна функция за

адаптация, благодарение на която

времето на включване е плаващо в

зависимост от инертността на

отоплителната или охладителната

система и може да достигне до 3

часа преди програмирания час. За из-

числение се използват данните за

предишните включвания и времето

за достигане на комфортната тем-

пература. Ако към термостата се

включи изнесен температурен сен-

зор, е възможно и контролирането на

температурата в отдалечени поме-

щения.

Голяма част от съвременните

термостати са с безжично радиоче-

стотно управление.

Състоят се от стаен модул и

релеен блок, взаимодействието меж-

ду които се осъществява по радио-

връзка. Могат да се използват как-

то за еднозоново, така и за многозо-

ново регулиране на температурата.

Интерактивни панели
Панелите за управление предлагат

обединен контрол на електрическите,

ОВК, осветителните системи и др.

На тях се визуализират основните па-

раметри на микроклимата в помеще-

нията и централизирано се управля-

ват всички приложения, свързани с

комфорта, сигурността, енергоспе-

стяването, комуникациите и мулти-

медията. Визуализацията на пара-

метрите при отделните модели е

решена по различен начин. Във

възможностите на повечето от тях

е изобразяване на определен пакет от

следени параметри например стойно-

стите на външната температура,

температурата във всяко отделно

помещение и други. Повечето панели

поддържат и различен брой предвари-

телно въведени дневни, седмични или

месечни режими на работа на отдел-

ните сградни инсталации.

Освен контрол върху отоплението,

осветлението, вентилацията, клима-

тизацията и електричеството,

съвременните операционни модули

предлагат и възможност за центра-

лизирано управление на мултимедий-

ните устройства в дома – телевизия,

аудиоплеъри, системи за домашно

кино и други. Чрез лесен за използва-

не интерфейс потребителят би могъл

да създаде няколко, съобразени с ин-

дивидуалните му нужди, сценария.

Някои от моделите предлагат и

възможности за контрол на достъпа,

съвместявайки и функциите на видео-

домофон.

Повечето произвеждани интерак-

тивни панели са част от определена

серия електроинсталационни елемен-

ти (ключове, контакти, розетки,

димери и други) и дизайнът им е съоб-

разен с цялостната концепция на

гамата. Сред най-актуалните моде-

ли са панелите с чувствителен на

допир цветен LCD/TFT екран, вирту-

ални бутони и богат избор на тапе-

ти. По-традиционните панели за уп-

равление функционират чрез бутони

и многопозиционни ключове, а инфор-

мацията се визуализира на цифров

дисплей.
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Концепцията за сгради - енергий-

ни доставчици вече е реалност и

направи възможни напълно нови тех-

нологии за снабдяване с енергия. Днес

съществуват, не само на фаза про-

ект, но и реализирани енергийно по-

зитивни жилищни и търговски сгра-

ди, училища, офис сгради и др. Първи-

те подобни проекти вече са факт и

в България.

Преход към сградите
на бъдещето
В Европа енергийно ефективните

сгради постепенно се превърнаха в

традиция. Повече от три десетиле-

тия се работи по концепцията за

т.нар. климатично неутрални сгради,

а от близо две – нискоенергийните

сгради са минимален стандарт при

строежа на нови жилища. Благодаре-

ние на развитието в сферата на

Енергийно позитивни сгради

сградното проектиране и строител-

ната индустрия стана възможно да

се конструират сгради, които не

използват изкопаеми горива в енер-

гийния си микс. Тези сгради дори про-

извеждат повече енергия отколкото

консумират, и биха могли да я пода-

ват към други консуматори. От 2020

г. натам е заложено всички новопос-

троени сгради да са плюсово енергий-

ни. Концепцията за плюсово енергий-

на сграда не зависи от конкретна

технология, а би могла да бъде из-

пълнена по множество различни начи-

ни чрез използване на интелигентна

комбинация от енергийно ефективни

строителни технологии, ВЕИ инста-

лации и други иновативни системи.

Концепция за енергийно
позитивна сграда
В сравнение с конвенционалното

архитектурно планиране, концепция-

та за енергийно позитивна сграда е

базирана на 3 основни принципа: да се

максимизира енергийната ефектив-

ност на сградата; да се редуцира по-

треблението на енергия за жилищни-

те услуги до минимум; да се използва

изцяло възобновяема енергия за покри-

ване на домакинските потребности

от електричество. Тъй като тази

концепция изисква използването на

наличните възобновяеми източници

(които не винаги са толкова много и

разнообразни), е необходимо енергий-

ното потребление на сградата да

бъде значително занижено чрез подо-

бряване на енергийните й характери-

стики.

Оптимизиране на енергийните
характеристики
Енергийните показатели на една

сграда могат да бъдат оптимизира-

ни чрез различни подходи например

чрез избор на подходящ сграден ди-

зайн (компактна структура, опти-

мална ориентация), подобряване на

топлоизолационните характеристи-

ки (подбор на високоефективни про-

зорци и изолационни системи), опти-

мизиране на дейностите по конст-

рукцията (елиминиране на термомо-

стовете, осигуряване на хермети-

чески затворени конструкции и

връзки), както и чрез гарантиране на

рационална експлоатация на сграда-

та (внедряване на системи за мони-

торинг на консумацията, интелиген-

тно отчитане и др.). Всички тези

мерки, наред с енергийната ефектив-

ност, повишават значително и ком-

форта за обитателите. Допълнител-

ни подходи към оптимизиране на

енергийните характеристики на

дома са свързани с преход към нис-

котемпературни отоплителни сис-

теми (осигуряващи и по-ниски топ-

Енергийно позитивни сгради

Дълго време специалистите считаха нулево енергийните и

пасивните сгради за максимума по отношение на енергийна-

та ефективност в строителната и проектантска дейност.

Идеята за сграда, която произвежда повече енергия отколко-

то използва, някога принадлежеше на далечното и непости-

жимо бъдеще. Бурното развитие на сградните и енергийни-

те технологии в наши дни обаче доведе до своеобразен "кван-

тов скок" при конструирането на съвременните домове.
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линни загуби); по-малка обща дължи-

на на тръбните системи за отопле-

ние, БГВ (битова гореща вода) и

вентилация (следователно по-ниски

топлинни загуби и енергиен разход за

задвижване на помпи и вентилато-

ри); избягване на циркулацията на

топла вода; внедряване на системи

за рекуперация на топлина във вен-

тилационните инсталации и инста-

лациите за отпадни води. Разпрос-

транени подходи за подобряване на

енергийната ефективност са и хид-

равличното балансиране на системи-

те, внедряването на системи за ин-

телигентен контрол на ОВК инста-

лациите, използването на домакин-

ски електроуреди от най-висок енер-

гиен клас (A++), инсталирането на

LED осветители и енергоспестява-

щи лампи с решения за смарт конт-

рол и др.

Един от най-използваните методи

за повишаване на енергийните пока-

затели на една сграда е включване-

то на

възможно най-много ВЕИ енергия
в енергийния микс
Използването на възобновяемата

енергия може да става активно или

пасивно. Използването на топлина-

та и светлината от слънцегреене-

то през прозорците например е без-

платно и пасивно намалява разходи-

те за отопление и осветление. Ин-

сталирането на соларни колектори,

от друга страна, представлява ак-

тивно използване на наличните ВЕИ

източници, като изисква определе-

на инвестиция за необходимото обо-

рудване и носи финансови ползи в

дългосрочен план. Други подобни из-

точници на енергоспестяване са

биогоривата, геотермалната енер-

гия, топлината от околната среда

и др. За да се осигури плюсов енер-

гиен баланс на сградата, е необхо-

димо инсталирането на мащабни си-

стеми за генериране на енергия като

фотоволтаични инсталации или

вятърни турбини, както и на систе-

ми за съхранение на произведената

енергия, за да е възможно задоволя-

ването на енергийните потребнос-

ти на сградата и подаването на

излишната енергия към други консу-

матори в мрежата по всяко време, а

не само в периоди на интензивно

слънцегреене или силен вятър.

Топлоизолация
Намаляването на енергийните

потребности на една сграда е ключът

към реализирането на концепцията за

позитивен енергиен баланс. Потенци-

алът за редуцирането им обаче зави-

си от конструктивните ограничения.

Що се отнася до топлоизолацията на

сградата, термоизолиращи дебелини

над 400 mm обикновено не се използ-

ват. Ето защо най-често прилагани-

те концепции за плюсово енергийни

сгради са базирани на U-стойности

(коефициенти на топлопреминаване)

на външните стени и тавани между

0.12 и 0.15 W/m2K. Въвеждането на

технологии за вакуумна и суперизола-

ция в стандартните конструкции

създава предпоставки за бъдещо уве-

личаване на икономиите в тази посо-

ка. Потенциал за подобряване на енер-

гийните показатели притежават и

конвенционалните изолационни мате-

риали, които могат да бъдат изпол-

звани в плюсово енергийните сгради

на бъдещето. През последните някол-

ко години технологиите в топлоизо-

лацията на стени, покриви, прозорци

и пр. значително се усъвършенстват

и стават все по-разнообразни, като

все по-масово се прилагат стандар-

тите от пасивните къщи, включва-

щи напълно елиминиране на топлин-

ните мостове.

Термопомпи
Понастоящем отоплението в енер-

гийно позитивните сгради се осъще-

ствява почти изцяло чрез термопом-

пи, задвижвани с електричество. За

разлика от пасивните къщи, при ко-

ито основен топлоносител е

въздухът, в тези сгради топлината

обичайно се пренася чрез повърхнос-

тни водопреносни отоплителни сис-

теми. Температурите (а с тях и

топлинните загуби) във водопренос-

ните системи могат да бъдат под-

държани значително по-ниски от тези

в отоплителните системи с топъл

въздух. Обикновено тези системи се

снабдяват с топлина от плитко раз-

положени геотермални инсталации.

Макар на практика да е по-евтино да

се използва външният въздух за из-

точник на топлина, въздушните сис-

теми имат сериозен недостатък –

техните сезонни коефициенти и ко-

ефициенти на енергийна ефектив-

ност (COP) са с 20 до 30% по-ниски

от тези на геотермалните термо-

помпи, което в дългосрочен план води

до разходна неефективност. Има

различни подходи за оптимизиране

работата на термопомпите, като

всички те пряко или косвено са

свързани с избягване влошаването на

сезонната ефективност. Концепции-

те за резервни отоплители, хибрид-

ни конфигурации с котли и печки на

твърдо гориво или газ, както и за

каскадно разполагане на термопомпи-

те, са някои от разпространените
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технологии за постигане на оптимална енергийна ефек-

тивност. Когенерационните инсталации на биогаз / био-

маса, използвани в комбинация с генератори за периоди

на пиково потребление, които покриват енергийните по-

требности на сградата и позволяват използването на

място на автономно произведената енергия, са отлично

решение.

Коефициент на сезонна ефективност на
термопомпени системи
Необходимата температурна разлика между изпарите-

ля и кондензатора определя постижимия коефициент на

сезонна ефективност (SFP) на една термопомпена сис-

тема. Колкото по-висока е тази разлика, толкова по-малък

е постижимият сезонен коефициент. Ето защо по-ниски

температури (< 30 °C) на отоплителната система и по-

високи температури (> 10 °C) на кондензатора са по-пред-

почитани, за да е възможно постигането на SFP между

4 и 5. От една страна, по-ниските температури в ото-

плителната система изискват по-големи отоплителни

повърхности и по-мащабни разпределителни системи,

което практически означава и по-високи разходи за изко-

паване на канали и инсталация на геотермални тръби. От

друга страна обаче тези разходи се компенсират в дългос-

рочен план, като намаляват необходимия PV капацитет

и инвестициите във фотоволтаични инсталации.

Фотоволтаични системи
През последните няколко години нужните инвестиции

за реализиране на жилищна фотоволтаична инсталация

рязко намаляха благодарение на масовото производство

на PV компоненти в Азия. За сградни приложения най-често

се използват поликристалните фотоволтаични модули,

които осигуряват и най-високо съотношение цена/ефек-

тивност. С най-висока практическа разходна ефектив-

ност се характеризират покривните PV инсталации, като

се различават повърхностни системи и такива за вграж-

дане. За цялостната ефективност на инсталацията от

значение са не само кристалната структура на соларни-

те клетки, но и ефективността на преобразувателите

и токоизправителите. Висококачествените съвременни

преобразуватели се отличават с ефективност до 97%, а

нискобюджетните версии могат да доведат до загуби в

размер до 15%. Ето защо по-ниската цена в случая не е

гаранция за разходна ефективност. Напротив - при пре-

образуването на постоянен в променлив ток могат да

възникнат големи загуби, които обикновено се освобож-

дават под формата на топлина в сградата. В инстала-

ции с пикова мощност 10 kWp и повече това може да

доведе до вътрешни топлинни загуби до 1,5 kW и излишно

прегряване на сградите, в които са инсталирани. Ето

защо, за да се постигне позитивен енергиен баланс, е

необходимо да се използва оптимална конфигурация от

компоненти при изграждане на фотоволтаичната инста-

лация.

Високоефективни жилищни вентилационни
и охлаждащи системи
Обикновено внедряваните в енергийно позитивните
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сгради механични инсталации са от-

носително прости, а за високата им

енергийна ефективност се грижат

системи за интелигентен контрол,

които намаляват обема на подава-

ния въздух, когато не е необходима

интензивна вентилация. Допълни-

телни мерки за подобряване на ефек-

та от вентилацията са свеждането

до минимум на загубите на въздух, за-

печатването на всички въздушни

пропуски и осигуряването на опти-

мална въздухонепроницаемост на

сградата, изграждането на венти-

лируеми фасади и пр. Що се отнася

до климатизацията, в плюсово енер-

гийните сгради се използват техно-

логии за свеждане на нуждата от ох-

лаждане до минимум. Прилагат се

методи за засенчване, подходи към

естествена нощна вентилация, топ-

линноактивируеми сградни компонен-

ти, системи за извличане и съхране-

ние на неизползваната топлина, PCM

материали с променлива фаза и др.

Комбиниране на системи за БГВ
с инсталации за питейна вода
Разходите за загряване на битова

гореща вода в енергийно позитивни-

те сгради може леко да надвишат раз-

ходите за отопление. Ето защо спе-

циално внимание трябва да се обърне

на разходната ефективност при про-

ектирането на такива системи. Под-

ходящо решение е подгряването на

БГВ чрез инсталации за питейна вода,

в които водата е с ниска темпера-

тура, а преди точката на консумация

на БГВ се инсталира проточен бой-

лер. Той изпълнява двойна функция,

като гарантира ниски топлинни за-

губи в инсталацията за БГВ поради

елиминирания пренос на гореща вода

и служи като единствен и достатъ-

чен нагревател срещу легионела в

системата за питейна вода.

Високоефективни домакински
електроуреди
С подбора на високоефективни

домакински уреди енергийната консу-

мация на едно средностатистическо

домакинство може да бъде намалена

с около 1000 kWh годишно. Това на

практика ще намали и необходимия

фотоволтаичен капацитет в плюсо-

во енергийната сграда с около 1 kWp

пикова мощност. По този начин допъ-

лнителните разходи, които произти-

чат от първоначалната инвестиция

в тези по-скъпи, но по-ефективни

уреди, ще бъдат елиминирани.

Системи за съхранение
на енергия
За да бъде изпълнена концепцията

за плюсово енергийна сграда, не е

изрично необходимо наличието на си-

стема за съхранение на енергия. Та-

кава система обаче значително би

намалила експлоатационните разхо-

ди, тъй като увеличава количество-

то използвана автономно генерира-

на енергия. Цените на акумулаторни-

те системи за жилищни приложения

все още са сравнително високи, но се

очаква спадането им с навлизането

на технологията в масова употреба.

За да се постигне оптимална разход-

на ефективност, е препоръчително

интегрирането на системата за

съхранение на енергия да е съпрово-

дено с инсталиране на система за

енергиен мениджмънт, която включ-

ва интелигентни измервателни уре-

ди, допълнителни токоизправители и

преобразуватели. Това е необходимо,

тъй като мрежата и консуматорите

използват променлив ток, а фотовол-

таичната система и системата за

съхранение - постоянен, което изис-

ква преобразуването на електриче-

ството в зависимост от потребле-

нието.

Системи за контрол и
автоматизация
Начинът, по който една сграда е

построена, може да снижи потреб-

лението на енергия, но в комбинация

с енергийно оптимизирана автома-

тизация на техническите инстала-

ции в нея, консумацията на енергия

може да намалее драстично. Според

специалистите интегрирането на

интелигентен контрол на сградни-

те инсталации води до снижаване на

консумацията на енергия с до 30%.

Намаляването на оперативните раз-

ходи допринася в значителна степен

за превръщането на енергийно ефек-

тивната сграда в плюсово енергий-

на.

Освен ниски разходи за експлоата-

ция на инсталациите интелигентни-

ят контрол на сградните системи

носи и комфорт за обитателите. С

внедряването на съвременни плат-

форми за автоматизация, като KNX

например, потребителите лесно мо-

гат да настройват параметрите на

микроклимата чрез инсталираните в

помещенията интерактивни панели

или от разстояние с помощта на ком-

пютър или смарт телефон. Във фун-

кционалните характеристики на па-

нелите за управление са заложени ин-

дивидуални настройки на осветлени-

ето, температурата, регулиране на

щорите и други, които спомагат за

постигането на комфортна и еднов-

ременно с това енергийно ефектив-

на среда.
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Процесът на правилното хидроизолиране

е от съществена важност за постигането

на предварително заложените цели. Битум-

ният материал намира широко приложение при

"запечатването" на сградите и осигуряване-

то на трайна и качествена защита от вла-

га. Така например, хидроизолационният про-

цес при покривите, включва полагането на два

основни слоя битумни мембрани, доказали се

със своята резултатност.

Първият от тях се състои от

битумна мембрана без посипка ка-

то ХИДРОЗОЛ HBM-SV и ХИД-

РОЗОЛ HBM-PE на МАРИСАН. То-

зи тип битумни мембрани се ха-

рактеризират със специфични

вложки от стъклен воал или поли-

естер и биват прилагани като ос-

новен хидроизолационен слой при

плоски и наклонени покриви, както

и като междинен такъв, при изпъл-

нение на целите на жилищното и

обществено строителство. Хид-

роизолационните мембрани без по-

сипка са под формата на рула, при-

тежаващи двустранно фолиране с

антиадхезивен, полиетиленов

филм. Благодарение на отличната

еластичност при ниски и високата издръжли-

вост при високи температури, мембраните га-

рантират извънредно висока сигурност при го-

SBS битумни мембрани с и без посипка
леми натоварвания, напред във времето.

Вторият слой, при класическия процес на

хидроизолиране, се състои от полагане на би-

тумна мембрана с по-

сипка от ситно нат-

рошени камъни. ХИД-

РОЗОЛ HBM-SVP с

вложка от стъклен

воал и ХИДРОЗОЛ

HBM-PEP с вложка от

полиестер, представ-

ляват полимерно мо-

дифицирани битумни

мембрани, характери-

зиращи се със завид-

на устойчивост на

стареене, широк диа-

пазон на пластич-

ност, достигащ до

190°C и висока еластичност при ниски темпе-

ратури. Тяхната специфична структура позво-

лява полагане като еднослойна хидроизолация

или финишен слой при многослойни хидроизола-

ции. Битумните мембрани притежават посип-

ка от минерални шисти откъм лицевата стра-

на и полиетиленово фолио от обратната. Те са

устойчиви на скъсване и деформации, същевре-

менно, с което демонстрират отлично поведе-

ние в корозионна среда. Характерно за минерал-

ната посипка е, че тя предпазва битумния слой

от действието на UV лъчите и осигурява дъ-

лъг живот на положената хидроизолация.

Специфичните изисквания, на които тряб-

ва да отговаря една качествена битумна мем-

брана биват покривани чрез специално армира-

не с извънредно стабилни вложки. SBS-модифи-

кацията придава на битумната маса специфич-

ни свойства и завидни характеристики, осигу-

ряващи качествени и дълготрайни резултати.

Пълната гама от битумни хидроизолацион-

ни материали на МАРИСАН задоволява и най-спе-

цифичните аспекти от строителните проце-

си. Така например, покривните конструкции до-

биват завършен вид, благодарение на подпок-

ривните мембрани и битумни керемиди, влиза-

щи в употреба, дори и при места със сложна

геометрия. БИТУМНИТЕ ГРУНДОВЕ на органич-

на и водна основа, под марката ХИДРОЗОЛ,

подсигуряват добрата адхезия с основата, при

полагане на хидроизолация, както и нейната ка-

чествена подготовка. Трайното уплътняване

на отвори и отстраняването на течове се га-

рантира от ХИДРОЗОЛ BP БИТУМНА ПАСТА.

Влиянието на влагата и подпочвените води, от

своя страна, може да бъде стопирано чрез ХИД-

РОЗОЛ WBC БИТУМНА ОБМАЗНА ХИДРОИЗО-

ЛАЦИЯ. Гамата се допълва от БИТУМНИТЕ ЛЕН-

ТИ С АЛУМИНИЕВО ФОЛИО и уплътнителите

ТЕРАФЛЕКС BITUMEN, които подсигуряват

еластичното "запечатване" на строителните

фуги и пукнатини като гарантират качествен

краен резултат.

SBS битумни мембрани с и без посипка
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Във версия 4 на стандарта се за-

белязва сериозно изместване на фо-

куса върху качеството на осветлени-

ето и възможностите за контрол.

LEED v4 е базиран на изискванията в

енергийния стандарт ASHRAE/IES

90.1-2010, а не на неговата версия от

2007 г., на чиято база е съставен пре-

дишният вариант на Leadership in

Energy & Environmental Design. Това, в

комбинация с по-рестриктивните

Нови изисквания към
осветлението в LEED v4
Нови изисквания към
осветлението в LEED v4

допуски при светлинните мощности

в ASHRAE/IES 90.1-2010, прави пости-

гането на оптимален брой енергий-

ни точки по системата LEED (специ-

фикации EAp2 и EAc2, до 18 точки)

много по-трудна задача, що се касае

до осветлението. В спецификацията

за интериорно осветление EQc6 са

изброени 8 изисквания, като е необ-

ходимо изпълнението на поне 4 от тях

в проекта:

1. Подбор на осветителни тела с

ограничена яркост (<2500 кандела на

кв. м) между 45 и 90 градуса от най-

ниската точка (право надолу), с ня-

кои изключения.

2. Използване на светлинни източ-

ници с индекс на цветопредаване (CRI)

80+, с някои изключения, включител-

но точково и цветно осветление,

предназначено да осигурява оптимал-

но цветопредаване за конкретното

приложение.

3. Използване на светлинни източ-

ници, които имат изчислен жизнен

цикъл от поне 24 хил. часа за поне 75%

от свързаното светлинно натовар-

ване.

4. Използване на директни таван-

ни осветителни тела за 25% или по-

малко от свързаното светлинно на-

товарване във всички регулярно оби-

таеми зони.

5. В поне 90% от регулярно заети-

те площи да е налична поне 85%

отражателна способност на тавани-

те, 60% на стените и 25% на подове-

те.

6. Подобен праг на отражателна

способност от 45% да е наличен при

работните повърхности и 50% за

подвижните прегради в зоните с

работна мебелировка.

7. В поне 75% от регулярно заети-

те площи да е налично съотношение

на средната яркост на повърхност-

та на стените към средната яркост

на работните повърхнини, не по-го-

лямо от 1:10 (необходимо е още из-

пълнение на точки 4, 5 или постигане

на измерена спрямо площта отража-

телна способност на стените от

60%).

Green Building Council наскоро въведе последното четвърто

поколение на рейтинговата система за зелени сгради Leader-

ship in Energy & Environmental Design (LEED). Строителните про-

екти могат да бъдат регистрирани по досега действащата

версия LEED 2009 или по новата LEED v4 до 1 юни 2015 г., след

което в сила ще остане само по-новият вариант. Последна-

та версия на системата обхваща нови строежи, търговски

интериорни пространства и съществуващи сгради, като

въвежда специфични изисквания за училища, магазини за търго-

вия на дребно, центрове за данни, складови помещения, цен-

трове за дистрибуция, болнични и здравни заведения.
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8. В поне 75% от регулярно заети-

те площи да е налично съотношение

на средната яркост на повърхност-

та на таваните към средната яркост

на работните повърхнини, не по-го-

лямо от 1:10 (необходимо е още из-

пълнение на точки 4, 5 или постигане

на измерена спрямо площта отража-

телна способност на таваните от

85%).

Изпълнението на тези изисквания

включва подбор на добре защитени

осветителни тела и лампи с дълъг

живот, които се отличават с висок

индекс на цветопредаване, както и

инсталирането на множество подо-

ви осветителни тела, осигуряващи

осветяване от долу нагоре. Повърхно-

стите с висока отражателна способ-

ност могат да съдействат за увели-

чаване нивата на осветеност и за по-

висока яркост на стените и тавани-

те. Контролът на съотношенията на

яркостта осигурява визуален ком-

форт.

Ако осветлението позволява регу-

лиране от страна на обитателите с

цел изпълнение на конкретни задачи

или задоволяване на индивидуални

потребности, проектът получава по-

висок резултат по точковата систе-

ма на LEED v4 (спецификация EcQ6,

Интериорно осветление). Това включ-

ва осигуряването на избор за обита-

телите от поне още едно ниво на

излъчена светлина между 30 и 70% от

цялостния капацитет на излъчване в

поне 90% (за нови сгради и търговс-

ки интериорни пространства) или

поне 50% (за съществуващи сгради)

от регулярно обитаемите зони.

Подходящите стратегии за управ-

ление на осветлението включват две

нива на превключване и възможност

за ръчно плавно или стъпково дими-

ране. Същата гъвкавост трябва да

бъде осигурена и в публични помеще-

ния, а презентационното осветление

трябва да разполага с отделно управ-

ление, ситуирано в близост до и пред-

лагащо директна видимост към кон-

тролираните осветителни тела.

Новата версия на LEED система-

та изисква широка гама от контрол-

ни решения за осветлението, включи-

телно решения за оптимално използ-

ване на дневната светлина и дву-

стъпково осветление. Ако осветле-

нието разполага с централизирано

управление, то може бъде интегри-

рано в (или поне да позволява създа-

ването на) система за включване

само при необходимост, която по

спецификация EAc4, Включване при

нужда, осигурява една точка. Усъвъ-

ршенстваните системи за контрол

на осветлението, разполагащи с фун-

кции за измерване, могат да съдей-

стват за покриването на изисквани-

ята по спецификация EAc3, Усъвър-

шенствано измерване на енергията,

което също осигурява една точка.

Всички осветителни и контролни

системи трябва да бъдат оптими-

зирани (спец. EAp1), като 3-4 точки

ще се дават за усъвършенствана оп-

тимизация (EAc1), включваща мони-

торинг, мероприятия за проследява-

не работата на системите, задава-

не на графици за нива на осветление

в различните зони на сградата, гра-

фици за включване/изключване, фун-

кционално тестване, обучение на

оператори и обитатели и съставя-

не на наръчници за използване на си-

стемите.

При външното осветление изиск-

ванията по отношение на светлинно-

то замърсяване (спец. SSc6, 1 точ-

ка) са по-стриктни от преди и са ба-

зирани на рейтинговата система за

осветителни тела IES Backlight/

Uplight/Glare (BUG), оценяваща фоно-

вото осветление, подовите освети-

тели и отблясъците.

Като цяло версия 4 на LEED е по-

рестриктивна и строга по отноше-

ние на осветлението и изисква кре-

ативни дизайнерски решения, детай-

лни и многопластови контролни стра-

тегии и целенасочена оптимизация на

осветлението и неговото управле-

ние. С превръщането на рейтингова-

та система за зелено строителство

LEED в още по-голямо предизвикател-

ство за проектантите на освети-

телни решения, по-стриктните изис-

квания постепенно ще създадат по-

требности и от по-качествени про-

дукти и услуги, които да отговарят

на обновените спецификации.
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Фазово регулиране
Повечето стенни фазови регула-

тори изискват един или два провод-

ника (в допълнение към ел. проводни-

ка за заземяване): един за входящо и

един за изходящо свързване. Такива

двупроводни димери се свързват из-

ключително просто – като обикновен

ключ в стената. Линейният провод-

ник се свързва към мрежовото про-

менливотоково напрежение и захран-

ва както димера, така и светлинния

източник. Другият проводник захран-

ва само светлинния източник. Пове-

чето товари в променливотокова

електрическа верига, включително

всички светлинни източници, са

свързани между входящия напреженов

проводник и неутрален проводник,

което осигурява обратен път за

тока, доставен до товара. Ключове-

Димиране на LED
осветление
Димиране на LED
осветление

Съществуват различни подходи към димирането на LED освети-

телни системи. Сред тях са използването на димери за фазово

регулиране, технологии за димиране с дигиталния адресируем

осветителен интерфейс (DALI), контрол тип 0-10 V, както и ин-

тегрирането на LED драйверите в централизирани платформи

за сградна автоматизация като KNX, EnOcean и др.

те и двупроводните димери са изклю-

чения от това правило, тъй като са

свързани между източника на входя-

що напрежение и този на изходящо-

то напрежение, вместо между входя-

щото напрежение и неутралата.

Такава конфигурация се оказва по-

сложна при опит да се захрани някоя

от вътрешните електрически схеми

в димера и той да остане синхрони-

зиран с входящото променливотоко-

во напрежение. Когато димерът ра-

боти, той може единствено да чер-

пи захранване за вътрешните си елек-

трически схеми по време на фазовия

полупериод на напреженовия сигнал.

Въпреки че един базов димер не изис-

ква голямо захранване, може да се

окаже предизвикателство за двупро-

водните димери да осигурят дос-

татъчно захранване за допълнител-

ни функции и устройства като нощ-

ни светлини, индикатори за светлин-

но ниво или безжични устройства.

Когато димерът е изключен, серийна-

та конфигурация предизвиква услож-

нения за димерите, които все още

имат нужда от захранване на

вътрешните електрически схеми. Тъй

като единственият път за електри-

ческия поток е през товара, елект-

рическата схема на димера трябва да

получи необходимото захранване, без

това да доведе до включване на ос-

ветителните товари.

Трипроводните димери изискват

трети проводник, който обикновено

е неутрала. Наличието на такава

възвратна електрическа верига улес-

нява димера да захрани вътрешната

си електрическа схема и да остане

синхронизиран с входящото промен-

ливототоково напрежение. Трипро-

водната конфигурация се предпочита

за по-високоефективни стенни диме-

ри, както и за такива с усъвършен-

ствани функции.

Управление тип 1-10 V
Една от най-често срещаните

форми на LED димиране е управлени-

ето тип 1-10 V. То е много сходно с

директния подход, описан по-горе, с

изключение на това, че драйверът

използва 1-10 V аналогов сигнал, кой-

то идва от мултиканален димер, за

да определи необходимата сила на

светлината. Такъв димер разполага

с вградено реле, което прекъсва ве-

ригата, а множество драйвери кон-

тролират силата на един светлинен

източник. Сред предимствата на

този метод е липсата на променли-

ви съставки в тока, които по прин-

цип могат да повлияят на работата

на други устройства, свързани към

електрическата мрежа. Основните

недостатъци са нелинейното (макар

и слабо) регулиране и възможните

леки промени на цвета на светлина-

та.

ШИМ управление
Регулирането на светодиодни ос-

ветители чрез широчинно-импулсна

модулация (ШИМ) представлява пода-

ване на LED модула на напрежение с

формата на правоъгълни импулси,

които непрекъснато го включват и

изключват. За окото светлината не

е мигаща, тъй като честотата на

импулсите е поне няколко стотици Hz.

Интензитетът й е точна линейна
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функция на коефициента на запълване на импулсите, към

което предимство се прибавя липсата на промяна на

цвета на светлината по време на димирането. Недо-

статъци са сравнително малкият к. п. д. и възможност-

та за създаване на смущения по електрическата мрежа

поради импулсите, за чието намаляване е необходимо

усложняване и оскъпяване на блока. Полезно е да се има

предвид, че значителна част от блоковете са с възмож-

ност за аналогово и ШИМ регулиране, като потребите-

лят решава кое да използва.

Този подход е особено подходящ за приложения, в кои-

то се изисква максимална ефективност, тъй като пове-

чето светодиоди имат върхови стойности на ефектив-

ността си (излъчваната при определен ток светлина),

когато работят близо до максимално допустимите си па-

раметри.

Цифрово регулиране
Първият цифров интерфейс за регулиране на светлин-

ния интензитет е DMX512. Той осъществява еднопосоч-

на връзка от управляващото устройство към лампата,

като използва логическите нива и кабелите на интерфейса

RS-485. Скоростта на предаване е 250 kbps. Към един уп-

равляващ блок могат да се свържат до 512 димера, кои-

то осигуряват 256 стойности на силата на светлината.

Самите импулси са в пакети от 513 байта и един пакет

се предава за 23 ms, т.е. смяната на интензивността на

светлината може да се прави около 44 пъти в секунда.

За употребата на DMX512 е необходима отделна управ-

ляваща линия от три проводника – два за предаване на

импулсите и един нулев (маса). Обикновено се използва 5-

жилен кабел - две двойки и маса. Всеки димер е с две гнезда

за вход и изход, като входът на всеки се свързва към изхода

на предния, а на изхода на последния трябва да се поста-

ви специален накрайник, съдържащ резистор 120 ома.

DALI
При интерфейса DALI всяко светодиодно осветително

тяло притежава собствен адрес, на който получава за-

дание за определена задача и, съответно, по интерфей-

сната линия връща обратно информация за състоянието

си. Броят на индивидуалните адреси е ограничен до 64,

т.е. съответно до 64 броя осветители. Стандартът

предполага обединяването на тези 64 адреса в 16 групи

с цел по-лесно и по-удобно въвеждане на конкретния свет-

линен сценарий. Тъй като всяко осветително тяло при-

тежава индивидуален адрес, то може да излъчва светли-

нен поток независимо от другите тела в осветителна-

та система.

Мрежово LED димиране
Всички големи производители на KNX устройства вече

включват LED съвместимостта в базовите характери-

стики на универсалните линии димери, които предлагат,

но не всички я поддържат в една и съща степен. Някои

димери се разработват за специфична гама лампи или ос-

ветителни тела, други пък са предназначени за по-широ-

ка употреба на пазара.

При такъв богат избор от опции е трудно да се каже

със сигурност кое е най-доброто решение, тъй като всеки

осветителен проект е различен, както са различни и изис-

кванията на клиентите и дизайнерите. Запознаването с

отделните възможности и оценяването на най-добрите

комбинации от димери, драйвери, захранвания и LED ос-

ветители, заедно с тестването на практика на тези ком-

бинации, е най-добрият подход към осигуряване на опти-

мални резултати.

Според специалистите най-важното нещо, за което

трябва да се внимава при избора на димер, е пусковият

ток, който се генерира при включване на LED осветите-

ля. Класическият начин за защита е чрез стопяем пред-

пазител, но повечето съвременни димери разполагат с

електронна защита, която в зависимост от модела дей-

ства по два начина. Единият е автоматично намаляване

на мощността на лампата и, съответно, силата на свет-

лината, докато температурата на димера намалее под

определена стойност. Другият тип защита е нулиране

на напрежението на лампата и автоматичното му

възстановяване при охлаждане на димера.

Друго съображение по отношение на димирането на

светодиодни осветители е излъчваната видима светли-

на в кривата на димиране. Някои светодиоди ще могат

да бъдат безпроблемно димирани до 1% от силата на

светлината, докато други – само до 50% от силата, като

по-надолу ще излъчват равна светлина. Специалистите

съветват винаги първо да се тества предлаганата ком-

бинация от димер и LED осветител.
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Съвременните сгради стават все

по-въздухонепропускливи с оглед изис-

кванията за енергийна ефективност,

а това поставя на дневен ред задача-

та да се осъществява по-стриктен

мониторинг на качеството на възду-

ха и ефективността на вентилация-

та, за да се избегнат сериозни диха-

телни заболявания и да се оптимизи-

ра комфортът на обитателите. Ста-

тията разглежда спецификите на вен-

тилационните системи с рекуперация

на топлина, които са заложени и в

стандарта за пасивни сгради, и про-

учва ползите от внедряването на KNX-

съвместими контролни устройства по

отношение на енергийната ефектив-

ност и комфортния микроклимат.

Енергийната ефективност
е ключов приоритет
Основният двигател за внедрява-

Ролята на KNX
в управлението
на сградната вентилация

нето на комуникационни платформи

като KNX в жилищата е енергийна-

та ефективност. Широко известно е,

че охлаждането на една сграда или

помещение изисква сериозни финан-

сови ресурси. По данни на Carbon Trust

(организация с идеална цел, която

съдейства на компаниите да намаля-

ват въглеродните си емисии) енергий-

ната консумация и въглеродните

емисии на една обикновена сграда

могат да нараснат с до 100% след

внедряването на система за клима-

тизация.

С поставянето на целите за нуле-

ви въглеродни емисии от домовете

значението и функциите на вентила-

цията трябва да бъдат преосмисле-

ни, така че тя да осигурява оптимал-

ни резултати, без да пречи на други-

те жилищни системи да функциони-

рат ефективно. Опитът да се подо-

бри качеството на въздуха в затво-

рено помещение чрез отваряне на про-

зорец например, макар и най-очевид-

ното, не е най-ефективното решение.

Напротив - "проветряването набързо"

може да доведе до енергийни загуби

между 20 и 30%. Използването на

протокол като KNX за мониторинг и

управление на вентилацията би мог-

ло да елиминира тези загуби.

Управление на вентилация с
рекуперация
В много страни от Европейския

съюз са въведени задължителни нор-

ми за възстановяване на енергията от

отработения въздух при вентилация.

Рекуперацията в системите за венти-

лация е един от методите за повиша-

ване ефективността на тези систе-

ми и намаляване на енергийните раз-

ходи. Освен експлоатационните раз-

ходи намалява и вредното въздействие

върху околната среда и се подобрява

микроклиматът в помещенията. При

този тип системи въздухообменът се

осъществява по механичен път чрез

вентилатор, а в горещи или влажни

зони (като кухни и бани) топлината от

влажния въздух се възстановява и се

преразпределя към други зони от жи-

лището, които са по-хладни и чрез нея

могат да бъдат затоплени. Отвън се

въвежда свеж въздух, който повиша-

ва концентрацията на кислород и

съдейства за по-комфортна среда.

Самостоятелно функциониращите

системи за вентилация с рекуперация

имат някои недостатъци в сравнение

с интегрираните в KNX платформа-

та за управление на сградата.

Сред тях е липсата на визуализа-

ция на производителността на вен-

тилационната система. Това е сери-

озен минус, когато отоплението и

охлаждането са двете най-големи

пера по отношение на енергийната

Ролята на KNX
в управлението
на сградната вентилация

Качеството на въздуха в закрити помещения винаги е било сред ак-

туалните теми в ОВК проектирането, особено що се касае до мик-

роклимата на работни места. Напоследък обаче фокусът постепен-

но се измества към качеството на въздуха в жилищни помещения.
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консумация. Така е по-трудно и да се откриват аварии в

системата. Самостоятелната система няма възможност

и за дистанционно управление от крайния потребител.

Друг недостатък е ограничената или липсваща комуни-

кация с останалите системи в жилището.

Управлението на механичните вентилационни систе-

ми с рекуперация на топлина посредством KNX платфор-

ма спомага за преодоляването на всички изброени дотук

проблеми и за интегрираното управление на вентилаци-

ята заедно с останалите жилищни системи. Така венти-

лационната система може да се свърже с останалите в

дома и да се настрои да зависи от фактори като: нива

на CO2, влажност, вътрешна температура, отваряне/

затваряне на прозорци и външна температура. Управле-

нието чрез KNX е лесно и евтино – вече инсталираните

задвижки за другите системи обикновено разполагат със

свободни канали, които могат да бъдат използвани за

контрол на вентилационния блок.

KNX-съвместими решения
Все повече ОВК производители се насочват към раз-

работването на KNX-съвместими устройства и решения

като задвижващи механизми, сензори за CO2, винтови

вентилаторни задвижки и други, които могат да подси-

лят потенциала за енергоспестяване и осигуряване на

здравословна среда.

Сензори за въглероден диоксид. Качеството на възду-

ха в помещенията зависи преди всичко от концентраци-

ята на CO2. Количеството въглероден диоксид може да

се измерва постоянно или периодично, като при надвиша-

ване на максималното ниво обикновено се включва вен-

тилационната система. Измерването на концентрация-

та се осъществява чрез CO2 сензори. Обикновено този

тип сензори са съставени от инфрачервен източник,

който излъчва чрез направляващи диполи, оптичен филтър,

който пропуска само необходимата дължина на вълната,

и детектор, който измерва количеството на инфрачер-

веното излъчване. Колкото по-висок е делът на CO2 в по-

мещението, толкова по-малко инфрачервени лъчи ще

достигнат до детектора. Инсталирането на сензор за

въглероден диоксид, програмиран с максимален праг на

CO2, позволява автоматично усилване на въздушния по-

ток, редуциране на нивата на CO2, увеличаване на коли-

чествата пресен въздух и кислород в помещението.

Контрол на влажността. Ръчното управление на вен-

тилаторите, използвани за жилищна вентилация, само по

себе си възпрепятства постигането на оптимално каче-

ство на въздуха в затворени помещения и оптимална

енергийна ефективност. Внедряването на едно-единстве-

но KNX решение за детекция, мониторинг и регулиране на

влажността в системата би могло радикално да намали

кондензацията в топли и влажни помещения като бани и

кухни. Подобно на сензорите за въглероден диоксид, ре-

шенията за регулиране на влажността могат да бъдат

програмирани така, че при дадени нива на влажност

вентилационният блок да превключи на усилен режим или

да увеличава скоростта на вентилаторите пропорцио-

нално, за да поддържа необходимите нива на комфорт.

Понижаването на нивата на влажност води и до множе-

ство ползи за сградната инфраструктура, сред които и

цялостно намаляване на влагата в сградата, причина за

редица деструктивни явления като мухъл и рушене.

Регулиране на температурата. Вентилационните си-

стеми осъществяват въздухообмена в цялото жилище,

като ефект от това е изравняването на температура-

та в отделните помещения. Това е особено полезно в стаи

с мощни източници на топлина като печки/камини на дърва

или с големи остъклени зони, тъй като топлината от

такива източници не се губи, а се преразпределя в жили-

щето. Това носи ползи не само по отношение на комфор-

та, но и на разходите.

Много механични вентилационни системи с рекупера-

ция на топлина включват и летен байпас, който може да

бъде използван, когато охлаждането е скъпо, а външна-

та температура позволява жилището да се охлажда

съвсем малко за постигане на необходимия микроклимат.

С използването на KNX-съвместимо контролно устрой-

ство температурата може да бъде наблюдавана през

различните сезони и могат да бъдат зададени оптимал-

ни настройки на системата за цялата година. KNX плат-

формата може да бъде използвана в комбинация с други

системи за подобряване на комфорта в жилището чрез

управление на вътрешната среда посредством сензори

за присъствие, таймери и логически контролери.

Внедряването на KNX система позволява наблюдение

и управление на жилището като едно цяло и на всяко по-

мещение поотделно, за да се осигури здравословна и

комфортна среда за обитателите и максимална енергийна

ефективност.
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Шахти и системи за
отводняване

За да бъде гарантирана цялостна-

та защита от натрупване на вода в

даден участък, се изграждат два вида

отводнителни системи – подземен

дренаж и повърхностна отводнител-

на система.

Подземните дренажни
системи
се използват в ниски заблатени

райони в участъци с високи нива на

подпочвените води. С помощта на

подземния дренаж може да се предот-

врати възможно разрушаване на ос-

новите на сгради, тротоари, както

и да се подпомогне решаването на

проблеми като наводняването на

помещения, намиращи се под земята.

Съществуват различни видове и на-

чини на изграждане на дренажни си-

стеми, съобразени с конкретните

параметри на участъка. Фактори,

които се вземат предвид, са и гео-

графските характеристики на райо-

на.

Елементи на дренажните систе-

ми са дренажните тръби, кладенци,

канали, подземни галерии и други.

Сред специфичните им приложения са

предпазване на основни на сгради и

подземни съоръжения, отводняване

на сметища и депа, градини, спорт-

ни съоръжения. Намират своето при-

ложение и в селското стопанство.

Съществуват различни критерии

за класифициране на дренажните си-

стеми - конструктивно изпълнение,

разположение върху терена, източник

на подпочвени води, прякото им пред-

назначение и други. На база конструк-

тивните си особености дренажните

системи се делят на хоризонтални,

вертикални, комбинирани, специални

и др. Основна специфика на хоризон-

талните системи за дренаж е само-

течното отвеждане на водата. Най-

простият пример за такъв тип сис-

тема са отводнителните корита

(открити или закрити). Най-често

вертикалните дренажни системи са

тръбни шахти и за отделянето на

водата се налага използването на

специални помпи, както и съответ-

ното захранване. Комбинираните

дренажни системи съчетават в себе

си хоризонтален и вертикален дре-

наж. Друга възможна класификация е

конфигурацията на свлачищния склон

и източниците за постъпване на

дренажни води. В този случай дренаж-

ните системи се делят на еднолиней-

ни, двулинейни, контурни, площни или

смесени.

В някои случаи изграждането на

подземна дренажна система може да

не е необходимо, което не може да

се каже за наличието на повърхнос-

тно отводняване. Повърхностната

отводнителна система решава про-

блема с отвеждането на излишното

количество вода от повърхността

на пътища, къщи и градини, детски

Шахти и системи за
отводняване

Необходимо условие за спокойното ежедневие на съвременно-

то общество е неговата относителна независимост от кли-

матичните условия. Важен елемент от това е правилното

изграждане и добро функциониране на системите за отвод-

няване, служещи за навременното отвеждане на дъждовните

води и водите от снеготопенето в населените места. Имен-

но подземните и повърхностни отводнителни системи гаран-

тират отвеждането в канализацията на водата, която не

може да се абсорбира, тъй като тя поражда редица послед-

ствия като наводняването на помещения, намиращи се под

земното ниво, мазета, гаражи, развитието на микроорганиз-

ми по стените в сградите, води до ерозия на почви и други.
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площадки и съоръжения. Според спе-

циалисти оптимална ефективност

се постига чрез системи, които

съчетават подземна дренажна сис-

тема и повърхностно отводняване.

Системите за повърхностно от-

водняване се делят на два вида –

линейни и точкови.

Линейно повърхностно
отводняване
Линейното отводняване пред-

ставлява система, която чрез цяла-

та си дължина осигурява оттичане

на водата. Това гарантира висока

ефективност поради намалената ве-

роятност от запушване. Местата,

на които обикновено се изграждат

такъв тип системи, са краищата на

платното по пътищата, сградите и

прилежащите площи около тях, пред

гаражи, в паркове, градини и градс-

ки алеи, както и около водни съоръ-

жения като басейни, езера и други.

Системата за линейно отводнява-

не се състои от няколко елемента.

Основен сред тях е отводнителни-

ят канал, който се поставя в специ-

ално оборудвани за целта канавки.

Сред елементите на дадена линей-

на отводнителна система, освен от-

воднителните канали, са и защитни-

те решетки, предлагани на пазара в

различно изпълнение и материали -

поцинкована стомана, чугун, мед и

други. Пясъкоуловителите, които

предотвратяват запушването на си-

стемата, и крепежните елементи

също са част от системата. Отвод-

нителните канали съществуват в

различни варианти в зависимост от

приложението - могат да бъдат с

общо предназначение или с повише-

на устойчивост на външни въздей-

ствия и удари; в зависимост от из-

ползвания материал за тяхната из-

работка – пластмасови, от полимер-

бетон и др, както и с различна ши-

рина на напречното сечение.

Основната функция на
отводнителните канали

е събирането на излишната вода,

поради което тяхното изграждане

около пътища и жп линии е задължи-

телно. Препоръчително е проблемът

с отвеждането на излишната вода

да се реши още при проектирането

на сградата или съоръжението, тъй

като ненавременното решаване на

този проблем би довел до тежки по-

следствия. Важно е да се знае, че

правилно проектираната отводни-

телна система позволява регулира-

не на овлажняването на терена.

Както стана ясно, за изработва-

нето на каналите за отводняване се

използват различни материали, като

най-често приложимите са бетон,

полимербетон, пластмаса, компо-

зитни материали, неръждаема сто-

мана. Поради своята популярност в

строителството, бетонът е най-

често срещаният материал при из-

граждането на отводнителни кана-

ли. Негови основни предимства са

високата устойчивост, структура-

та му, предотвратяваща пукнатини

и деформации, както и издръжливо-

стта на различни агресивни влияния.

Често се изработват и от виброп-

ресован бетон, което допълнително

повишава физико-механичните харак-

теристики. Отводнителните кана-

ли могат да бъдат с различна дълбо-

чина на полагане и, ако е необходи-

мо, да бъдат оборудвани със стома-
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нени дюзи за увеличаване на устой-

чивостта в зависимост от очаква-

ното натоварване. Въпреки посоче-

ните редица предимства обаче бе-

тонните канали не са с дълъг екс-

плоатационен срок. Още по-устойчи-

ви, но едновременно и по-леки, са

отводнителните канали от компо-

зитни материали. Сравнително леки

са и пластмасовите отводнителни

канали, които се отличават и с дълъг

експлоатационен срок, студо- и из-

носоустойчивост. Гладката им

повърхност осигурява висока пропус-

кателна способност на отводнител-

ната система. Предимствата на

стандартните бетонни канали и

актуалните изпълнения на канални

системи от пластмаса обединяват

каналите, изработени от полимербе-

тон. Те притежават високата

твърдост и здравина на бетонните,

както и химическата инертност и

дългия срок на експлоатация на

пластмасовите. Тези канали са око-

ло два пъти по-леки от бетонните,

а издържат на високи натоварвания,

на които пластмасовите не биха

могли.

Като

предимства на линейното
отводняване

могат да се посочат:

n бързо и ефективно отвеждане -

отводнителните канали поемат и

отвеждат водата по цялата си

дължина;

n лесен монтаж - отводнителните

канали са лесни за полагане, бла-

годарение на което не се налагат

сложни и продължителни изкопни

работи;

n лесно почистване на системата -

тъй като почти винаги е разполо-

жена на повърхността, система-

та е леснодостъпна;

n почти не се нарушава повърхнос-

тния земен слой - това огранича-

ва последващи възможности за об-

разуването на локви;

n обхваща голяма площ;

n едновременно събиране и отвежда-

не на излишната вода.

Точково повърхностно
отводняване
Добре известно е, че точковото

повърхностно отводняване е изграде-

но от отделни (локални) водосборни

точки, които са свързани както по-

между си, така и с линейната отвод-

нителна система посредством кана-

лизационна тръба. Сифоните и решет-

ките са основните елементи на точ-

ковите отводнителни системи. За

тяхното изработване обикновено се

използват пластмаса или метал. За ин-

дивидуални проекти и обществени

обекти, където не се очаква голямо на-

товарване, сифоните и решетките се

изпълняват от пластмаса. При голе-

ми натоварвания обаче се препоръч-

ва използването на метални решет-

ки и сифони. С цел предотвратяване

запушването на каналите някои от

решетките са с декоративно оформе-

ни елементи за задържане на приме-

сите във водата, а в сифоните често

се предвижда кошница за задържане на

отпадъци. Наличието й улеснява в

голяма степен регулярното почиства-

не на обекта. За качественото поста-

вяне и последващо функциониране на

сифона при точковото отводняване е

добре да се осигури равномерен наклон

от всичките му страни.

Отводнителните шахти са
основен елемент от точковото
отводняване
Те съчетават в себе си надежд-

ната защита от повърхностни води

и едновременно с това са естетич-

но решение за водоотвеждане към ка-

нализационната система. В случай

на монтирането им в близост до

сграда, обикновено се свързват с ос-

таналите елементи на системата

за линейно отводняване. При само-

стоятелното им поставяне обаче те

се превръщат в основен елемент за

точково отводняване. Конструкция-

та им е такава, че в тях се създава

водна риза с цел предотвратяване

разпространението на миризми от

канализационната мрежа. За произ-

водството на отводнителните шах-

ти се използват основно пластмаса

и бетон. При избора на материал

трябва да се вземат под внимание

основните му характеристики и да

се съобразят с конкретното прило-

жение.

Според специалисти най-добър

вариант за отводняване се пости-

га посредством изграждането на

комбинирана система, съчетаваща

линеен и точков метод. При правил-

но изпълнение такава система би

осигурила качествено отводняване.

Последователността на полага-

не на отделните елементи е ключо-

ва за доброто функциониране на си-

стемата. Затова специалистите

препоръчват следното: под улуците

да се предвиди локално точково от-

водняване; при проекти, включващи

двор, на територията му да се пред-

види линейно отводняване, състоя-

що се предимно от отводнителни

канали за линейна канализация; еле-

ментите да се присъединят чрез ка-

нализационни тръби към колектора.

Като основен елемент за контрол

и своевременна реакция при евенту-

ално запушване според специалисти

е важно осигуряването на добра

видимост на местата, където сис-

темата извършва завои. При резки

температурни разлики е добре ко-

лекторът да се монтира на дос-

татъчна дълбочина, за да се пред-

отврати евентуалното му замръзва-

не. В случай че това не може да се

осъществи, е необходимо планира-

нето на възможност за отопление-

то му.
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През последните няколко години пречиствателните станции

са постигнали впечатляващо технологично развитие. Днес те са

високотехнологични продукти, оборудвани със сложни управления

и различни помпи, сензори и клапани, но това често е в ущърб на

надеждността на продукта. С one2clean Вие ще бъдете в състо-

яние да поемете отговорността за навременното пречистване

на битовите води, като едновременно с това се грижите за бю-

джета си и за околната среда. При one2clean са премахнати не-

нужните екстри, което я прави надеждно решение:

- няма механични елементи в отпадъчните води;

- нужен е само един резервоар с една камера;

- по-малко консумация на енергия и по-малко износване;

- няма помпи в отпадъчните води;

- няма електрически компоненти в отпадъчните води;

- невероятно малко утайки от отпадъчните води.

one2clean е умна и опростена система
one2clean представлява усъвършенствана и доразвита дока-

заната SBR технология за отпадъчни води, със значителни пре-

димства по отношение на разходите, експлоатацията и поддръж-

ката. Чрез закупуване на система за пречистване на отпадъчни

води one2clean Вие избирате качеството на GRAF и се възполз-

вате от опита на повече от 250 000 доволни клиенти. С one2clean

изхвърлянето на отпадни води е безопасно и достъпно.

one2clean е изчистеното решение
one2clean има нужда само от 3 стъпки, за да пречисти вода-

та. Пречистването на отпадъчните води се извършва в една ка-

мера само в един резервоар. Това елиминира ненужните помпени

процеси и връщането на утайките.

one2clean е без мирис
Цялата отпадъчна вода се активира незабавно с кислород, из-

ползвайки уникалната one2clean технология. Процесът при

one2clean пречиства водата без отделящи се миризми, след ко-

ето тя е годна за отвеждане в природата.

one2clean вече отговаря на нуждите на утрешния ден
Пречиствателната станция one2clean може да постигне пос-

тоянни параметри на пречистване с коефициент на ефективност

до 99%! Това осигурява висока сигурност на инвестицията, дори

ако законовите изисквания станат по-строги.

Принцип на работа
1. Пречистване на отпадъчната вода - отпадъчната вода пос-

тъпва директно в биологичната зона без да са необходими помпе-

ни процеси. Аерацията на цялата камера води до незабавна акти-

вация на отпадъчните води. Микроорганизмите започват биологи-

чен процес на пречистване, без забавяне.

2. Фаза на утаяване - аерацията е прекъсната чрез контрол-

ното устройство и активната утайка се утаява на дъното. Зо-

ната за пречистена вода е в горната част на контейнера.

3. Изпомпване на пречистената вода - чистата вода се от-

вежда от системата и процесът на пречистване може да започ-

не отново.

Предимства на one2Clean
- изцяло аеробна технология - аерира се целия резервоар

- опростена технология с висока степен на пречистване - до 99%

- 2/3 по-малко утайки - по-малки разходи за почистване

- двойно по-голям буфер за пренатоварване

- изключително ниска консумация на енергия

- няма механични и електрически компоненти във водата

- вградена шахта за проби

- компактно управление Klaro

- бърз монтаж и елементарна поддръжка

- СЕ сертификат на съда и технологията

one2clean гарантира надеждно и ефектривно

пречистване на битовите води

one2clean гарантира надеждно и ефектривно

пречистване на битовите води
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Сред основните им характеристи-

ки е номиналното напрежение на аку-

мулатора, което в зависимост от

модела се движи в диапазона 2,4 - 36

V. Както е известно, големите стой-

ности обуславят и по-голямата мощ-

ност, необходима за извършването на

дейности, характеризиращи се със

специфични усилия в случай на ръчно

изпълнение. Капацитетът на акуму-

латора е друг важен параметър, кой-

то определя времето на работа на

уреда без презареждане, но времет-

раенето, естествено, е преди всич-

ко свързано със същността на из-

вършваната операция. Затова и про-

изводителите предоставят като

характеристика в техническата до-

кументация броя на определен вид и

брой операции, които могат да се

извършат в рамките на едно зареж-

дане на батерията.

Скоростта на въртене на пат-

ронника се променя при плавното

натискане на пусковия бутон. Ос-

новна характеристика е максимал-

ната скорост на въртене без

товар, която варира в диапазона

180 и 3000 оборота в минута.

Съществуват доста модели, кои-

то са с две или три скорости, в

които чрез редуктор с променли-

во предавателно число се устано-

Акумулаторни
електроинструменти

вява нейната стойност. Като пра-

вило големите скорости са за слу-

чаи на пробиване на твърди мате-

риали, а ниските скорости служат

за обработка на меки материали

и завива или отвиване на винто-

ве, гайки, болтове, гайки.

Въртящият момент е друга важ-

на характеристика, определяща ин-

струментите. Работният въртящ

момент се движи в широки граници (3

- 220 Nm). В голяма част от инстру-

ментите посредством въртящ се

пръстен могат да се избират негови

стойности (между 5 и 32), което

позволява точното подбиране на най-

подходящия въртящ момент за конк-

ретната задача. Така например за

завиване и отвиване се използва го-

лям въртящ момент, по-малък при

операции по пробиване на метал и

най-малък за пробиване на изделия от

дърво или пластмаса. При избора на

даден модел важна характеристика е

и максималният диаметър на проби-

ваните отвори и на завиваните вин-

тове. Гаранция за максимално удоб-

ство при продължителна работа е

малкото тегло, което варира в гра-

ниците от под килограм до няколко

килограма, като този параметър

понякога включва акумулатора, а в

други случаи – не.

Акумулаторни бормашини
и винтоверти
Съвременните акумулаторни бор-

машини и винтоверти се отличават

с ергономичен дизайн, създаден с цел

да улесни работата на оператора

и да обезпечи неговата безопас-

ност. Друга насока в конструктив-

ната разработка на инструменти-

те е намаляването на тяхното

тегло. За целта производителите

използват електродвигатели с

малък диаметър и планетен меха-

низъм в редуктора. В средата на

планетния редуктор е оста на елек-

тродвигателя с най-малкото зъбно

колело, чието движение чрез три

зъбни колела (планети) се предава

на външното зъбно колело, свърза-

но с патронника. Инструментите са

снабдени и с електрическа спирач-

ка, която дава възможност при из-

ключване на двигателя патрон-

никът да не продължи да се върти

по инерция, а веднага да спре.

Тенденция в производството на

акумулаторните бормашини е и пови-

шаването на тяхната функционал-

ност. Така например освен пробива-

не те имат възможност за завиване

и отвиване на винтове с различни

глави. За целта в комплекта на някои

модели са добавени накрайници за

Акумулаторните електроинструменти представляват удоб-

но и предпочитано решение за многократно повтарящи се опе-

рации, като едновременно с това елиминират необходимос-

тта от непосредствено мрежово захранване. Съвременни-

те решения на световните производители гарантират удоб-

ство на ползването благодарение на дългия живот на бате-

рията и постигнатата относителна лекота на моделите.

Акумулаторни
електроинструменти
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винтове с шлиц, звезда и шестогра-

ни, които се поставят в патронника

вместо свредло, а при други се доба-

вя различен патронник. Преди стар-

тирането на операцията е необходи-

мо да се регулира максималният

въртящ момент но бормашината, за

да се избегне пренатягането на вин-

товете и евентуалното им скъсване

или разбиване на леглото.

Освен тези аксесоари в комплек-

та на акумулаторните бормашини

често са включени и накрайници за

пробиване/завиване в тесни или не-

удобни за работа места. За целта се

използват и допълнителни приспособ-

ления за работа под ъгъл от 90 гра-

дуса спрямо оста на инструмента.

Винтовертите са снабдени с на-

крайници за работа в труднодостъ-

пни места. При някои модели работ-

ната част заедно със специален къс

накрайник има дължина 9-11 cm, а

дължината без накрайник е само 3,5

cm. Специалистите препоръчват

преди завиването на винтове в дърво

предварително да се пробие с много

късо свредло отвор с около 40% по-

малък диаметър на винта.

Ударни акумулаторни бормашини
и винтоверти
Акумулаторните бормашини с

ударна функция намират широко при-

ложение в дейности по пробиване на

отвори в зидария, бетон и др. твърди

материали. Ударната функция на

практика не се различава от тази при

обикновените, захранвани от мрежа-

та, бормашини. И въпреки всичко, за

тежки работи по пробиване на бетон

и зидария, особено в случаи на стени

с голяма дебелина, за по-подходящи се

считат специализираните акумула-

торни перфоратори.

Необходимо условие за качествено-

то поставяне на винтовете в твърди

материали и още повече за доброто

им затягане е големият въртящ мо-

мент. Това се отнася с още по-голяма

сила за отвиване на силно затегнати

винтове. В такива случаи приложение

намират ударните винтоверти, в

които вместо постоянен въртящ

момент, както е при обикновените, в

рамките на един оборот допълнител-

но се осигуряват 1-2 удара. Въртящи-

ят момент при удар е по-голям от 200

Nm при някои модели, като едновремен-

но с това скоростта на въртене до-

стига 2000 оборота в минута и позво-

лява бързо завиване и отвиване.

За специфичните дейности по от-

виване и завиване на болтове, винто-

ве и гайки са предназначени гайковер-

тите. Те не се отличават в принципа

си на действие от винтовертите.

Разликата им се състои в накрайни-

ците, които тук трябва да обхващат

гайки и шестостенни глави на болто-

ве. Поради спецификата на работа

голяма част от моделите са ударни.

Най-малките винтоверти, чието

тегло е между 400 и 700 g, са позна-

ти в практиката и като

акумулаторни отвертки
Основни елементи на електричес-

ките отвертки са батерията, малки-

ят електродвигател и ключът за за-

действане. Характеризират се с

опростена конструкция и малки и леки

съставни части. В доста от случаи-

те дори липсват каквито и да било

елементи за свързване. Поради нали-

чието на акумулаторна батерия към

отвертките, моделите се продават

в комплект със зарядно устройство.
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Капацитетът на акумулаторите при

електрическите отвертки обикнове-

но е 1-2 Ah.

Отвертките се отличават с нис-

ка максимална скорост на въртене

(обикновено до 300 - 500 оборота в ми-

нута), патронник за шестостенни

накрайници и могат да завиват вин-

тове с диаметър до 6-7 mm. Част от

тях на външен вид наподобяват дебе-

ла отвертка, а други имат дръжка от

пистолетен тип, в която е позицио-

нирана акумулаторната батерия. В

някои разновидности дръжката раз-

полага с 2-3 фиксирани положения.

Професионалните акумулаторни от-

вертки са снабдени с механичен ре-

гулатор на въртящия момент, който

има и позиция за пробиване на отво-

ри. Сравнително ниските максимал-

ни обороти и липсата на универсален

патронник с подвижни челюсти огра-

ничават използването на отвертки-

те и като бормашина.

Видове акумулатори
Използваните акумулатори са

три типа. Никел-кадмиевите

(NiCd) са най-старите, но все още

използвани. Те са изградени от

последователно свързани клетки.

Всяка от тях е с номинално напре-

жение 1,2 V, като напрежението на

всяка клетка непосредствено след

зареждане е около 1,5 V, а на из-

тощената – около 1 V. Използва-

нето на акумулатора при по-мал-

ки напрежения на клетките може

да доведе до повреда. Практичес-

ки необходимостта от замяна на

какъвто и да е акумулатор се по-

знава по значителното намалява-

не на времето за работа с едно за-

реждане.

NiMH акумулаторите се характе-

ризират със същото напрежение на

клетката. Работното време с едно

зареждане при тях е с около 20% по-

дълго, но за сметка на това не са

толкова издръжливи на претоварва-

не, тъй като се повреждат при кон-

сумирането на ток над максимално

допустимия.

При използването на тези два вида

акумулатори е важно да се вземат под

внимание някои от техните специфи-

ки. Новите акумулатори могат да

осигурят даденото в проспекта им

време на работа след около 5 цикъла

заряд-разряд. Те задължително тряб-

ва да са напълно разредени, за да се

зареждат повторно, тъй като е

възможно сравнително бързо намаля-

ване времето за работа с едно зареж-

дане. Много важна особеност е, че са-

моразреждането им е значително.

Поради това неизползваните в

продължение на няколко месеца аку-

мулатори могат да се смятат за на

практика напълно разредени.

Третият вид - литиево-йонните

(LiIon), наричани още и литиеви аку-

мулатори, са с номинално напрежение

на една клетка 3,6 V. Непосредстве-

но след зареждане напрежението им

е 4,1 V, а това на напълно разредена

клетка - 2,7 V. Тяхна отличителна

характеристика е значително по-

малкото тегло в сравнение с горео-

писаните видове. Това, заедно с по-

голямото напрежение на клетката,

позволява създаването на високовол-

тови акумулатори с добри размери и

тегло. Водещо предимство на лити-

евите акумулатори е възможността

за дозареждане по всяко време, без

това да доведе до влошаване на ха-

рактеристиките. Друго тяхно пре-

имущество е фактът, че без да се

използват, те запазват заряда си на

практика без промяна за срок от поне

една година. В последните години те

намират все по-широко приложение,

като тяхната масова употреба дове-

де и до елиминиране на основния им

доскорошен недостатък – високата

цена.

Препоръчително е зареждането на

акумулаторите да се осъществява при

температури в съответствие с ока-

заните в документацията на инстру-

мента. В повечето случаи това са

между +10 и +40 °С или от 0 до 45 °С.

Естествено, всяко отклонение от

зададените температури за зарежда-

не води до намаляване на експлоата-

ционния срок на акумулатора. Това е и

причината той да не трябва да се

излага на преки слънчеви лъчения.

Важно уточнение е, че нагорещеният

вследствие продължителната работа

акумулатор трябва да се презарежда,

след като е изстинал. Температура-

та е от значение и при тяхното съхра-

нение – необходимо е тя да бъде в до-

пустимите граници (между -10 °С и

+50 °С). По време на съхранението

трябва да се внимава изводите на аку-

мулаторите да не се свържат накъсо

чрез допир до метален предмет.

Зарядни устройства
Зарядните устройства са част от

всеки комплект на инструментите,

но биха могли да се закупят и отдел-

но. Този тип зарядни устройства се

отличават с интелигентна електро-

ника, която гарантира спазването на

необходимия режим на заряд и дава

индикации за неговото започване и

завършване. Акумулаторът не тряб-

ва да се зарежда с каквито и да било

други устройства, тъй като това

най-малкото ще скъси експлоатаци-

онния му срок. Много важна за прак-

тиката характеристика на зарядни-

те устройства е времето на зареж-

дане, което зависи и от вида на аку-

мулатора, но в общия случай варира

между 30 минути и 6 часа.

В последно време на пазара про-

изводителите на електроинстру-

менти вече предлагат унифицирани

батерии и зарядни устройства, при-

ложими към различни типове инст-

рументи от една серия. Това е ико-

номически изгодно решение, което

освен това значително улеснява

ползвателя.

Специфики на приложение
При употребата на акумулаторни

електроинструменти важат всички

познати правила за работа с елект-

роинструменти, захранвани от елек-

трическата мрежа. Въпреки това,

акумулаторните имат и някои специ-

фики. Липсата на зануляване през

мрежовия шнур изисква отговорно

отношение при пробиване на отвори

в стени с електроинсталации, пора-

ди възможността при докосване на

фазата от свредлото да бъде предиз-

викан токов удар. За избягването му

работещият трябва да държи инст-

румента за изолираните части или,

за по-голяма сигурност, е добре да

използва ръкавици.

При продължителна работа на

малки обороти електродвигателят

се загрява. За да се охлади, инстру-

ментът трябва да се остави вклю-

чен на максимални обороти за някол-

ко минути, но без да се използва.

Съществува и неудобство в случай на

пълното изтощаване на акумулато-

ра и времето, необходимо за негово-

то зареждане. Този проблем обаче е

разрешен от някои производители,

които продават комплекти с по два

акумулатора.
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Фирма СТАЕВ ЕООД е специализирана във внос, продажба

и поддръжка на електроинструменти, консумативи и принад-

лежности за тях, заваръчна техника, компресори, ръчни инс-

трументи, лека строителна механизация, скрепителна тех-

ника, градинска техника, режещи инструменти, абразиви, тръ-

бообработваща техника и генератори.

Компанията е официален представител на следните марки:

•BOSCH - професионална техника; хоби техника; градинска

техника; автомобилно оборудване;

•MAKITA - професионална техника; инструменти и машини

МAKTEK;

•ATLAS COPCO - професионални италиански винтови и бу-

тални компресори;

•SKIL - електроинструменти;

•HONDA - генератори и градинска техника

•HONDA MARINE - лодки и извънбордови двигатели

•KRAUSE - качествени стълби и системи скелета

Фирма СТАЕВ ЕООД е вносител и на марките:

•KNIPEX - комбинирани, арматурни и електричарски клещи

и водопроводни инструменти;

•FEN абразиви - шкурки за камък и стъкло;

•FISCHER - крепежни системи, химически анкери от най-висок клас;

•WERA - ръчни инструменти от Германия - отвертки, нак-

райници, битове, тресчотки;

•NORTON - професионални машини за рязане.

Компанията също така предлага на българския пазар про-

фесионални електро инструменти на следните производите-

ли: ABAC, Metabo, SPARKY и други. Фирма СТАЕВ ЕООД про-

дава и продукти на SOLA, SIRI, Hawera, Spax, Klingspor, Fronius.

В търговските обекти на фирмата се поддържа богата

гама от предлаганите продукти, което дава възможност за

експресна доставка до клиента. За улеснение на потреби-

телите, фирма СТАЕВ е създала и координира успешно рабо-

тата на онлайн магазин.

СТАЕВ ЕООД предлага на своите клиенти и качествен,

надежден и експресен гаранционен и извънгаранционен сер-

виз с гаранция за сменените части. Нова сфера, в която

фирмата развива своята дейност, е продажбата на авто-

мобилно оборудване Bosch.

Фирма СТАЕВ открива скоро магазин и сервиз (гаранцио-

нен и извънгаранционен) в град Пазарджик. Адресът е бул. Хрис-

то Ботев №204.
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