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ТРОКС представи иновации в разпределението
на въздуха

В края на ноември фирма

ТРОКС представи значително

оптимизирани акустично и

технически дюзи, както и нови

вентилационни решетки, съ-

общиха от компанията.

"TJN дюзите са разработе-

ни на основата на успешните

ТРОКС дюзи DUK. Те са подхо-

дящи за различни приложения

и създават комфортен кли-

мат в големи вътрешни про-

странства, дори и при различ-

ни температурни условия. Завихрящото устройство, което се пред-

лага като опция и може лесно да бъде монтирано, е техническа ино-

вация, което позволява двустепенно намаляване на подаващата струя

80% или 60%", разказаха от ТРОКС.

Вентилационната X-РЕШЕТКА с възможност за взаимозаменяема

лицева страна в два цвята с клип-фикс монтаж е друга новост в пор-

тфолиото на компанията. "ТРОКС предлага на своите клиенти нов

енергийно ефективен продукт с цяла гама от сложни детайли. Ново-

разработените кухи ламели имат симетричен, аеродинамичен профил,

който позволява тяхното енергийно ефективно използване както за

подаване, така и за засмукване на въздуха. Ламелите с прахово покри-

тие са свързани помежду си със скрита сглобка, което позволява

регулирането им в групи до 9 броя", информираха те.

Beghelli пусна на пазара аварийна
LED лампа с цокъл E27

През септември т. г. водещият

италиански производител Beghelli пус-

на на европейския пазар най-новата си

разработка: LED лампа на цокъл E27 с

функции за аварийно осветление, съоб-

щиха за сп. ТД Инсталации от българ-

ския офис на компанията. „По форма и

размери новата LED лампа на Beghelli е

като стандартните LED лампи на цокъл

Е27. Но за разлика от останалите има

вградени автономно захранване и елек-

тронен блок, който в момента на

прекъсване на централното електро-

захранване, превключва лампата в ра-

бота на режим на аварийно осветле-

ние“, разказаха от компанията. „Авто-

номността на светене в авариен режим е 4 часа. Към новата лампа

беше проявен голям интерес. Първите количества, пуснати през

септември на европейските пазари, свършиха за по-малко от 3 дни.

Количествата, пуснати през октомври и ноември, свършиха също

много бързо“, допълниха те.

От българския офис на Beghelli увериха, че са заредили за декември

по-големи количества, като се надяват интересът към новата LED

лампа да остане така висок.
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Окта Лайт работи по реализацията на
множество проекти с различно предназ-
начение. Бихте ли споделили с читатели-
те на сп. ТД Инсталации за някои от най-
новите реализации с ваше участие?
През изминаващата 2013 г. Окта

Лайт разработваше предимно своя

проектен бизнес, в това число и 13

нови вида светодиоди и осветител-

ни тела достъпни на пазара. Имаме

редица проекти в най-различни инду-

стрии в България. Един от последно

реализираните проекти на Окта

Лайт бе подмяната на осветлението

в магазин ЗОРА, където бе постиг-

ната над 65% икономия и покачване

на нивото на осветеност с над 37%.

С кой от проектите си се гордеете най-
много и с какво той е по-различен от
останалите?
Като иновативно предприятие

Окта Лайт се гордее не с най-голе-

мия, а с най-ефективния си проект –

Сити Център София (подземен пар-

кинг). В него бе постигната над 86%

икономия на ел. енергия, а броят на

осветителите бе редуциран от над

950 на 343 броя, като нормите и ни-

вата са съобразно стандартите и

нормите за осветеност. Това е и

проектът с най-кратка възвръщае-

мост, реализиран досега.

В навечерието на 2014-та, поглеждай-
ки назад, как определяте изминалата
година за Окта Лайт? Кои бяха основни-
те предизвикателства в ежедневната
ви работа?
Окта Лайт бележи над 500% ръст

в продажбите си спрямо миналата

година, персоналът на фирмата се е

увеличил с над 48 човека за периода.

Едно от най-големите предизвикател-

ства за мен бе Окта Лайт да спечели

доверието на европейските ни клиен-

ти, както и на чуждестранните инве-

ститори, чрез достъпна, качествена

и сертифицирана според европейски-

те стандарти продуктова гама.

За мен важно бе и осъществяване-

то на съвместна развойна дейност

и OEM бизнес с едни от водещите

европейски компании в областта на

LED осветлението и електрониката.

Научният потенциал на фирмата е

изключителен, ние разработихме,

внедрихме и пуснахме в серийно про-

изводство 13 вида нови светодиоди,

благодарение на които обхващаме

почти всички индустрии - от произ-

водството на мобилни телефони, ав-

томобилната индустрия, през упот-

ребата им в различни продукти за ар-

хитектурно, индустриално и улично

осветление, до прилагането им във

военната индустрия.

Накъде ще насочите усилията си през
настъпващата година? Ще се промени
ли нещо в приоритетите ви?
От техническа гледна точка, през

2014 година Окта Лайт ще пусне в

големи серии вече започнатите ино-

вации в областта на оптоелектрони-

ката, ще покачи ефективността в

съотношение лумен-ват-цент на сво-

ите продукти. Планираме и патенто-

ване и реализация на редица изобрете-

ния. Сред тези иновации е разработе-

на съвместно с БАН, като целта й е

увеличаване на времето за растеж на

зелена маса, специално разработено

светодиодно осветление.

От търговска гледна точка, през

2014 г. ще пуснем на пазара своите

масови продукти в областта на би-

товото и офисното осветление в

търговските мрежи. Ще продължим

да развиваме и своя проектен бизнес

в съседните страни, където Окта

Лайт има краткосрочни планове да се

превърне в една от най-гъвкавите и

сериозни компании. Планираме да

отворим представителства с наши

партньори в над 5 европейски стра-

ни, както и в Абу Даби.

Друг основен приоритет през 2014

г. ще бъде уличното осветление в

България и Европа. Към момента е

разработен уникален уличен освети-

тел, които чака световен патент, а

ценово ще бъде сред най-достъпните

дори спрямо азиатските производите-

ли. Първата поръчка за осветление на

малък град е за Италия.

Окта Лайт има над 500% ръст на
продажбите спрямо 2012 година

Веселин Илиев, главен мениджър Бизнес развитие
на фирма Окта Лайт, пред сп. ТД Инсталации

Окта Лайт има над 500% ръст на
продажбите спрямо 2012 година
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Уважаеми г-н Наков, представете на-

кратко фирма Clicko на читателите на

сп. ТД Инсталации. Откъде дойде идея-

та за името й, кои са основните продук-

ти, които разработвате?

Още преди да започнем дейност-

та на фирмата, разработвахме

Bluetooth дистанционно за управление

на всичко, което може да се включва

и изключва. Понеже първият вариант

имаше щракащо реле, издаващо спе-

цифични звуци, решихме да го наречем

Clicko (от click на английски). След

това създадохме компанията, привля-

кохме венчърен капитал и решихме да

оставим името.

Ние вярваме, че посредством смар-

тфона и неговата периферия от

smartwatches, Google Glass и т. н. може

да се отключват врати, спират алар-

ми, отварят гаражи, светват лампи

и да се споделя достъп до приятели

и колеги през социалните мрежи. За

да постигнем това, разработваме

универсална телематична платфор-

ма за дистанционно управление на

електроника през смартфон

(Bluetooth, Bluetooth Smart, NFC) и ин-

тернет (web browser). Поддържаме

всички уеб браузъри и имаме native

приложения за Android, iOS, Windows

Phone, чиито автор е екип от неве-

роятни специалисти. Приложенията

на платформата са иновативни сис-

Погледът в реално време
върху случващото се
в бизнеса става абсолютна
необходимост

Калин Наков, управител на фирма Clicko,
пред сп. ТД Инсталации

теми за контрол на достъп, монито-

ринг и управление на алармени систе-

ми, телематика на превозни сред-

ства, поливни системи и др.

В кои области намират приложение про-

дуктите на Clicko и към кои потреби-

телски групи са насочени?

Нашата платформа намира прило-

жение във всички области от реал-

ния живот, които могат да станат

част от виртуалния посредством

смартфона и интернет. Спектърът

е много широк и тези технологии

тепърва навлизат. От една страна,

има голямо търсене от новото по-

коление да прави всичко със смарт-

фона, от друга страна, много фирми,

производители на реални продукти,

искат да отговорят на това търсе-

не, но нямат нито средствата, нито

екипа, който би могъл да реализира

такива продукти. Пълна интеграция

на една обикновена електрическа

брава, аларма, превозно средство или

електромеханична система с моби-

лен телефон и интернет отваря

невероятно голям пазар в цял свят.

Ние не предлагаме продукт за край-

ния потребител, а цялостно b2b

решение, таргетиращо производи-

тели и интегратори, които искат да

въведат най-модерните технологии

в своите продукти и така да удов-

летворят желанията на все по-пре-

тенциозните потребители.

Макар че Clicko е българска компания,

продуктите ви се предлагат и извън те-

риторията на страната. Налага ли

това някакви специфични маркетинго-

ви инициативи и доколко конкурентни

се чувствате на световния пазар?

Ние сме компания, ориентирана

главно към бизнеса. В това, което

правим, нямаме голяма конкуренция за-

ради сложността на системите,

които изграждаме. Маркетинг стра-

тегията е специфична, ние предоста-

вяме технически решения, които

трябва да бъдат одобрени от други

технически лица от страна на наши-

те клиенти. Това изисква нестандар-

тна тактика. На пръв поглед може да

не сме особено видими в интернет

пространството, но хората, които

търсят софтуерно-хардуерни реше-

ния като нашите, попадат първо на

нас.

Какви според Вас са основните разлики

между българския и международния па-

зар на интелигентни системи и техно-

логии?

Ние работим главно с чужди фир-

ми, голям брой клиенти имаме от

другата страна на океана. Там има

невероятно много иновативно мисле-

Погледът в реално време
върху случващото се
в бизнеса става абсолютна
необходимост
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щи хора, които осъзнават къде е

бъдещето на мобилните технологии

и каква промяна може да доведе на

света бурното развитие на т. нар.

Internet of Things. Искрено бихме иска-

ли да си партнираме и с български

фирми, които оценяват тези възмож-

ности и имат желание да работим

заедно, за да пренесем бъдещето

днес.

Какви са най-големите трудности и

пречки пред компаниите, работещи в

тази сфера?

Огромните разходи са може би

основният проблем в началото, до-

като се събира добър екип от спе-

циалисти в областта на мобилните

технологии, облачни системи, харду-

ер, фърмуер, web, дизайн, маркетинг...

понякога разработените прототипи

не работят, трябва да се променят

и минават месеци, докато се завъ-

ршат и започнат да се продават.

Електрониката изисква специфични

компоненти, които трудно се нами-

рат дори в Европа и времето за до-

ставка е много. Но накрая, когато се

получи един добър продукт, един-

ствен по рода си в цял свят, удов-

летворението за екипа специалисти,

който го е създал, компенсира всич-

ки трудности по пътя.

Бихте ли разказали за някои от бъдещи-

те проекти на фирма Clicko?

В момента създаваме много добро

и лесно за работа решение за дистан-

ционен мониторинг и контрол на вся-

какви видове алармени системи, на-

сочено към СОТ фирми. Системата

свързва потребителя и охранителна-

та фирма в интегрирана среда за

споделяне и контрол на събития и

разрешения за достъп. Тя може да

поеме мониторинга на стотици хиля-

ди обекти едновременно. Допълнител-

но има интеграция с най-широко из-

ползваните системи в момента у нас.

Разработваме голяма система за fleet

management за тежкотоварни превоз-

ни средства за северноамериканския

пазар, интегрираща смартфона, пре-

возното средство и интернет в едно

цяло. Тя използва миниатюрни устрой-

ства, които не изискват оторизиран

монтаж. Планираме да я въведем на

европейския пазар през 2015 г.

Какво е технологичното бъдеще на ин-

телигентните технологии и как Clicko

смята да отговори на новите изисква-

ния?

Хората използват все по-често

мобилни устройства и изискват все

повече функционалност от тях. По-

явяват се умни телевизори, умни кли-

матици, автомобилът Тесла се от-

ключва със смартфон. Хората свик-

ват да използват смартфона за уни-

версално дистанционно. Новото по-

коление вече е свикнало да прави

всичко с телефона и това дори ста-

ва понякога основна тема за разго-

вори.

За бизнеса да бъде мобилен и да

има поглед в реално време върху случ-

ващото се в превозни средства, ма-

шини, търговски обекти и др. посте-

пенно става абсолютна необходи-

мост. Нашите системи предоста-

вят връзката между реалния и вир-

туалния свят и решаваме най-голя-

мото предизвикателство - софту-

ерът да работи вместо оператора.

По този начин разходите за под-

дръжка на отдалечени обекти значи-

телно се намаляват.
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Нов стандарт при радиаторните термостати:
HR90 новият електронен термостат,
предлаган от Honeywell

Honeywell представя нов продукт в областта на

електронните радиаторни термостати - HR90, кой-

то се отличава със своята лекота при използване и

модерен дизайн. HR90 разполага с голям подвижен дис-

плей, който дава неограничен достъп до настройки-

те и данните. Благодарение на фоновото осветле-

ние и големите символи всички детайли са четливи.

Като модел на базата на HR40 той представлява нов

стандарт за радиаторни термостати.

Точната температура в точното време
HR90 предлага лесно управление и интуитивна ра-

бота в едно единствено устройство. Регулируеми-

ят дисплей е лесен за разчитане и на тесни прос-

транства, както под первази например, а демоти-

рането от вентила е значително улеснено. HR90

ви позволява да програмирате отоплителните пе-

риоди съобразно вашето ежедневие. До шест ра-

ботни точки и три различни температури е въз-

можно да се зададат на ден. Възможно е да се де-

финира кога в стаите да бъде топло, като по този

начин спестявате топлинна енергия през цялото

останало време, а икономията може да стигне до

30%. Възможността за копиране гарантира също,

че времепрограмите могат лесно да бъдат прех-

върлени към други HR 90 радиаторни термостати.

Интелигентни енергоспестяващи функции
и удобство
Интелигентни енергоспестяващи функции, кои-

то помагат намаляването на разходите за отоп-

ление напълно независимо: HR90 автоматично зат-

варя вентил, когато прозорецът е отворен напри-

мер и температурата се понижи значително. В ECO

режим температурата се намалява с 3 °C, което

позволява оптимално натоварване отоплителната

мощност. Допълнителните удобни функции правят

HR90 истински всестранен талант: режими като

"Holiday" или " Party" може лесно да бъдат зададени

в устройството. Какво друго? С функцията против

замръзване се предпазва отопителната инстала-

ция от замръзване и повреди. Когато температу-

рата падне под 5 °C, термостатът отваря венти-

ла, докато температурата достигне 6 °C. HR90

предлага също функция за заключване, за да се из-

бегне неразрешен достъп.

Лесен монтаж и инсталация
Радиаторният термостат HR90 се отличава с

компактен и модерен дизайн, както и с лесен мон-

таж. Може да се монтира на всички стандартни

вентили без да причини замърсяване или течове. На-

пълно е готов за използване само с няколко прости

стъпки: избор на език, час и дата. След инсталаци-

ята, HR90 незабавно започва да функционира с нас-

тройките, направени от производителя. Тези нас-

тройки обаче могат да бъдат променяни, както же-

лаете. След като е била направена инвестицията

в HR90, от само себе си се разбира, че можете да

продължите да го използвате и в новия си дом, ако

решите да се местите.
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„Технологии за цял живот – най-

добрата енергия е неконсумираната“

е мотото на предстоящото издание

на най-голямото световно търговс-

ко изложение в областта на освет-

лението и сградните технологии Light

+ Building.

Това бе съобщено на специална

пресконференция, която се проведе на

5 декември във Виена, Австрия. На нея

присъстваха журналисти, представи-

тели на страни от Централна и Из-

точна Европа. Специален гост бе г-жа

Мария Хаселман, бранд мениджмънт

директор на панаира, която припомни

данните от последното издание на

събитието и представи очакванията

на организаторите от предстоящия

панаир. В рамките на медийното ме-

роприятие бяха анонсирани и датите

на международното изложение - от 30

март до 4 април 2014 г. във Франкфурт

на Майн, Германия.

Light + Building 2014 ще се
проведе от 30 март до 4 април

Намаляване консумацията
на енергия
"Консумацията на енергия може да

бъде драстично намалена посред-

ством редица иновативни технологии,

стъпващи на пазара. В комбинация с

интелигентното мрежово управление

на сградите, тези технологии са

ключът към устойчиво снабдяване с

електроенергия. Всичко това може да

бъде видяно на Light + Building във

Франкфурт", заявяват организатори-

те на изложението. „Реакцията на

Light + Building 2014 към силно динамич-

ния характер на сектора едва ли може

да бъде по-правилна. За да отговорим

на ръста в търсенето на LED реше-

ния както от страна на изложители-

те, така и на посетителите, тази

година ще предоставим на LED сегмен-

та зала 6.2 за първи път в историята

на изложението. 95% от изложбените

площи вече са резервирани и всички

лидери на пазара са се регистрирали

за участие“, допълват те.

На водещото търговско изложение

за осветление и сградни технологии

в света около 2300 фирми ще пред-

ставят най-новите си продукти и

иновации в областта на осветлени-

ето, електротехниката, жилищната

и сградна автоматизация и софтуер-

ните решения за строителната ин-

дустрия. Сред тях са и българските

компании Електростарт, Елмарк

Индъстрис, Габровски, Марели, Окта

Лайт и Неон ЕК.

Нови продукти и услуги
В съответствие с търсенето и

развитието на пазара Messe Frankfurt

продължава да оптимизира Light +

Building и да разширява гамата от

представяни продукти и услуги в

областта на производството на

енергия от регенеративни източни-

ци за сградни приложения, както и в

решения за съхранение на енергия.

Важен акцент на Light + Building 2014

ще бъде пълноценното прилагане на

възможностите за спестяване на

енергия. „В дискусията за новата

енергийна парадигма често не се

отделя достатъчно внимание на из-

ползването на енергийно ефективни

технологии, въпреки че индустрията

предлага нововъведения и решения,

които могат значително да намалят

енергийното потребление на една

сграда и едновременно с това да

повишат нивото на комфорт чрез

интелигентни сградни технологии.

Тези иновативни решения са не само

екологично целесъобразни, но и при-

влекателни от икономическа гледна

точка“, категорични са организато-

рите.

Друга важна тема в рамките на

Light + Building 2014 е свързана с ефек-

та на светлината върху хората и

въздействието й върху тяхното здра-

ве и работа. Разглеждат се решения

за адаптиране на цвета на изкустве-

ната светлина от осветителните

тела към този на естествената в

различните части на деня, за да е в

синхрон с биоритъма на организма.

Енергийна ефективност и сградна
автоматизация
Ключова роля за изграждането и

експлоатацията на интелигентни

сгради имат електротехниката,

сградната автоматизация и софту-

ерът за строителната индустрия. На

Light + Building 2014 производителите

ще представят нови решения за енер-

гийно ефективни сградни системи и

електрически инсталации, както и

софтуер за целия жизнен цикъл на

сградите. Други продуктови сегмен-

ти включват електрически инстала-

ции и мрежови технологии, дизайн

ориентирани електрически и фото-

волтаични инсталации, сградни тех-

нологии, управление на съоръжения и

предприемачество.

Източник на илюстративния материал: Light+Building

Light + Building 2014 ще се
проведе от 30 март до 4 април
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На 22 ноември т. г. Siemens направление Сградни

технологии организира съвместна среща на своите парт-

ньори за Продукти и системи за сградна автoматизация,

и Системи за сигурност и пожаробезопасност. Програ-

мата се проведе паралелно в две отделни зали за всяко

от продуктовите направления, в хотел РИУ Правец, гр.

Правец.

На събитието присъстваха представители на 25

партньорски фирми с различен предмет на дейност като:

изграждане на системи за сигурност и пожаробезопас-

ност, разпределение на енергия и топлинно счетовод-

ство, дистрибутори, както и компании, предлагащи из-

граждане на цялостни решения за сградна автоматиза-

ция (BMS).

Програмата беше официално открита от г-н Йозеф

Щадлингер - ръководител на направление Сградни техно-

логии за Австрия, Централна и Източна Европа, който

накратко представи дейността на Siemens Building

Technologies. Инж. Александър Стоянов, ръководител

направление Сградни технологии в България, също при-

ветства гостите и обобщи приоритетите на направле-

нието у нас. „Ние сме вашият предпочитан партньор,

предлагащ интелигентни решения за енергийно ефектив-

ни, безопасни, сигурни сгради и инфраструктура“, заяви

той пред присъстващите.

Инж. Красимир Кръстев представи новостите в сис-

темите за пожароизвестяване: новата версия на цент-

ралите Cerberus PRO, безжичната система SWING, серия

аспирационни пожароизвестителни детектори ASD, мо-

Siemens направление
Сградни технологии
организира среща за своите
партньори

дулното решение за пожа-

рогасене Sinorix Compact и

други, както и новостите

в областта на системите

за сигурност.

Инж. Димитър Крушовс-

ки представи актуалните

ОВиК продукти и системи на компанията. Инж. Боян Ку-

саров запозна гостите с новостите в сферата на уре-

дите за измерване на енергия и демонстрира възможно-

стите на Synco Living, предлагани от Siemens. Новата

версия на системата за сградна автоматизация Desigo

v5.1 беше презентирана от инж. Пламен Павлов, а инж.

Димитър Крушовски демонстрира новите KNX продукти

и тяхната възожност за дистанционно управление.

Инж. Александър Стоянов демонстрира пред аудито-

рията специализирани търговско-маркетингови презен-

тации и приложения. Особен интерес предизвикаха струк-

турата и процесите в отдела, презентирани от Деница

Зафирова, която сподели с присъстващите и резултати-

те от проучване на клиентската удовлетвореност за 2013

г. В края на събитието Биляна Данаилова представи

маркетинговите материали и маркетинг активностите

на отдела за предстоящата година.

Събитието приключи със специално организирана за

гостите забавна програма, а най-добре представилите

се партньорски фирми през 2013 г. бяха отличени със

сертификати.

Siemens направление
Сградни технологии
организира среща за своите
партньори

Siemens направление
Сградни технологии
организира среща за своите
партньори
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Критичният характер на натовар-

ването на центровете за данни за-

дава много критерии при проектира-

нето, свързани с енергийната ефек-

тивност, надеждността и високата

плътност на мощността. Кратките

етапи на проектиране обаче често

оставят малко време за оползотво-

ряване на ефективните възможности

за дизайн или за обмисляне на начал-

ните инвестиции и съпоставянето им

с разходите по жизнения цикъл. Това

може да доведе до проекти, които са

просто мащабни версии на стандар-

тни офис площи или използват стра-

тегии и спецификации, които са ра-

ботили „достатъчно добре“ в мина-

лото без оглед на енергийната ефек-

тивност. В следващите редове ви

представяме някои насоки при проек-

тирането и избора на оборудване за

подобряване на енергийната ефек-

тивност в центровете за данни.

ИТ системи
Разходът на информационните

системи и технологии в типичен

център за обработка на данни с ви-

сокопродуктивно охлаждащо оборуд-

ване може да съставлява повече от

половината от енергийното потреб-

ление на цялото съоръжение. Интег-

рирането на енергийно ефективни ИТ

системи значително намалява разхо-

дите за електричество в центрове-

те за данни, занижава потребност-

та от охлаждане и консумацията на

климатичните инсталации. Закупува-

нето на сървъри с енергийно ефектив-

Енергийно ефективни
центрове за данни

ни процесори, вентилатори и захран-

ващи блокове, високоефективно мре-

жово оборудване, консолидирането на

системите за съхранение и захранва-

нията, както и виртуализирането на

процесите, са подходящи стратегии

за намаляване на разходите от ИТ

оборудването в центъра за обработ-

ка на данни.

Ефективни сървъри
Rack сървърите (rack servers) обик-

новено са основните причинители на

загуби на енергия и представляват

най-голямата част от натоварване-

то на ИТ системите в дейта цент-

ровете. Освен това те заемат и

сериозен процент от пространство-

то. По-голямата част от сървърите

работят при или под 20% от капаци-

тета си през повечето време, но

черпят пълна мощност. В тази на-

сока се правят сериозни подобрения

в системите за вътрешно охлажда-

не и в процесорните устройства на

сървърите, за да се сведат до мини-

мум загубите на енергия. При заку-

пуване на нови сървъри се препоръ-

чва да се подбират продукти, които

включват вентилатори с променли-

ва скорост като вътрешен охлаж-

дащ компонент. Те са в състояние

да осигурят достатъчно охлаждане,

работейки по-бавно, като по този

начин консумират и по-малко енер-

гия. В допълнение се инсталират дро-

сели, които намаляват подаването

на захранване към процесори, рабо-

тещи под максималната си произво-

дителност. Така, ако сървърът фун-

кционира на 20% от капацитета си,

той не изразходва пълна мощност.

Понякога възникват опасения, че

подаването на по-малка мощност към

сървърите или поставянето на сво-

бодните сървъри в „спящ“ режим ще

повлияе негативно надеждността им.

Тези опасения са неоснователни, тъй

като самият хардуер е проектиран да

се справя с десетки хиляди цикли на

включване и изключване. Консумаци-

ята на енергия на сървъра може да

бъде контролирана и чрез инсталира-

не на софтуер за управление на цик-

лите на захранване. При нужда софту-

ерът може да накара отделните ус-

тройства, които работят „на празен

ход“, да се изключват. Потенциални-

те рискове при такова управление на

захранването включват бавна рабо-

та и възможна повреда в системата,

и трябва да се съпоставят с възмож-

ностите за намаляване на разходите,

за да се прецени дали да се пристъпи

към подобно решение.

Допълнителни икономии на енер-

гия могат да бъдат постигнати и

чрез консолидиране на излишъците

от ресурси в ИТ системите. Възмож-

но е да се използва по едно захран-

ване на сървърен шкаф вместо на

всеки отделен сървър. При определен

обем неизползвани ресурси интегри-

раните в сървърния шкаф токозах-

ранващи устройства ще работят с

висок коефициент на натоварване

(около 70%) в сравнение с индивиду-

алните захранвания (20% до 25%).

Това увеличение на коефициента на

натоварване значително подобрява

ефективността на захранването.

Споделянето на други ИТ ресурси

като процесори (CPU), харддисково

пространство (disc drives) и памет

Енергийно ефективни
центрове за данни

Центровете за данни могат да консумират до 100 или 200 пъти

повече електричество от обикновените офиси. Поради тази при-

чина към тях се насочват все повече мерки за ефективно изпол-

зване на енергията, които да снижат разходите и потреблението.



ÑÒÐ. 176*2013

> åíåðãèéíà åôåêòèâíîñò

допълнително оптимизира консума-

цията на енергия. Краткосрочното

преразпределяне на натоварването

в съчетание с намаляването или

увеличаването на ресурсите според

нуждите и моментната производи-

телност на сървъра е друга страте-

гия за подобряване на енергийната

ефективност на хардуера в дългос-

рочен план.

Системи за съхранение на данни
Енергийното потребление на сис-

темите за съхранение на данни е

правопропорционално на броя използ-

вани сторидж модули. Съхранението

трябва да бъде рационализирано и в

подходящ обем, за да се избегне бързо-

то нарастване на консумацията на

енергия. Консолидирането на модули-

те за съхранение в NAS (Network

Attached Storage) или SAN (Storage Area

Network) мрежи са две възможности

за пренасяне офлайн на данните, ко-

ито не се използват към момента,

което намалява количеството инфор-

мация и нейните копия в производ-

ствената среда.

Така остава повече място на

сървъра, а процесорът обработва по-

малки обеми от данни, което пряко

кореспондира с по-ниски потребнос-

ти от охлаждане и консумация на

енергия. По отношение на данните,

които не могат да бъдат изведени

в офлайн режим, се препоръчва пре-

минаване от традиционните мето-

ди за съхранение към стратегия на

тънко обезпечаване. В традиционни-

те сторидж системи за всяко при-

ложение се разпределя фиксиран обем

от очаквания капацитет, което че-

сто води до лоши коефициенти на

утилизация и загуба на енергия.

Технологията за тънко обезпечава-

не, от друга страна, цели увелича-

ване на утилизацията на капаците-

та на съхранение. При нея данните

се складират в общ резерв на прин-

ципа на моментната потребност,

допускайки, че не всички потребля-

ващи единици ще се нуждаят от

цялото пространство едновременно.

Съществува възможност и за инста-

лиране на допълнителен физически

капацитет по-късно, когато обемът

на данните се приближи до прагова-

та стойност на капацитета.

Захранване
Повечето центрове за обработка

на данни използват вътрешни или

монтирани на сървърния шкаф захран-

вания за променлив/прав ток (AC/DC).

Доскоро захранването на типичен

rack сървър преобразуваше променли-

вия ток в постоянен при ефективност

от около 60% до 70%. Днес, с интег-

рирането на по-качествени компонен-

ти и напреднали инженерни техноло-

гии, се използват захранвания с ефек-

тивност до 95%. Изборът на по-ви-

сокоефективни захранвания директ-

но намалява сметките за ток на

центъра за данни и косвено снижава

разходите за охлаждане на система-

та и опасностите от прегряване. По-

ниските стойности на натоварване

на системите за непрекъсваемо зах-

ранване и охлаждане водят и до вто-

рични икономии на енергия.

Управление на окабеляването
Препятствия от различен харак-

тер (при инсталации с повдигнат

двоен под или окачен двоен таван),

свързани с окабеляването, често

пречат на охлаждането. Струпване-

то на много кабели в пространство-

то под повдигнатия под може силно

да намали достъпа на студен въздух,

както и правилното му разпределение

през отворите на настилката. И

двата ефекта водят до появата на

горещи точки. При повдигнатите

подови инсталации следва да се пред-

види минимална ефективна височина,

за да се избегне струпването на

кабели. По-празното или по-рационал-

но запълненото подподово простран-

ство значително спомага за пости-

гането на по-равномерно разпределе-

ние на въздуха.

Ето защо ефективното управление

на центъра включва и стратегия за

окабеляването, която да сведе до

минимум възпрепятстването на

въздушния поток, причинено от

струпване на кабели и проводници.

Тази стратегия трябва да е насоче-

на към цялостния път на охлаждащия

въздушен поток, включително зоните

за прием на охлаждане и зоните за

извеждане на топлия въздух на
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сървърните шкафове, както и зоната

на двойния под. Постоянното управ-

ление на окабеляването е ключово ус-

ловие за поддържане на ефективен

контрол върху подавания въздух. Ре-

гулярното премахване на неизползва-

емите кабели съдейства за оптими-

зиране на работата на охладителни-

те системи в центровете за бази

данни.

Електрически системи
Подобно на системите за охлаж-

дане, при проектирането и избора на

оборудване за електрическа система

на център за данни е важно винаги да

вземат предвид първоначалните и

бъдещите условия на натоварване и

по-специално условията на частично

и ниско натоварване.

Центровете за обработка на дан-

ни обикновено разполагат с електро-

разпределителна система, състояща

се от разпределително табло, КРУ,

резервен генератор, UPS, PDU уст-

ройство и спомагателно оборудване

(филтри, кондензаторни батерии).

Всички тези компоненти излъчват

топлина, която директно се прибавя

към топлинното натоварване в цен-

търа за данни. Ефективността може

да варира широко според производи-

телите и разликите в дизайна на

съоръжението. Чрез внимателен под-

бор на компонентите на електрораз-

пределителната система оператив-

ната ефективност може да бъде

контролирана и значително оптими-

зирана.

Непрекъсваеми токозахранващи
устройства (UPS)
UPS системите осигуряват резер-

вно захранване за центъра за данни

на базата на батерии, генератори,

горивни клетки или други технологии.

Често обаче част от цялата енергия,

подавана към UPS устройството, се

губи поради неефективност на сис-

темата. Първата стъпка за намаля-

ване на тези загуби е да се прецени

кои устройства изискват UPS систе-

ма, тъй като невинаги е необходима

инсталация за цялото оборудване.

Захранването, необходимо на изчис-

лително съоръжение за научни цели

например, може да бъде значително

по-малко от необходимото за дадена

финансова институция. Повишаване-

то на ефективността на UPS систе-

мите води до директни икономии на

енергия в рамките на самото UPS ус-

тройство и косвено пестене чрез по-

ниски топлинни натоварвания и дори

намалени загуби от трансформато-

рите в сградната инсталация. При

двойните UPS системи за преобразу-

ване ефективността на непрекъсва-

емите токозахранващи устройства

варира от 86% до 95%. Когато цяло-

то натоварване от оборудването в

център за данни постъпва чрез UPS

система, дори най-малкото подобре-

ние на ефективността й може да

доведе до големи годишни икономии.

Осветление
Центровете за бази данни не се

нуждаят от постоянно осветяване,

тъй като някои зони като UPS поме-

щенията, сторидж пространствата

и комутаторните зали не изискват

постоянно присъствие на оператор.

Това може да доведе до значителни

икономии от електричество за ос-

ветление. Внимателният подбор на

точки за осветяване (над коридори-

те, а не над сървърните шкафове

например), на осветителни тела и

баласти спомага не само за намаля-

ване на потреблението, но и на на-

товарването на охлаждащите систе-

ми, което, от своя страна, води до

вторични икономии на енергия.

Мониторинг на ефективността
Управлението на енергийното по-

требление може да бъде ефективно,

само ако паралелно се извършва и

адекватно измерване. Има много ас-

пекти на мониторинга на енергийна-

та ефективност на центровете за

данни, водещи в процеса на проекти-

ране, които са необходими, за да се

гарантира, че съоръжението под-

държа висока степен на ефектив-

ност. В идеалния случай енергийната

система за мониторинг и контрол и

системите за диспечерски контрол и

събиране на данни осигуряват всич-

ки сензори и изчисления, необходими

за измервания на ефективността в

реално време. Всички измервани стой-

ности трябва да бъдат непрекъсна-

то следени, а данните - архивирани

за минимален срок от една година, за

да е възможно отчитането и сравня-

ването на годишните енергийни суми.

Системите за контрол с отворен

протокол дават възможност за доба-

вяне на допълнителни сензори след

първоначалната инсталация.

ИТ оборудването обикновено е с

вградени температурни сензори.

Днес повечето развиващи се техно-

логии включват интерфейс комуника-

ции, които позволяват интегриране-

то на сензори със система за мони-

торинг и контрол. Мониторингът на

производителността трябва да

включва сензори за температура и

влажност на въздуха, монтирани на

впускателния отвор на ИТ оборудва-

нето. Новите технологии, които да-

ват възможност безжична мрежа от

сензори да бъде разположена при вхо-

довите отвори на шкафовете за ИТ

оборудване, стават все по-разпрос-

транени.

Системи за сигурност
Освен прекъсването при подаване

на енергия съществуват и други опас-

ности, които да нарушат работата

на дейта центровете. За защита от

повреди в резултат на пожар, следва

да се въведат системи за ранна де-

текция, сигнализация и система за

пожарогасене. Ранната детекция

изисква система за пожароизвестя-

ване за всички помещения, която да

отговаря не само на съвременните

изисквания за безопасност в строи-

телството, но и на строгите изис-

квания към помещения, съхраняващи

специализирано IT оборудване. Пожа-

роизвестителните системи трябва

бързо и надеждно да предават сигна-

ла за опасност от пожар към систе-

мите за сигнализация, евакуация и

гасене. За пожарогасенето е необхо-

димо да се подбере подходящ за дей-

та центрове гасителен агент. Допъ-

лнително могат да се монтират

самозатварящи се пожароустойчиви

врати на помещенията и уплътнява-

щи пожароспиращи материали в ка-

белните преходи между помещенията.

Освен това се препоръчва интег-

риране на камери за наблюдение, тем-

пературни датчици, датчици за изти-

чане на газ и други измервателни

устройства, което позволява да се

реализира контрол за всеки компо-

нент от ИТ инфраструктурата.

Статията продължава в следващ брой.
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Редовите клеми биват няколко

основни вида. Според функцията и

предназначението си се разделят на:

силови; информационни; занулителни;

заземителни; за изравняване на по-

тенциали; измервателни; с електрон-

ни елементи (диоди, светодиоди,

предпазители, варистори, съпротив-

ления, защити от пренапрежения,

преобразуватели и др.); за термодвой-

ки; за захранване и разпределяне на

сигнали на датчици и изпълнителни

механизми; взривозащитени; за мар-

киране на клемореди и т. н. В зависи-

мост от конструкцията си редовите

клеми могат да бъдат проходни; с

намалени размери; двустранно затво-

рени; на две, три и повече нива; мо-

дулни; шпилкови; с щифтове за кабел-

на обувка, тип „автомобилно перо“ и

др. Според вида на ел. връзката са:

винтови; пружинни (няколко типа);

хибридни и шпилкови. Към групата на

пружинните клеми принадлежат кла-

Редови електрически клеми

сическите пружинни клеми, push-in

клемите, както и ножовите клеми. В

зависимост от използвания матери-

ал редовите клеми биват: стандар-

тни; с усилени електроизолационни

характеристики; за висока работна

температура и др.

Определящи критерии при избора

на редови клеми са техните техни-

чески характеристики и конкретно-

то приложение. Сред основните им

технически характеристики са:

видът на електрическата връзка –

винтова или безвинтова; тип на

шината за монтаж на клемите; номи-

нални и максимални технически дан-

ни; материал на изолацията; работен

температурен интервал; клас на го-

римост; виброустойчивост; удобство

при работа и ергономичност.

По отношение на електрическата

връзка най-важното условие за без-

проблемна работа на клемата е пости-

гането на висока надеждност. Из-

пълнението на това условие и за вин-

товите, и за безвинтовите клеми е

пряко свързано с качеството на мате-

риалите. От изключителна важност

е обаче да се осигури разделяне на

механичната и електрическата функ-

ции. Конструктивно това се постига,

като притискането на проводника към

тоководещата шина се осъществява

с помощта на закалени неръждаеми

стоманени елементи. За винтовите

клеми - винт и скоба, а за безвинто-

вите – стоманена напрегната пружи-

на. От друга страна, самата шина се

изработва от мед и се калайдисва с

цел предпазване от окисление и допъ-

лнително намаляване на преходното

съпротивление в контактната зона.

Разделянето на механичната и елек-

трическата функции е основен фактор

за осигуряване на херметичност на

контакта, което е гаранция за пости-

гане на добра електрическа връзка.

Използването на скоба от закалена

стомана при винтовите клеми осигу-

рява и компенсиране на температур-

ните разлики, които също биха дове-

ли до разхлабване на връзката. Напреч-

ните прорези на токовата шина и на

скобата гарантират надеждното при-

тискане и на най-малките проводни-

ци. Конструкцията на тези елементи

Редови електрически клеми

Голяма част от повредите в системи за управление се дължат

на некачествени електрически връзки. Това определя важната

роля на клемите в електрическите вериги. Качествените клеми

повишават значително надеждността на електрическите сис-

теми и безопасната работа на експлоатационния персонал.
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на клемата осигурява притискане на

големите проводници, както и на сдво-

ените такива в средата на шината и

скобата.

Номиналните и максимални данни

на клемата включват сечения и видо-

ве на присъединяваните проводници,

стойности на напрежението, тока,

изолационното напрежение, типове-

те принадлежности и т. н. Основни-

те параметри на редовите клеми се

описват в техническите каталози на

производителите в съответствие с

няколко международно признати

стандарта. Чисто конструктивните

специфики на клемите включват и

наличие на защита на работещите с

тях от поражение от електрически

ток (има се предвид защита от до-

пир до тоководещи части). Под мате-

риал на изолацията обикновено се

разбира материалът, от който е

изграден корпусът на клемата, без

тоководещите части. В преимуще-

ствен дял от случаите се използва

определен вид пластмаса. Налице е

тенденцията да се използват мате-

риали без вредни съставки (халоген-

ни елементи, кадмий и т. н.).

Работната температура и класът

на горимост са в тясна връзка с изис-

кванията за пожароустойчивост на

клемата, клемореда и устройството

като цяло. Дефинирано е понятието

„клас на горимост“, който гаранти-

ра, че при запалване, например от късо

съединение, изолационният материал

няма да поддържа горенето и няма да

допринесе за възникването на пожар.

Друг показател - виброустойчиво-

стта, e от значение за редица при-

ложения. Отсъствието на виброус-

тойчивост води още и до необходи-

мост от допълнително обслужване.

По отношение удобството при

работа с клеморедите от значение са

характеристиките ергономичност -

отнася се до използвания материал,

формата и изработката; точна кон-

струкция. Като пример за недобро

конструктивно решение е използва-

нето на клеми, чиито пети са или

твърде стегнати и не могат да се

движат по носещата шина, или са

прекалено хлабави; унификация и

стандартизация на размерите и мон-

тажните специфики; защита от не-

правилен монтаж при винтовите кле-

ми (удължение в долната част на

скобата, което блокира въвеждане-

то на проводник между стегната

скоба и корпуса на клемата).

Принадлежности и аксесоари
за винтови клеми
Както е добре известно, клеморе-

дите обхващат и редица допълнител-

ни елементи. Сред тях са:

Токови шини. Представляват

външни за клемите тоководещи шини

с правоъгълно или квадратно сечение,

например: 10x3x1000 mm, медна, ка-

лайдисана, с номинален ток 140 А.

Използват се за разпределяне на ну-

левия потенциал.

Мостове. Най-често замостване-

то се извършва в средата на клеми-

те, така че да не се ограничава мяс-

тото на проводниците. Този начин на

свързване спестява инсталационни

материали (проводници, накрайници),

време и труд. Мостовете могат да

бъдат с винтова или с пружинна връз-

ка. При необходимост е възможно да

се свържат няколко клеми с мостове

от типа изолиран гребен – за свързва-

не от страната на проводника.
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Крайни капачки. Служат за изоли-

ране на откритите тоководещи ча-

сти (затваряне на последната клема

от клемореда).

Крайни притискачи. Фиксират

механично клемите по дължината на

носещата шина.

Разделителни пластини (стени).

Използват се за видимо разделяне на

клемите върху обща носеща шина,

както и за допълнителна електричес-

ка изолация.

Защитни прозрачни капаци.  Пред-

назначени са за защита от допир до

тоководещи части или за пломбира-

не на измервателни клеми при елек-

тромери.

Кабелни накрайници (гилзи). Пред-

назначени се за кримпване (кербова-

не, пресоване) на зачистените от

изолация краища на многожични про-

водници, които се свързват в клеми-

те. Гилзите са изолирани (с полиме-

рен пръстен) или неизолирани.

Цветът на пластмасата на изолира-

ните често се използва за кодиране

сечението на гилзата. Материалът,

от който се изработва изолацията на

гилзата, най-често е полипропилен.

Тоководещата част е от калайдиса-

на мед. Предлагат се и двойни гилзи

(за кримпване на два проводника в

обща точка).

Кабелни обувки. Важен електро-

технически консуматив. Кабелните

обувки са много различни видове.

Маркировки. Заедно с маркировки-

те за проводници и кабели указват

точното местонахождение на елек-

трическите вериги. Много важен

елемент, особено за сложните систе-

ми.

Тестови адаптори/щекери.  С тях-

на помощ се извършва проверка и

измерване на определени параметри

на сигналите, непосредствено от кле-

мите.

Отвертки.  Добре познати, основ-

ни инструменти. Използват се за оп-

роводяване и на винтовите, и на без-

винтовите клеми.

Действащи стандарти
в областта
БДС EN 60999-1:2002 -  Устройства

за свързване. Електрически медни

проводници. Изисквания за безопас-

ност на винтови и безвинтови клем-

ни устройства. Част 1: Общи изиск-

вания и специфични изисквания на

клемни устройства за проводници от

0,2 mm2 до 35 mm2 (включително) (IEC

60999-1:1999). Прилага се за устрой-

ства за свързване с винтови и без-

винтови клемни устройства както

към отделни елементи, така и към

вградени части на съоръжения. Про-

водниците са електрически медни (в

съответствие с IEC 228), твърди и/

или гъвкави с напречно сечение от 0,5

mm2 до 35 mm2 включително и съот-

ветстващите на AWG размери, с

обявено променливо напрежение, не-

превишаващо 1000 V, с честота до

1000 Hz включително и 1500 V посто-

янно напрежение.

БДС EN 60947-7-1:2003 - Комута-

ционни апарати за ниско напрежение.

Част 7-1: Спомагателни принадлеж-

ности. Клемни блокове за медни про-

водници (IEC 60947-7-1:2002 + поправ-

ка март 2003). Определя изисквания-

та за клемни блокове, винтов тип или

клеми, безвинтов тип, предвидени

главно за индустрията, които имат

напречно сечение между 0,2 mm2 и 300

mm2 (AWG 24/600 MCM).
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Видове димери

В зависимост от конструкцията и предназначение-

то съществуват множество разновидности димери. Най-

прости и масово разпространени са тези за замяна на

ключ, които директно се поставят на неговото място

на стената и могат да управляват една или повече па-

ралелно свързани лампи в осветително тяло. Съществу-

ват и димери за съвместна работа с девиаторен ключ,

както и двойни димери за независимо управление на две

лампи, осветителни тела или части на едно тяло. Има

комбинации на димер с таймер за задаване на времето

(от няколко минути до 1 час) на работа на лампата, след

което тя автоматично се изключва. Многополюсните

димери позволяват регулиране на една лампа от различ-

ни места, достигащи до 10, могат да се използват и като

девиаторни ключове. Този тип регулиране задължител-

но изисква един управляващ димер, а броят на управля-

ваните се избира в зависимост от нуждите.

Сензорните димери, управлявани с докосване, изпол-

зват съществуването на електромагнитно поле с че-

стота 50 Hz около електрическите инсталации и фак-

та, че човешкото тяло го улавя като антена. Поради

това при докосване на металната пластина на димера

в него се въвежда напрежение, което чрез електронен

блок започва да увеличава силата на светлината. При

следващото докосване тя намалява по същия начин.

Освен това краткото докосване на същата пластина

може да се възприема от електронния блок като сигнал

за загасяне на запалената лампа или включване на изга-

сената.

Друго модерно решение са димерите, които разпозна-

ват типа на включения към тях източник на светлина и

Димери за осветителни
източници

Димерите са едни от най-разпространените и достъпни варианти за регулиране на осве-

теността в жилищни и обществени сгради, търговски площи и открити пространства.

Освен постигането на различни визуални ефекти, те предлагат възможност и за спестя-

ване на електроенергия и удължаване на експлоатационния живот на някои осветителни

тела чрез използване на различни методи за регулиране на светлинния интензитет.

Димери за осветителни
източници
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в зависимост от него установяват

начина си на работа. Все по-широко

приложение намират и димерите с ав-

томатично регулиране в зависимост

от околното осветление.

Стандарти за димиране

До момента са се наложили два

стандарта за димиране - аналогов и

цифров. Аналоговият може да изпол-

зва както за управление на отделни

лампи, така и за централизирано уп-

равление на осветлението в админи-

стративни, обществени и други

сгради. Този тип управление е възмо-

жен само при наличие на електронен

баласт с възможност за регулиране

в лампите. Най-просто е двупровод-

ното управление, при което управля-

ващият блок „се вмъква“ във фаза-

та между мрежата и лампата. Управ-

ляващото напрежение се подава към

лампата по мрежата, като обикно-

вено силата на светлината се регу-

лира между 5% и 100%. Друг вид ана-

логово управление е трипроводното,

което изисква прекарването на допъ-

лнителен проводник за управление,

като „нулата“ на мрежата служи за

втори управляващ проводник. При

него формата на тока по мрежата

е по-близка до синусоидалната, кое-

то означава по-малки създавани сму-

щения.

Третият аналогов вид е управле-

нието 0-10 V. За осъществяването

му е необходима двупроводна управ-

ляваща линия, по която от управля-

ващия блок (електронен потенцио-

метър) се подава постоянно напре-

жение между 0 (или +1 V) и +10 V. В

димера се създава линейно нара-

стващо напрежение, което започва

в началото на всеки полупериод на

мрежовото напрежение и достига

+10 V в края му. Токът през лампа-

та започва в началото на полупери-

ода и завършва, когато нараства-

щото напрежение се изравни с уп-

равляващото. Поради това лампата

е изгасена при минималното управ-

ляващо напрежение и има максимал-

на сила на светлината при +10 V.

Възможно е един управляващ блок да

се свърже към много димери (обик-

новено между 10 и 100). Единстве-

ното ограничение е токът по управ-

ляващата линия да не надхвърли

максимално допустимия за съот-

ветния блок.

Цифровото управление може да се

реализира с използване на електри-

ческата мрежа или отделна управ-

ляваща линия. Самото управление се

извършва чрез предаване на импул-

си, като наличието на импулс услов-
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но се означава с 1, а липсата му с 0. Така на една група

импулси съответства комбинация от единици и нули -

двоично число. Предаваните по линията числа достигат

до всички димери, но дадено число се възприема само от

един от тях. За целта числата са разделени на групи,

като две от тях са задължителни независимо от мето-

да на предаване. Първата група е т. нар. адрес, който

е индивидуален за всеки димер и позволява втората група

да бъде приета само от него, а именно тя установява

силата на светлината на лампите, свързани към диме-

ра. Този принцип позволява по една линия да се управля-

ват произволен брой димери, което определя едно от

приложенията за регулиране на осветлението на много

места от един управляващ блок. Друга особеност и пре-

димство е, че числата могат да се запомнят в памет-

та на управляващия блок и да се изпращат към всеки

димер в точно определен момент. Това означава програ-

миране на работата на осветлението във всяко поме-

щение или част от него. Логично е, че димерите трябва

да са специално разработени за цифрово управление.

Същевременно съществуват модели, които могат да се

управляват дистанционно и чрез някой от аналоговите

методи.

Интерфейси за цифрово управление

В зависимост от начина на организация на предава-

нето по линията към димерите и евентуално от тях към

управляващия блок съществуват няколко вида цифрово

управление, първият от които е интерфейсът Х10. Той

е еднопосочен, т. е. има предаване на числа само към

димерите. Като управляваща линия се използва елект-

рическата мрежа, което е основното му предимство. Ди-

мерите се монтират на стената вместо ключ или са с

два едисонови цокъла – единият се завива на мястото

на лампата, а тя се поставя в другия. Х10 има и безжи-

чен вариант.

Друг интерфейс е DMX, създаден специално за регули-

ране на осветлението. За него е необходима отделна

управляваща линия от 3 проводника – два за предаване на

импулсите и един нулев, наричан маса. Обикновено се

използва 5-жилен кабел - две двойки и маса. Всеки димер

е с 2 гнезда за вход и изход, като входът на всеки се

свързва към изхода на предния, а на изхода на последния

трябва да се постави специален накрайник, съдържащ

резистор. Предаването се осъществява чрез подаване на

постоянно напрежение между проводниците – за 1 с една

полярност и за 0 с обратната.

Третият интерфейс е DALI с приложения за управле-

ние на луминесцентни лампи, включително енергоспестя-

ващи, халогенни с електронен трансформатор, светоди-

одни лампи и др. DALI е двупосочен интерфейс - всеки димер

изпраща обратно данни към управляващия блок за състо-

янието на управляваните лампи (запалени или не), за

силата на светлината им и условията на работа на техния

баласт. Управляващата линия е от два проводника, към

които се свързват управляващият блок и димерите.

Необходимият постоянен ток за работа на димерите се

доставя от управляващия блок.

Стандартът DALI постепенно измества аналоговия,

тъй като е с по-лесна топология и предлага по-широка

функционалност. Използването на аналогова управлява-

ща система от вида 1 - 10 V също дава възможност към

мрежата да се свържат устройства от различни про-

изводители, но не позволява индивидуално адресиране.

Всички устройства, свързани към интерфейса 1 - 10 V,

могат да бъдат управлявани само съвместно. Това пред-

полага едновременна работа на устройствата на едно

и също ниво. Възможността за индивидуално адресира-

не при DALI позволява всеки приемник да работи незави-

симо от другите в системата. Също така, при систе-

мата 1 - 10 V отсъства обратната връзка, чрез която

да се получава on-line информация за състоянието на

устройствата. При DALI в управляващия модул (контро-

лера) се получава информация за състоянието на всеки

от баластите, респективно на източниците, свързани

към тях – ниво на светлинен поток, изгаряне, дефект.

Освен ръчно управление, DALI предлага възможност за

автоматично управление на осветлението по осветеност

и/или присъствие. Реализира се чрез използването на

специални датчици, като един датчик би могъл да управ-

лява определена група от осветителни тела.
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Отвъд съмненията за рекламен

трик, гласовият и жестов контрол

всъщност имат огромен потенциал

за развитие в интелигентните домо-

ве и предлагат осезаеми ползи за

хората с увреждания и възрастните.

Гласово активиране в системи
за домашна автоматизация
Технологиите за домашна автома-

тизация с гласов контрол могат да

управляват виртуално всички елемен-

ти на жилищната система. Модули-

те за осветление могат да бъдат

включвани и изключвани с гласова

команда, както и да се регулира ин-

тензитетът на светлината. Към

такива мрежи за домашна автомати-

зация могат да се добавят и систе-

ми за сигурност, а алармата да се

включва и изключва с гласов контрол.

В системите за домашно кино често

се използват предаватели, които

също могат да бъдат активирани с

глас, за да сменят канала.

В допълнение към управлението на

домашните устройства, много сис-

теми с гласов контрол дават възмож-

ност на потребителите да задават

на компютъра въпроси като „Какво е

времето днес?“ или „На каква цена се

продава любимият ми продукт?“.

Системата автоматично сваля ин-

формацията от Интернет и я запаз-

ва в харддиска на компютъра, за да е

достъпна за потребителя по всяко

време.

Новости в сградната
автоматизация
Възможности за гласов и жестов контрол

Най-лесният начин за гласово уп-

равление на системите за домашна

автоматизация е посредством мик-

рофон и компютър с инсталиран со-

фтуер за гласово разпознаване. Това

обаче може и да не се окаже най-удоб-

ното решение, особено ако ком-

пютърът е в друга стая. Поставяне-

то на микрофон във всяка от стаите

в жилището и комбинирането на сиг-

налите чрез миксер за микрофонен

сигнал ще даде на системата

възможност да реагира на гласови

команди навсякъде в жилището. В

този смисъл добри решения са вгра-

дените в тавана микрофони, както и

малките устройства, които могат да

се вземат и използват само когато

е необходимо. Още по-лесно решение

е да се свърже телефонът със софту-

ера за гласово разпознаване на ком-

пютъра. Така вдигането на която и

да е телефонна слушалка в къщата ще

позволява задаване на гласови коман-

ди.

По отношение на проектирането

на системата за гласов контрол, има

няколко неща, които трябва да се

вземат предвид: в колко стаи ще е

необходим гласов контрол, какви раз-

стояния ще трябва да се покриват,

колко компютъра ще бъдат необходи-

ми за целта.

Как работи системата за гласово
активиране?
През повечето време системата

е в неактивен режим. Така се предот-

вратява опасността компютърът да

отговори на погрешни команди, кои-

то долавя в разговор по телефона или

между членовете на семейството.

Системите за гласова активация

преминават в активен режим само

след определена кодова дума или фра-

за. За целта се подбират думи, кои-

то не се използват често и когато

бъдат произнесени отчетливо на

глас, компютърът се „събужда“ и чака

инструкции.

Командите, които постъпват в

гласовата система, не са нищо по-

вече от макроси или скриптове. Ко-

гато домакинът произнесе „Лампа в

спалнята“ например, компютърът

търси фразата в библиотеката си

и открива скрипта, асоцииран с тази

фраза. Ако софтуерът за гласови

команди е програмиран да включи

осветлението в спалнята, когато

чуе тази команда, той ще направи

точно това. Ако направите грешка

и му подадете команда да отвори

вратата на гаража, това и ще се

случи. Системата не разбира разли-

Гласовите команди и жестовият контрол вече са често срещана

функционална характеристика на последното поколение компют-

ри, телевизори и конзоли за игри. Съвсем логично тези технологии

могат да предложат интересни алтернативи и за разширяване на

опциите за управление на системите за сградна автоматизация.

Новости в сградната
автоматизация
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ката между светлините в спалнята

и вратата на гаража. Тя просто из-

пълнява командите, които вие сте

свързали с дадена дума или фраза.

Редица компании вече предлагат

системи за гласов контрол, които са

с висока степен на точност, а с

повишаването на популярността на

технологии като Siri на Apple и Kinect

на Microsoft, гласовият и жестов кон-

трол вече са реалистични възможно-

сти за управление на автоматизаци-

ята, към които все повече компании

отправят поглед.

Вече са известни и случаи, в кои-

то интерфейсът за гласова интер-

претация и разпознаване Siri на Apple

бива „хакван“ от потребителите, за

да управлява устройства посред-

ством iPhone. Siri изпраща гласовите

команди и запитвания до сървърите

на Apple, които връщат обратно нуж-

ните данни. „Хакването“ включва

имитиране на интерфейсната връзка

между Siri и сървърите на Apple, за да

накара интерфейса да работи и с

други системи. Това, разбира се, не

се препоръчва за професионалните

системи.

Жестов
контрол
Жестовият контрол за автома-

тизация на дома все още е в начал-

на фаза на развитие. Въпреки че спе-

циалистите в Microsoft отдавна ко-

ментират потенциала на версията

на контролера Kinect за Windows 8 за

приложения в домашната автомати-

зация, все още не е ясно дали това

ще проработи и на практика. Не е

сигурно и как хората извън гейм

средите ще възприемат подобен тип

устройства.

Системата с инфрачервен лазер

и CMOS модул, на която е базиран

Kinect, далеч не е единствената тех-

нология с възможност за жестово

разпознаване. Разработват се ал-

тернативни решения, които използ-

ват естествено излъчваната елек-

тромагнетична радиация от околна-

та среда: човешкото тяло излъчва

„сигнали“, когато взаимодейства с

това електрополе, а системите в

процес на разработка използват

алгоритми за интерпретиране и

използване на това взаимодействие.

На най-голямото техническо изложе-

ние за потребителска електроника

през тази година CES 2013 в Лас

Вегас бяха представени технологии

за взаимодействие с помощта на

жестове, използващи триизмерни

камери и специални датчици, които

могат да изпълняват безконтактни

команди и да създават интерактив-

ни 3D модели на наблюдаваните хора

и предмети. Вероятно скоро ще

станем свидетели и на редица дру-

ги впечатляващи постижения в тази

област.

С напредването на технологиите

алтернативните методи за контрол

на дома все повече се приближават

от бъдещето към настоящето. Раз-

работките в сферата на нанотехно-

логиите и изкуствения интелект се

развиват постоянно. Всеки, запознат

с името Рей Курцвайл, вероятно по-

знава и идеите му за технологична

сингулярност, която предстои в близ-

ко бъдеще. Според футуролога, някой

ден контролните устройства, които

използваме, ще са вградени в облек-

лото ни, а изкуствени форми на жи-

вот ще бъдат наши „дигитални ико-

номи“.
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Повече хора са пострадали от

вдишването на димни газове, а не от

получени изгаряния от самите пламъ-

ци. Бързото отвеждане на дима и

топлината забавя разпространение-

то на пожара и осигурява възможност

на хората бързо да напуснат помеще-

нията.

С оглед на безопасността и огра-

ничаване на щетите е необходимо, а

също така е и нормативно регламен-

тирано предвиждането на вентила-

ционна система за отвеждане на дим

и топлина.

Отвеждане на димни газове
и топлина
При пожар отделящите се дим и

горещи газове се издигат към горна-

та част на помещенията, като посте-

пенно пластовете дим се увеличават,

запълвайки цялото пространство.

Тяхното своевременно отвеждане

значително улеснява евакуацията на

хората, забавя разпространението на

самия пожар и ограничава възможно-

стта за възникване на вторични по-

жари. За отвеждането им обикновено

се предвижда вентилационни систе-

ми с възможност за отвеждане на

Противодимна вентилацияПротиводимна вентилация

Пожарът често възниква инцидентно, разраства се бързо, нана-

ся значителни материални щети и застрашава живота и здра-

вето на хората. Обикновено е съпроводен с отделяне на значи-

телно количество топлина, дим и пламъци. Направени проучва-

ния показват, че по-време на пожар по-опасни за хората се оказ-

ват отделящите се и бързо разпространяващи се димни газове.
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газове с висока температура. Тези

системи се проектират съгласно изис-

кванията на Наредба № Iз-1971 от 29

октомври 2009 г. за строително-тех-

нически правила и норми за осигурява-

не на безопасност при пожар.

Естествена и принудителна
противодимна вентилация
Принципно, вентилационните сис-

теми, предназначени за отвеждане на

дим и топлина, се оборудват със

съоръжения и инсталации за подава-

не на чист - приточен въздух, както

и за отвеждане - изсмукване на дима

и топлината, с цел ограничаване на

разпространяването им. В практика-

та приложение намират както вен-

тилационните системи, разчитащи

предимно на естествената вентила-

ция, така и вентилационни системи

с принудителна вентилация. При из-

граждане на естествена вентилация

отвеждането на дима и топлината

обикновено е посредством димни

люкове. При принудителната венти-

лация се предвиждат вентилатори с

механично задвижване. Освен предот-

вратяване разпространението на

изгорели газове и на топлината и

тяхното отвеждане, вентилационна-

та система е необходимо да осигури

и подаване на пресен въздух. За под-

ходящо решение за подаване на пре-

сен въздух се счита използването на

приточни отвори или принудителна

приточна вентилация, като се спаз-

ват изискванията на Наредбата за

противопожарни норми.

Добре е да се има предвид, че не

се разрешава в едно помещение да се

проектира комбинирано отвеждане

на димните продукти посредством

димни люкове и вентилатори с меха-

нично задвижване, както и комбини-

рано подаване на чист въздух от

приточни отвори и приточна прину-

дителна вентилация.

Помещения със задължително
изграждане на противодимна
вентилация
В Наредбата за противопожарни

изисквания са изброени помещения

от класове по функционална пожар-

на опасност, в които задължител-

но се проектира вентилационна си-

стема за отвеждане на дим и топ-

лина. В зависимост от площта на

помещението и плътността на

топлинното натоварване в съот-

ветното Приложение в Наредбата

се определя необходимостта от

димна вентилация. Съгласно Наред-

бата при проектирането е необхо-

димо да се вземат предвид: класове

по функционална пожарна опасност

за помещенията; категория по по-

жарна опасност; площ на помещени-

ето; плътност на топлинното на-

товарване; местоположение на по-

мещението – подземно или надзем-

но, и дали помещението е със или без

прозорци.

Изисквания
към елементите
на системата
Димните люкове, използвани при

естествената противодимна вен-

тилация, се проектират предимно в

покрива или фасадата на сградата

над незадимяемата зона, като се

предвиждат с възможност за авто-

матично и ръчно дистанционно от-

варяне. Разполагат се равномерно в

помещенията и служат за отвежда-

не на дима и топлината от горна-

та зона на помещението, така че

да са освободени пътищата за ева-

куация.

За приточен отвор се счита все-

ки отвор към външна среда, предназ-

начен за постъпване на чист въздух

в помещението, като в тази група

се включват и прозорци с ъгъл на от-

варяне най-малко 30°, плъзгащи се и

вдигащи се врати, както и врати с

ъгъл на отваряне най-малко 60°. При-

точните отвори обикновено са с

възможност за автоматично и ръчно

дистанционно отваряне или са по-

стоянно отворени. Важно е врати-

те, прозорците и устройствата,

монтирани в приточните отвори, да

се предвиждат с механизми за фик-

сиране в отворено положение при за-

действане на противодимната вен-

тилация. Приточните отвори се раз-

полагат близко до пода на помеще-

нието на височина най-малко 1m под

горния край на незадимимата зона.

С тяхна помощ се осигурява по-

стъпване на чист въздух. Скорост-

та на постъпване на въздуха е не по-

голяма от 5 m/s.

Вентилаторите с механично зад-

вижване, използвани за отвеждане на

дим и топлина, се предвиждат с ми-

нимална класификация по огнеустой-

чивост F300. Захранващите кабели

се осигуряват срещу повреди от

топлинно въздействие при пожар в

продължение най-малко на 60 min в

сгради от I и II степен на огнеустой-

чивост и най-малко 30 min в сгради

от III и IV степен на огнеустойчи-

вост.

Въздуховодите, предвидени за

транспортиране на димни продукти,

и монтираните клапи за контрол на

дима се предвиждат с минимална ог-

неустойчивост в зависимост от не-

обходимата степен на огнеустойчи-

вост на сградата, съгласно Наредба-

та.

Вентилационните системи за

отвеждане на дима и топлината се

управляват от централи с възмож-

ност за автономна работа в

продължение на 72 часа при спазва-

не на изискванията на Наредбата.

Важно е по време на проектира-

нето на една сграда да се работи в

тясно сътрудничество с архитекта,

ОВК инженера и проектанта по част

пожарна безопасност. В много слу-

чаи е възможно да се избегне димна-

та вентилация при спазване на пло-

щите на помещенията. Т. е. ако

съответното помещение е с по-мал-

ка площ от цитираната в наредба-

та, то тогава димна вентилация не

се изисква. Или ако своевременно се

решат местоположенията на прозор-

ците и вратите на помещението, то

е възможно да се обезпечи естестве-

ната вентилационна система за от-

веждане на дим и топлина.
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Инфрачервени панели за отопление -
 какво е инфрачервено лъчение?
Инфрачервеното излъчване или инф-

рачервената светлина е електромаг-

нитно излъчване с дължина на вълната

от 0,7 до 300 µm (микрометра), т. е. от

края на червената област на видимия

спектър до микровълновото излъчване.

Често инфрачервените лъчи носят наи-

менованието топлинни лъчи, поради сил-

но изразения топлинен ефект върху чо-

вешката кожа при доближаване до сил-

но нагряти тела, които са основните из-

точници на инфрачервено излъчване. При

това излъчваната дължина на вълната

зависи обратно пропорционално от тем-

пературата му: колкото температура-

та е по-висока, толкова по-къса е дъл-

жината на вълната и по-висок интензи-

тетът на излъчването. Всяко тяло с

температура по-висока от абсолютна-

та нула (-273,15 °С) излъчва инфрачер-

вено лъчение.

Принцип на действие
Използването на карбон-графит-по-

лиамид панел като нагревател позво-

лява преобразуването на електричес-

ката енергия в инфрачервена енергия

(лъчение/топлина). Електрическата

енергия възбужда въглеродните атоми

и в следствие на това те излъчват ин-

фрачервено лъчение. Инфрачервеното

излъчване се дължи на изпускането на

фотони от възбудени атоми или йони

при преминаването им на по-ниски

енергетични нива.

Произход
Инфрачервените панели от Redsun са

директен внос от Австрия.

Инфрачервените лъчисти печки за зо-

нално отопление са внос от Германия.

Redsun предлага високоефективни
инфрачервени уреди за отопление

Пионер в областта на инфрачервените

лъчисти уреди от 1990 г.

Лъчистa инфрачервенa печка за
 отопление - принцип на работа
Инфрачервеният лъчист уред за отоп-

ление преобразува електрическата енер-

гия в късовълнови инфрачервени лъчи, ко-

ито се разпространяват в околното прос-

транство посредством специалния гео-

метричен дизайн на уреда, по този начин

затопляйки хора и предмети. Преобразу-

ването на енергия се извършва в кристал-

на тръба, намираща се в уреда, която съ-

държа специална струна, обградена от

разнороден микс газове и притежаваща

специално повърхностно покритие.

Ъгъл на излъчване
Ъгълът на излъчване на лъчиста печ-

ка зависи от геометрията на използва-

ния рефлектор, както и от други компо-

ненти, които разпространяват лъчите.

Нашите инфрачервени лъчисти уреди

имат ъгъл на излъчване вертикално на

отоплителната тръба от около 90 °. От

страни на инфрачервената печка може

да се постигне ъгъл от 40 °.

Плюсове на инфрачервеното отопление
 и панелите Redsun
Икономически - първоначалната ин-

вестиция и монтаж на Redsun инфрачер-

вени отоплителни панели е минимална в

сравнение с конвенционалните системи

за отопление. Тъй като нашите инфра-

червени системи не се нуждаят от под-

дръжка или подмяна на части, не се на-

лагат допълнителни разходи.

Насочени към бъдещето - чрез своя

изключително тънък дизайн (25 мм)

Redsun инфрачервени отоплителни пане-

ли не заемат голямо пространство и мо-

гат да бъдат поставени без да се забе-

лязват особено, на почти всяка стена

или таван. Необходим е само контакт за

електрозахранване и за препоръчване -

термостат, с който да се регулира

стайната температура и да се постиг-

не по-добра енергийната ефективност.

Модерният и ориентиран към бъдещето

дизайн ви помага да се насладите на но-

ви възможности за интериорен дизайн в

комбинация с най-новите технологии.

Здравословни - чрез приятно затоп-

лени стени и предмети, усещането за

топлина се постига с по-ниски темпера-

тури на помещенията, отколкото сме

свикнали да има, когато отоплението е

с конвенционална отоплителна система.

По-ниската температура в помещение-

то не изсушава въздуха, поддържа възду-

ха в помещението приятно влажен и тъй

като той остава с около градус по хле-

ден от заобикалящите го твърди повър-

хности, се намалява драстично възмож-

ността за образуване на мухъл и конденз.

Лечебно действие на инфрачервени-

те лъчи - високо кръвно налягане, хипо-

тония - подобряват кръвообращението

и го стабилизират; болки в гърба, хро-

нични болки в мускулите, шипове; брон-

хити, тонзилити, астма; простудни за-

болявания, отслабване и изтощение на

организма; възпаление на уши, гърло, нос;

артрит, радикулит, ревматизъм, диско-

патии, шипове; облекчават работата на

бъбреците; стрес.

Екологични - енергийна ефективност

около 98% дава възможност да се изпол-

зва почти цялата енергия, която се вла-

га в системата за отопление. Това е зна-

чително подобрение в сравнение с енер-

гийната ефективност на конвенционал-

ните системи за отопление, която е око-

ло 50-70%. Redsun инфрачервени отопли-

телни панели са класифицирани с ниско

съдържание на електромагнитно замър-

сяване (IGEF) и не произвеждат никакви

въглеродни емисии.

Скоро компанията ще започне пред-

лагането и на газови инфрачервени уре-

ди за отопление на индустриални по-

мещения.

Redsun предлага високоефективни
инфрачервени уреди за отопление
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Интелигентните градове –
адекватно решение на съвременните
екологични и икономически предизвикателства

Концепцията за интелигентните градо-

ве е отговорът на проблемите, свързани

с увеличено потребление на енергия и ре-

сурси, транспортен трафик, високите ни-

ва на въглеродни емисии и др.

Програмисти, инженери, проектанти и

архитекти реализират проекти, в които

интелигентните технологии са неделима

част. Наскоро ЕК обяви, че ще предоста-

ви около 200 млн. евро за "Интелигентни

градове и общини" от бюджета на програ-

мата за научни изследвания и иновации

"Хоризонт 2020" за 2014 и 2015 г., за да се

увеличи мащабът на внедряваните реше-

ния за интелигентни градове.

Под влияние на глобалните тенденции,

София ще бъде домакин на изложението за

Югоизточна Европа "Smart Cities" (5-7 март

2014 г.). Изявата се организира от Виа Ек-

спо и ще представи един по-широк поглед

към потенциала на новите технологии.

"Clicko" e млада българска компания, ко-

ято работи предимно на международния

пазар. Тя ще демонстрира своята телема-

тична платформа с конкретни примери -

управление и мониторинг на аларми, улич-

Паралелни събития: "Енергийна ефектив-

ност и възобновяема енергия", "Save the Planet"

(отпадъци и рециклиране) и "LiftBalkans" (асан-

сьори и ескалатори).

но осветление, ключалки и др. посредст-

вом мобилен телефон и интернет. В про-

цес на разработка е решение, насочено

към СОТ фирми, както и система за fleet

management за тежкотоварни превозни

средства, предназначена за пазара на Се-

верна Америка.

За втора поредна година "Лидер Лайт"

ще вземе участие в изявата. "Нашата цел

е да сме в крак с търсенията на пазара и

да информираме обществеността, клиен-

тите и крайните потребители за новите

технологии. Определено в България паза-

рът на енергийноефективни продукти ще

се разраства - правим осветление за об-

ществени сгради като болници, детски

градини и др., както и за производствени

помещения, което освен че спестява  80%

от енергията, увеличава и производител-

ността", споделя  г-жа Илиана Дочева от

"Лидер Лайт".

Друг изложител е Омния Контракторс,

ексклузивен партньор на OCHSNER - ком-

пания с 30 години опит и над 100 000 инс-

талирани съоръжения. Фирмата предлага

високоефективни енергийни системи и ре-

ализира концепцията "Умна къща".

MIG е модерна германска компания, ко-

ято наскоро пусна енергоспестяващи бои

MIG-ESP, които намаляват  електрическа-

та консумация с 40%, подобряват комфор-

та и качеството на въздуха.

В рамките на "Smart Cities" Регионални-

ят Е-Клъстер ще презентира различни ини-

циативи за развитие на електромобил-

ността в градска среда, насърчаване на

използването на ВЕИ и др.

Организатор:www.viaexpo.com
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Фирма КАБОРА се занимава с дистри-

буция на климатична и вентилационна

техника, като акцент са продуктите за

димоотвеждане и защита при пожар.

Като изключителен дистрибутор на

SODECA - Испания, предлагаме широка

гама димоотвеждащи вентилатори,

сертифицирани според EN-12101-3-2002

"Powered smoke and heat exhaust

ventilators for use in Construction Works".

Те са сертифицирани за работа в зони

на пожар F200 (200 °C/2h), F300 (300 °C/

1h) или F400 (400 °C/2h), както и за взри-

возащитени зони категоря 3, ATEX

Category 3 Ex II3G.

Основните решения за димоотвеждаща
вентилация на сгради
са аксиални и покривни вентилатори

или вентилационни боксове с центро-

бежни вентилатори. Предлагаме мно-

жество конструктивни решения и аксе-

соари за реализиране на цялости димо-

отвеждащи системи. В помощ на про-

ектантите КАБОРА предоставя безп-

латно специализиран софтуер за селек-

ция на вентилаторите.

Като допълнение за автоматиката

SODECA имат специално разработен

контролер BOXPRES kit, който управля-

ва система от вентилатори за обезди-

мяване на стълбища и евакуационни зо-

ни, посредством автоматичен контрол

на дебита им, за подсигуряване на над-

налягане от 50 Pa, съгласно изисквани-

ята на EN 12101-6-2006.

Предлагаме също еднопосочни и ре-

версивни "тласкащи" вентилатори с

различен дизайн и мощност, за обез-

димяване на закрити паркинги в голе-

ми търговски молове, хотели, адми-

нистративни сгради и др. Чрез

SODECA можем да ви предоставим

пълно техническо проучване, включи-

телно изчисления, оразмеряване и чер-

тежи, показващи мястото на оборуд-

ването. Това може да бъде направено

с помощта на доказан софтуер, кой-

то показва работните параметри на

вентилационната система, поведени-

ето на дима, стойностите на темпе-

ратурата, видимостта, скорост на

въздуха и концентрацията на СО.

Не на последно място, предлагаме ту-

нелни JET димоотвеждащи вентилато-

ри, еднопосочни и реверсивини модели,

специално разработени за минната про-

мишленост, пътни тунели и др. специ-

фични приложения.

В сферата на пожарната безопасност
КАБОРА представлява Klimaoprema -

Република Хърватия, която е водещ ев-

ропейски производител на пожаропрег-

радни и димни клапи. Пожаропреградни-

те клапи са произведени съгласно EN

15650, тествани съгласно EN 1366-2,

класифицирани са по EN 13501-3 и са

придружени със сертификат съгласно

EU Regulation 305/2011, като така от-

говарят на най-новите европейски изис-

квания от 1 юли 2013 г.

Предлагаме модели за правоъгълни въз-

духоводи до размер 1500/800 mm и за

кръгли въздуховоди с диаметър до ∅630

mm. Активирането е чрез стопяема

пластина при 72 °C или с електрическа

задвижка на 24 V или 230 V. Към всеки

модел може да има и ключ, индикиращ със-

тоянието на клапата.

Всички продукти имат CE маркировка.

КАБОРА предлага богата гама продукти
за димоотвеждане и защита при пожар
КАБОРА предлага богата гама продукти
за димоотвеждане и защита при пожар
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Според наредбата канализационни-

те системи се състоят от: канали-

зационни мрежи и техните съоръже-

ния в урбанизираните територии;

отвеждащи канализационни колекто-

ри извън урбанизираните територии;

канализационни помпени станции;

пречиствателни станции за отпадъ-

чни води (ПСОВ); съоръжения за зау-

стване. При проектирането и изграж-

дането им се взимат предвид дей-

стващите подробни устройствени

планове по смисъла на чл. 110, ал. 1

от Закона за устройство на терито-

рията (ЗУТ), съществените изисква-

ния към строежите по чл. 169 ЗУТ,

одобрените инвестиционни проекти

и другите строителни книжа, издаде-

ни по реда на ЗУТ, и правилата и

нормативите на наредбата.

Изисквания при проектирането
Сред изискванията на наредбата

при проектирането, изграждането и

експлоатацията на канализационни-

те системи е да се осигури: защита

на прилежащите територии от на-

водняване; опазване на чистотата на

водоприемниците; спазване на норма-

тивните изисквания за опазване на

подземните води от замърсяване;

защита на ПСОВ от хидравлично

претоварване, водещо до намалява-

не на пречиствателния им ефект; пре-

дотвратяване на загниването на

отпадъчните води; хидравлична про-

водимост и функционалност на сис-

темата при реконструкции, преуст-

ройства и/или основни ремонти и

други. Добре е да се има предвид, че

канализационните мрежи се проекти-

Проектиране, изграждане
и експлоатация
на канализационни системи

рат и изграждат при отчитане на

елементите на коригираните речни

корита в урбанизираните територии

за осигуряване на нормалната рабо-

та на дъждопреливниците при дъжд

и за предотвратяване на навлизане-

то на речни води в канализационна-

та мрежа. Те се проектират така, че

да приемат и транспортират бито-

ви отпадъчни води; производствени

отпадъчни води, които отговарят на

нормативните изисквания за макси-

мално допустими концентрации на

вещества в такива води при зауства-

нето им в канализационните систе-

ми на населените места и които

осигуряват спазването на изисквани-

ята в разрешителното за заустване

на канализационната система;

дъждовни отпадъчни води; инфилтри-

рани (дренажни и други) води.

Видове канализационни мрежи
В зависимост от начините на

функциониране канализационните

мрежи се подразделят на гравитаци-

онни, вакуумни и напорни. В зависи-

мост от конструктивните и техно-

логичните особености те биват:

смесена канализационна мрежа, раз-

делна, полуразделна и комбинирана

канализационна мрежа (комбинация

от смесена и разделна канализацион-

на мрежа). Изборът на конкретен вид

канализационна мрежа във всеки кон-

кретен случай се извършва при отчи-

тане на редица фактори, сред които:

предвижданията на действащите

устройствени планове или на регио-

налните и/или общинските планове и

предвижданията на генералните пла-

нове за развитие на водопроводните

и канализационните системи и съоръ-

жения; вида и хидравличния капаци-

тет на съществуващата канализа-

ционна мрежа; наклоните на терена,

вида на почвата, геоложките, хидро-

геоложките и други местни условия;

наличието на водоприемници и коти

на характерните водни нива; степен-

та на застрояване; наличието на

ПСОВ; необходимостта от канализа-

ционни помпени станции и техния

капацитет и други.

Гравитационните канализационни

мрежи се проектират като разклоне-

ни или сключени колекторни структу-

ри. Проектирането на сключени гра-

витационни канализационни мрежи се

препоръчва в случаите, когато се

изисква повишена сигурност на от-

веждането на отпадъчните води чрез

преразпределение на дъждовните

отпадъчни води, както и когато се

предвижда система за управление на

водните потоци в реално време.

Сред факторите, които е добре да

се вземат предвид при проектиране-

то на гравитационни канализацион-

ни мрежи, са топографията на тере-

на; характеристиките на улиците и

уличната мрежа; начинът на застро-

яване; наличието, видът и хидравлич-

ната проводимост на съществуващи-

те канализационни мрежи; наличието,

нивото и съставът на подземните

води; наличието на подходящ водопри-

емник и неговите хидравлични пара-

метри; геоложките условия и техни-

ческите характеристики на строи-

телните почви; пространственото

разположение на съществуващи и на

проектирани подземни тръбопроводи,

комуникации и съоръжения; изисквани-

ята към канализационната мрежа и

съоръженията към нея на издаденото

за канализационната система разре-

шително за заустване; условията за

механизирано изкопаване на транше-

Техническите изисквания при проектиране, изграждане и експ-

лоатация на нови, както и при реконструкции на съществува-

щи канализационни системи на урбанизирани територии над 200

е. ж.(еквивалентни жители), се регламентират от Наредба №

РД-02-20-8 от 17 май 2013 г., която е в сила от 05.07.2013 г.

Проектиране, изграждане
и експлоатация
на канализационни системи
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ите, както и за полагане и засипване

на тръбопроводите.

При хидравлично оразмеряване на

гравитационни канализационни мрежи

е добре да се има предвид, че оразме-

рителното водно количество за бито-

вата мрежа при разделна канализаци-

онна мрежа се определя като сума от

максималното часово количество на

битовите и производствените от-

падъчни води, умножено по 2.

Оразмерителното водно количе-

ство за мрежата при смесена кана-

лизационна мрежа се определя като

сума от максималното часово коли-

чество на битовите и производ-

ствените отпадъчни води и оразме-

рителното дъждовно водно количе-

ство.

Хидравличното оразмеряване на

канализационните тръбопроводи се

извършва по данни от техническите

спецификации на проектираните

тръби, като се използват утвърде-

ните в практиката хидравлични фор-

мули на Колбрук и/или Манинг.

Проводите за отпадъчни води се

оразмеряват хидравлично така, че да

бъде ограничена максимално възмож-

ността за отлагането на суспенди-

рани вещества по дъното им, както

и за осигуряване на придвижването на

вече отложените утайки по тяхната

дължина.

Ревизионни шахти
При проектирането на ревизионни

шахти с достъп за контрол от пер-

сонала е необходимо да се осигури

възможност за извършване на необ-

ходимите дейности за поддържане на

канализацинонните мрежи. Минимал-

ният вътрешен размер на тялото на

шахтите се предвижда със следните

размери: при ревизионни шахти с

кръгло сечение - 1000 mm; при реви-

зионни шахти с правоъгълно сечение

- 750 х 1200 mm; при ревизионни шах-

ти с елипсовидно сечение - 900 х 1100

mm. Минималният диаметър на вход-

ния отвор на ревизионните шахти се

проектира с вътрешен диаметър 600

mm.

Максималното разстояние между

две съседни ревизионни шахти в зави-

симост от вътрешния диаметър на ка-

нализационния клон е, както следва: от

200 до 450 mm - до 60 m; от 500 до 600

mm - до 80 m; от 700 до 900 mm - до

100 m; от 1000 до 1500 mm - до 150 m;

над 1500 mm - до 200 m. Не се допуска

включване на канализационен клон в

приемащ клон срещу течението на

приемащия клон освен в случаите при

скок на второстепенния клон не по-

малък от 500 mm.

Свързването на канализационни

участъци с различен диаметър по

посока на движение на отпадъчните

води се проектира така, че котите

на темето на съответните канали-

зационни профили в ревизионната

шахта да са еднакви или котите на

водните нива в двата канализацион-

ни профила при оразмерителните

водни количества да са еднакви.

При стръмни терени, когато на-

клонът на колектора се променя от

по-малък в по-голям, в зависимост от

хидравличните изчисления се допус-

ка намаляване на размера на тръбния

профил, като свързването на тръби-

те се проектира „дъно с дъно“.

Допуска се свързване на сградни

канализационни отклонения с улична-

та канализационна мрежа без ревизи-

онна шахта при дължина на отклоне-

нието по-малка от 20 m. Необходимо

изискване е свързването без шахти

да не предизвиква изменение на свет-

лото сечение на канала и затрудне-

ние при експлоатацията му.

Входните отвори на ревизионните

шахти, проектирани под улици, се

предвиждат с капаци с горна

повърхност на нивото на уличната

настилка и отговарят на следните

изисквания: съответстват на класа

на натоварване на улицата; осигуря-

ват безопасността на пътя и са

осигурени срещу вандализъм; осигуре-

ни са срещу пропадане.

Ревизионните шахти (при битова

канализация) се проектират с капа-

ци с вентилационни отвори.

Когато изграждането на ревизион-

ните шахти се предвижда в зелени

площи, входните отвори, включител-

но капаците, се проектират на раз-

стояние 0,20 m над котата на тере-

на, а при обработваеми площи - на раз-

стояние 0,80 m над котата на тере-

на.

Стъпалата в ревизионните шахти

трябва да са устойчиви на корозия.

Кюнетите на ревизионните шахти

се проектират така, че да създават

най-добри хидравлични условия за дви-

жение на отпадъчните води и безопас-

на експлоатация на съоръжението.

Дъждоприемни съоръжения при
гравитационни канализационни
мрежи
Дъждоприемните съоръжения се

проектират точкови (дъждоприемни

шахти) и линейни.

Дъждоприемните съоръжения се

предвиждат на следните места: по

дължината на улиците, при съобразя-

ване с най-ниските точки, определе-

ни от вертикалната планировка на

улиците и площадите, и с местата

на пешеходни пътеки, подлези и спир-

ки на обществения транспорт; в зо-

ната на уличните кръстовища така,

че да се осигури оттичането на

повърхностните води преди пешеход-

ните пътеки и в най-ниските точки,

определени от вертикалната плани-

ровка на кръстовищата; напречно на

улиците при наклон над 8%, като

решетките се осигуряват със систе-

ма срещу инцидентно отваряне или

са монолитна неразделна част от

тялото.

Дъждоприемните шахти се проек-

тират с входна решетка и с утаител-

на част. Входната решетка на

дъждоприемните съоръжения се про-

ектира така, че да отговаря на кла-

са на натоварване на улицата и да

гарантира безопасност и осигуре-

ност срещу вандализъм. За улиците

от първостепенната улична мрежа

дъждоприемните съоръжения се оси-

гуряват срещу пропадане и инциден-

тно отваряне на входната решетка.

Дъждоприемните съоръжения се

оразмеряват въз основа на оразмери-

телното дъждовно количество, кое-

то постъпва в тях, и максималната

им хидравлична проводимост.

Дъждоприемните шахти се свърз-

ват към канализационните мрежи за

дъждовни или смесени отпадъчни води

посредством тръбопровод с минима-

лен вътрешен диаметър 150 mm и с

дължина до 40 m.

Шахти с пад се предвиждат с цел:

да не се превишават максималните до-

пустими скорости в тръбните учас-

тъци при стръмни терени; да се оси-

гури безопасно преминаване на тръбо-

проводите под съществуващи подзем-

ни мрежи и съоръжения на техничес-

ката инфраструктура или други пре-

пятствия; да се осигури потопено из-

тичане на водата от канализационни-

те профили, колектори или дъждоот-

ливни канали в приемниците им.
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Опасността от възникване на пожар е един от най-

сериозните рискове както за здравето и живота на хо-

рата, така и за дома и бизнеса. Правилният избор на

пожароизвестителна система за жилищни сгради, адми-

нистративни и офис помещения, болнични заведения и

промишлени обекти е най-прекият път към намаляване на

риска от възникване на пожар или ограничаване на послед-

ствията от вече възникнал такъв. Основна цел на про-

тивопожарните мерки е предотвратяване на човешките

жертви и опазване здравето и безопасността на хора-

та, следвана от свеждане до минимум на материалните

щети и произтичащите от тях разходи.

Създаване на ефективна противопожарна стратегия
Подборът на адекватни мерки за противопожарна

защита и съставянето на цялостна стратегия за пожа-

роизвестяване зависи от конкретното приложение, спе-

цифичната структура и топология на сградите и сте-

пента на пожарна опасност на отделните помещения.

Пожароизвестителни
системи
Видове, специфики, компоненти

Пожароизвестителни
системи

Европейските стандарти за противопожарна безопас-

ност задават съответните задължителни и препоръчи-

телни предписания, класифицирани според степента на

риск.

Мерките за противопожарна защита най-общо се

разделят в две групи - пасивни и активни. Пасивните

включват използването на негорими или трудногорими

материали, секциониране на сградите за ограничаване на

разпространението на евентуален пожар и спазването

на специфични изисквания при проектирането на елект-

рически и газоснабдителни инсталации. Активните мер-

ки за защита от пожари са свързани с изграждането на

пожароизвестителна и пожарогасителна инсталация и

провеждането на съответните обучения и инструктажи

на персонала. Често подобни мерки биват диктувани от

застрахователните компании, тъй като намаляването на

материалните щети при пожар води и до изплащането

на по-ниски застрахователни обезщетения.

Пожароизвестителните системи (ПИС) са ефективен

и сигурен начин за автоматична детекция, чрез които се

намалява времето за откриване и гасене на пожара.

Мащабите на приложенията и вложените в обзавеждане

или оборудване средства изискват и пропорционални по

размер инвестиции за защита от пожар. Ето защо ефек-

тивните пожароизвестителни системи са основен еле-

мент от една работеща противопожарна стратегия за

дома и бизнеса.

Видове пожароизвестителни системи (ПИС)
Пожароизвестителните системи най-общо биват два

вида – конвенционални и адресируеми, според начина на

комуникация между централната станция и отделните

елементи по линията на системата. Важен метод за

улесняване локализирането на възникнал пожар и еваку-

ацията на хората в сградата е зонирането, което пред-

ставлява групиране на устройствата в линиите (конвен-

ционални или адресируеми) в определени зони и позволява

разделянето на охраняемия обект на подобекти. Колкото

повече на брой зони се обособят, толкова по-бързо и лесно

се открива пожарът.

Конвенционалните пожароизвестителни централи са

с ограничено приложение в обществени и промишлени

сгради, тъй като имат значително по-ниска селектив-

ност по местоположение, но могат да осигурят напълно

приемливо ниво на защита за апартаменти и фамилни

къщи с по-малко на брой помещения.

При адресируемите системи централната станция ад-

ресира циклично всички елементи и прочита тяхното

състояние, като при нужда подава команда за активира-

не или деактивиране. По този начин във всеки момент е

известно местоположението на задействания датчик и
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неговият статус. Абсолютната селективност не се изис-

ква при малки жилища, но в големи сгради като болници,

хотели, офиси и т. н., отсъствието й би могло да доведе

до ненавременно откриване на пожара.

Специфики на конвенционалните ПИС
Конвенционалните, известни още като неадресируе-

ми ПИС, включват централна станция, захранвана от

електрическата мрежа, детектори, сигнализиращи ком-

поненти и др. В структурата на системата задължително

трябва да присъства и резервно акумулаторно захранва-

не, което да е в състояние да осигури поне 72-часова

работа на системата в режим на сканиране (при неза-

действани датчици) и поне 30 минути в активен режим

на звукова и светлинна сигнализация.

Централната станция в една конвенционална ПИС има

няколко зони, чийто максимален брой е предварително

определен от производителя. Към всяка зона могат да се

включат датчици или пожароизвестителни бутони, кои-

то имат нормално отворен или нормално затворен реле-

ен изход. Всяка кабелна линия, излизаща от контролния

панел на конвенционалните ПИС, завършва с терминиращ

резистор, благодарение на който централната станция

може да разпознава прекъсванията на линията. Тя следи

състоянието на контактите на датчиците, като при

прекъсване дава индикация на контролния панел за акти-

виране на цялата зона, без да посочва кое е сработилото

устройство.

Особености на адресируемите ПИС
При адресируемите системи кабелната линия, на коя-

то са разположени различните устройства, започва от

контролния панел и се връща в него. Затова линиите на

адресируемите системи се наричат кръгове. Този тип

ПИС дават възможност за пълно разпознаване на всяко

монтирано на кръга устройство по индивидуалния про-

грамно или хардуерно определен адрес, който то прите-

жава.

Адресируемите системи се разделят на два подвида,

условно наричани цифрови и аналогови. Всъщност и два-

та вида са с микропроцесорно управление, а по комуника-

ционната линия, свързваща централата с периферните

устройства, обикновено се предава цифров сигнал. Раз-

ликата между цифровите и аналоговите системи се из-

разява в това колко нива на датчика отчита централна-

та станция. Възможно е тя да работи само с две нива на

датчика – незадействано и задействано, или да получава

непрекъсната информация за неговото състояние.

При цифрово предаване на данните се използва прото-

кол за комуникация, който указва големината на съобще-

нието, условията за начало и край, начина на кодиране,

синхронизацията между предавател и приемник, адреси-

рането, т. е. всички аспекти на комуникацията.

Протоколите могат да са „отворени“ или „затворени“.

За „затворен“ протокол говорим, когато в изграждането

на една система за пожароизвестяване е възможно да се

включат елементи само на фирмата-разработчик. При

изграждането на пожароизвестителни системи често

датчиците са производство на едни фирми, а централите

и програмното осигуряване - на други компании. За такива

приложения се използват „отворени“ протоколи и цент-

ралната станция следва да е съвместима с тях.

Компоненти на пожароизвестителните системи
Компонентите на една ПИС най-често са свързани

помежду си чрез кабели (двупроводни и четирипроводни),

служещи за захранване и протичане на информационен

сигнал. Разпознаването на отделните състояния на де-

текторите се базира на промяна на тока по линията.

Компонентите на системата могат да комуникират

помежду си и чрез радиовълни – на този принцип се из-

граждат безжичните системи за известяване на пожар.

Върху елементите на системата въздействат различ-

ни смущаващи фактори (т. нар. странични шумове), ко-

ито могат да попречат на нормалното функциониране на

компонентите на системата, да доведат до грешно

отчитане на величините, измервани от датчиците и да

предизвикат фалшиви сработвания. Съвременните ПИС

дават възможност за максимално ограничаване на влия-

нието на тези фактори. При цифровата комуникация

например ефектът от шумовете е сведен до минимум.

Недостатък на аналоговата е, че силно се влияе от по-

добни странични шумове.

Разграничаваме няколко типа компоненти на ПИС:

Приемни компоненти – автоматични (детектори) и

ръчни (ръчни пожароизвестители). Те приемат информа-

ция от обкръжаващата среда (входни параметри). Детек-

торите реагират на някои от съпровождащите пожара

явления (температура, дим, пламък) и ги преобразуват в

електрически сигнал, а ръчните пожароизвестители

дават възможност за механично задействане на систе-

мата от човек.

Междинни елементи – преработват, анализират и

коригират постъпилата от приемните елементи инфор-
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мация и обикновено се намират в самите устройства.

Изпълнителни елементи – преобразуват електричес-

ките сигнали, изпратени от междинните елементи, в

звукови, визуални сигнали и друг вид ефекти за пожаро-

известяване и пожарогасене.

Една пожароизвестнителна система обикновено включ-

ва:

Сирени – пиезокристални или електродинамични. Слу-

жат за звукова индикация при активиране на някой от

датчиците.

Строб-лампи. Указват визуално задействаното състо-

яние на системата чрез ярка пулсираща светлина.

Ръчни сигнални бутони или ръчки. Задействат се ме-

ханично и подават сигнал към централата, еквивалентен

на задействан цифров сензор.

Разширители и адаптори. Представляват специфични

за дадена централа устройства, които позволяват уве-

личаване на броя на зоните, на броя на свързаните дат-

чици или позволяват свързване на конвенционални дат-

чици към адресируема централа.

Повторители. Подходящи са за приложения с много

дълги комуникационни линии, тъй като удвояват макси-

мално допустимата дължина на линията.

Изолатори. Представляват устройства, които могат

да „отцепят“ част от комуникационната линия в случай

на късо съединение или друга авария. По такъв начин не-

повредената част от линията продължава да функциони-

ра, което силно повишава надеждността на системата.

Основни видове пожароизвестителни датчици

Съществуват различни критерии, по които се прави

класификация на детекторите, най-важните сред които

са:

Според контролирания параметър – оптично-димни,

температурни (термични), пламъчни, мултисензорни (ком-

бинирани).

Според конфигурацията – точкови, линейни. Първите

контролират определен параметър в непосредствена

близост до определена точка (сензор). Вторите откри-

ват възникнал пожар по продължение на непрекъсната

линия (лъчеви детектори, термочувствителни кабели).

Според начина на измерване на контролирания пара-

метър – абсолютни (максимални) и диференциални. Абсо-

лютните детектори се задействат при превишаване на

стойността на параметъра на определена предварител-

но зададена величина (праг). Диференциалните реагират

на скоростта на промяна на контролирания параметър.

Според типа на изпращания към контролния панел

сигнал – детектори с две състояния (при конвенционал-

ните системи), детектори с няколко състояния и анало-

гови (характерни за адресируемите ПИС). Детекторите

с няколко състояния могат да бъдат както конвенционал-

ни, така и адресируеми.

Според възможността за връщане в нормално състо-

яние – възстановяеми и невъзстановяеми. Най-често

възстановяемите детектори се връщат в първоначално-

то си състояние от контролния панел. Невъзстановяе-

мите детектори са за еднократна употреба и следва да

бъдат подменяни след задействане.

Комбинирането в рамките на ПИС на детектори от

различни типове или използването на мултисензорни

детектори позволява да се контролират повече от ха-

рактерните за пожара явления и е един от най-важните

фактори за ефективността на ПИС.

Йонизационни датчици
Йонизационните датчици са изградени от две пласти-

ни, свързани към източник на постоянно напрежение, и

малко количество радиоактивен изотоп, чието лъчение

йонизира молекулите на въздуха между електродите и

осигурява малък постоянен ток между тях. Пространство-

то между електродите се нарича йонизационна камера.

При наличие на пушек димните частици навлизат в йони-

зационната камера, прилепват към йоните и ги неутра-

лизират, прекъсвайки тока между електродите. Именно

спирането на тока служи като сигнал за наличие на огън.

Оптично-димни датчици (фотоелектрически, оптични)
В конструкцията им е вграден източник на светлина

– най-често инфрачервен светодиод и фотодетектор или

фотоклетка. Фотодатчикът се монтира под ъгъл спря-

мо светодиода. По този начин в нормално състояние

фотодетекторът не се осветява от лъчите на фотоди-

ода, които са концентрирани в тесен лъч с помощта на

подходяща леща. При наличие на пушек димните частици

разсейват светлинния лъч от светодиода и част от свет-

лината попада върху фотодатчика, като по този начин

го задейства.

В помещения с големи размери се използват отража-

телни линейни оптично-димни датчици или линейни димни

детектори, които работят на същия принцип и позволя-

ват монтаж на височина до 25 метра. Това ги прави под-

ходящи за използване в някои промишлени зони. Предимство
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на оптичните датчици е способност-

та им да откриват т. нар. студени по-

жари, когато огънят не се е разгорял,

но вече се наблюдава отделянето на

дим. При наличие на пламък обаче те

реагират средно 30 секунди по-бавно

от йонизационните датчици. Чувстви-

телни са към запрашаване и не могат

да се използват в замърсени помеще-

ния или при наличие на пара.

Пламъчни детектори
Датчиците от този тип реагират

на ултравиолетово или инфрачерве-

но излъчване, както и на лъчение във

видимата част на електромагнитния

спектър, вследствие на появата на

пламък. Ултравиолетовите детекто-

ри са чувствителни към дължини на

вълната под 300 nm, а времето им за

реакция е в милисекунди. Често съзна-

телно се програмира определено вре-

мезакъснение, за да се ограничи фал-

шивото сработване, вследствие на

мълнии, заваръчни процеси и др.

Инфрачервените детектори реа-

гират на лъчения с дължина на вълна-

та над 780 nm и улавят специфични-

те спектри в инфрачервения диапа-

зон на газовете, отделяни при горе-

не. Пламъчните детектори се изпол-

зват предимно за защита на откри-

ти площи, както и при наличието на

материали, които не отделят пушек

при горене.

Топлинни датчици
Съществуват два типа топлинни

датчици – абсолютни (максимални)

датчици (измерващи абсолютната

температура) и диференциални (ре-

гистриращи скоростта на изменение

на температурата). Абсолютните

топлинни датчици са проектирани да

се задействат при достигане на

дадена, предварително определена

температура. Най-често представ-

ляват устройства с еднократно за-

действане, които трябва да се под-

менят след сработване. Обикновено

съдържат елемент, който се разто-

пява при достигане на зададената

температура, и задейства контакти-

те на контактната система. Дифе-

ренциални датчици се задействат,

ако околната температура се пови-

шава по-бързо от предварително

зададена скорост. Те са по-нечув-

ствителни към бавно горящи пожари,

характерно за които е плавното по-

качване на температурата. В също-

то време те са устойчиви спрямо

смущаващи фактори като директно

огряване от слънцето, загряване от

технологични процеси и т. н.

Аспирационни димни детектори
Системите, базирани на аспираци-

онни димни детектори, се реализи-

рат, като в следените помещения се

монтират смукателни клапи. От тях

въздухът се засмуква, насочва се през

филтри и след това се подава в оп-

тична камера, която е далеч по-чув-

ствителна в сравнение със стандар-

тните димни детектори. В камера-

та въздухът се осветява от специ-

ална лампа с много висока интензив-

ност на светлината и се анализира

съдържанието на димни частици.

Аспирационните димни детектори са

сред най-точните сензори за наличие

на пожар. За сметка на това са слож-

ни за изпълнение и много скъпи.

В практиката често се налагат и

датчиците за въглероден окис и въгле-

роден двуокис, които не се използват

самостоятелно в пожароизвестител-

ните инсталации, но присъствието им

е особено желателно в приложения, при

които отоплението се реализира с

открити газови горелки или печки на

твърдо гориво.
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Фирма ЕТА-СИС работи в областта на

проектирането, производството и
монтажа на сигнално-охранителните

системи. Коя сфера е приоритетна за

компанията към момента? От какво се
определя това?

Основен приоритет за нас от ня-

колко години е проектирането и про-

изводството на сигнално-охранител-

ни системи и компоненти за тях най-

вече поради факта, че имаме идеи и

ресурси за осъществяването им, как-

то и заради предизвикателството и

удоволствието да създаваш инова-

тивни и конкурентни продукти.

Какви предимства предоставят без-

жичните оповестителни системи на
техните ползватели?

Ако става дума за безжичните

системи за оповестяване за болници

и хотели, те имат следните предим-

ства: бърз и евтин монтаж в обекти

в експлоатация; практически неогра-

ничени възможности за разширение по

всяко време; възможност лесно да

бъде променена конфигурацията на

системата - да бъдат премествани

повикващите бутони и ресет буто-

ните, да се добавят нови стаи и

легла; възможност бутонът да стои

в ръката на пациенти с ограничени

двигателни възможности.

По отношение на GSM системите

за СОД - те предоставят мониторинг

в реално време на състоянието на

обектите - подвижни и неподвижни.

Голямо предимство е, че няма огра-

ничение в кое населено място са обек-

тите, сървърите и екипите за реа-

гиране.

Кои са най-силните Ви референции в

областта?
През изминалата година особено

актуално беше изграждането на цен-

Българинът се научи, че
най-важно е съотношението
цена-качество

Светлин Парев, управител на ЕТА-СИС,
пред сп. ТД Инсталации

трове за настаняване от семеен тип

(ЦНСТ). Много фирми, работещи по

тези проекти, се довериха на наша-

та техника. С нашите безжични опо-

вестителни системи са оборудвани

и няколко болници, старчески домове

и хотели на територията на цялата

страна.

ЕТА-СИС е водеща в разработването и

производството на GSM дайлери. С как-
во се отличава най-новият Ви дайлер,

сравнен с останалите?
В момента в производство и про-

дажба е третата софтуерна версия

на модела ни отпреди година - GSM

дайлер Emb. Той е с напълно програ-

мируеми функции и спестява на мон-

тажниците и клиентите необходимо-

стта да се чудят на кой модел да се

спрат, защото могат лесно да го

конфигурират по различни начини.

Миналия месец пуснахме на пазара

GSM дайлер с добавен гласов модул.

Този модел е особено подходящ за

пожароизвестителни централи, кога-

то има императивно изискване кому-

никаторът да бъде с гласово опове-

стяване.

От средата на юли в продажба е

и новата ни алармена система PUMA

с вграден в захранващия блок GSM

комуникатор (дайлер) и клавиатура с

LCD дисплей. Освен чрез клавиатура

и през GSM апарат, PUMA може да

бъде управлявана и с дистанционно

управление. Това е особено подходя-

що и удобно ако в семейството има

стари хора и/или малки деца, които

трудно боравят с клавиатура или не

помнят цифри. Тази приставка дава

възможност да бъдат използвани и

паник бутони. С нея освен жични, се

добавят и безжични (радио) зони.

В момента разработваме GSM

сървър с размерите на цигарена ку-

тия. Той може да бъде свързан към

алармената система и/или система

от типа смарт хоум. Потребителят

има възможност с мобилния си теле-

фон да се свърже посредством бра-

узър със сървъра и да прегледа теку-

щото състояние на обекта (дом,

офис, вила, цех и т. н.), както и да

управлява различни устройства.

Кои според Вас са водещите критерии
при избора на сигнално-охранителна

техника в България?
На този въпрос навярно най-често

ще чуете отговор: „цената“. Моето

виждане по въпроса обаче е по-различ-

но. В последните години българинът

обеднява все повече и именно това го

научи, че по-важно от цената като

абсолютна стойност е съотношени-

ето цена-качество. Едно от основни-

те ни предимства е възможността

да създаваме уникални изделия на

базата на серийните продукти спо-

ред индивидуалните изисквания на

клиентите, т. е. ние „адаптираме“

техниката към потребителя, вместо

да го принуждаваме той да се адап-

тира към нея. Предлагаме и техничес-

ка поддръжка, гаранционен и извънга-

ранционен сервиз на сигнално-охрани-

телната техника.

Българинът се научи, че
най-важно е съотношението
цена-качество
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Обектът е изпълнен изцяло с тех-

нически и изпълнителски персонал на

МБ-2001 с помощта на изпълнителс-

ки персонал от МБ Инженеринг 2001

и в партньорство с Вентилация и

климатизация – Габрово, изпълнител

на вентилационната система.

След спечелване на търг по програ-

ма "Социално включване" на МТСП за

главен изпълнител на обекта е опре-

делена фирма МБ-2001. "Реализация-

та на обекта основно беше извърше-

на с технически и изпълнителски

състав на дружеството", разказват

от компанията. "От Възложителя

беше поставено като основно изис-

кване реализация в максимална сте-

пен на проекта за изграждане на об-

ществена сграда по монолитен спо-

соб с постигане на показателите за

пасивна сграда", споделят те.

Конструкцията на сградата е

стоманобетонова с външни стени от

керамични тухлени блокове с дебели-

на 25 см производство на Сдружение

Топливо. Вътрешните преградни

стени са изградени от газобетоно-

ви блокове. Покривната конструкция

е изградена от съставни греди (ОСБ

и дърво), произведени от МБ-2001.

Покривът е скатен, с бетонова кон-

струкция, топлоизолиран с 30 см

стъклена вата. Покривната обшивка

е изпълнена с керемиди Брамак, серия

Сградни инсталации в ЦДГ
Слънце - Габрово

Класик, а подкеремидното фолио е

доставено от Ондулин България.

Поради заложените по проект ви-

соки изисквания за енергийна ефек-

тивност, формата и ориентацията

на новата сграда на детското заве-

дение и вътрешното разположение на

помещенията предполагат максимал-

ни топлинни печалби от слънцегрее-

не и, съответно - минимални топло-

загуби. На фундаментите, основите

на сградата и под подовата плоча на

к +0.00 е положена хидроизолационна

мембрана и топлоизолация от 18 см

XPS и двете производство на Бонус-

пан – Турция с вносител МБ-2001.

Външната топлоизолация на сграда-

та е изпълнена с 20 см графитен ЕPS,

производство на Аустротерм Бълга-

рия. Върху топлоизолацията е положе-

на минерална мазилка. На покрива е

положена 30 см топлоизолация от ми-

нерална вата с коефициент на топ-

лопроводимост 0.042, производство

на фирма Изовер. Външната дограма

е изпълнена с PVC профили на фирма

Сградни инсталации в ЦДГ
Слънце - Габрово

Наскоро приключи строителството на нова сграда

към целодневна детска градина Слънце в Габрово, из-

пълнено според изискванията за пасивна къща. Про-

ектът е на архитектурно студио СолЕр Интер-

нешънъл със съдействието на ЕкоЕнергия и ЕнЕфект

и е реализиран на два етапа – проектиране, финанси-

рано от община Габрово, и строителство на сграда-

та в срок от 9 месеца, финансирано със средства на

Световната банка по проект „Социално включване“

на Министерство на труда и социалната политика

(МТСП) със съфинансиране от община Габрово.

Сградни инсталации в ЦДГ
Слънце - Габрово
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ВЕКА-Германия с коефициент на топ-

лопроводност 0,8 и 1,00 с троен

стъклопакет с две нискоемисионни

стъкла с коефициент на топлопреми-

наване 0,8. Входните врати са произ-

ведени с алуминиев профил с  прекъс-

нат термомост производство на

Вайс профил - България.

Особеност при реализацията на

сградата е осигуряването на нейна-

та въздухоплътност чрез следните

мероприятия:

n изпълнението на външната догра-

ма е чрез монтаж изнесен извън

зида и полагане на специална лен-

та за осигуряване на въздухоплът-

ност;

n на всички входни врати са монти-

рани специални устройства за оси-

гуряване на въздухоплътност; око-

ло всички отвори на инсталации-

те също са монтирани такива лен-

ти (производство на Церезит);

n плътно измазване на всички външни

стени и страници от бетонов

таван до бетонов под; уплътнява-

не на всички външни фуги между

подове и стени за осигуряване на

въздухоплътност;

n осигуряване на въздухоплътност

на инсталациите по външните

стени.

Довършителните работи са из-

пълнени с материали, доставени от

Сико – С, Карпет макс и др.

При изграждане на инсталациите

са изградени силнотокови и слабото-

кови електрически инсталации основ-

но с материали българско производ-

ство, осветителните тела са  про-

изводство на фирма 2Р – Пловдив.

Особено внимание е обърнато на

изграждането на отоплителителни-

те и вентилационни инсталации:

n основните трасета на отоплител-

ната инсталация са изпълнени с

медни тръби ф22 - ф42, а отопле-

нието на помещенията е изпълне-

но като водно подово отопление из-

градено с тръби с алуминиева

вложка ф16 и колектори доставе-

ни от Интер метал. Всички монти-

рани помпи са производство на

фирма Вило. Източниците на ото-

плението са два - абонатна стан-

ция 50/50 - производство на Бруна-

та България и термопомпен агре-

гат MD 50 с мощност 18 kW, дос-

тавен от Екоклаймат. Разпредели-

телните колектори на подовото

отопление са оборудвани с термо-

статично управление.

n вентилационната система е из-

градена с вентилационна техника

производство на фирма Тангра –

България, като монтираните реку-

ператори са с висок коефицент на

ефективност - 75%.

n за осигуряване на топла вода за

сградата са предвидени три източ-

ника – БГВ на абонатна станция и

бойлер 750 л с две серпентини и ел.

нагревател. Източниците за загря-

ване на бойлера са термопомпен аг-

регат и слънчеви колектори – 5 броя

РК 2,70 с площ 2,7 м2 производство

на Сънситем България. Водопровод-

ната инсталация за топла вода е

осигурена с ограничаване на тем-

пературата на подаваната вода с

термостатичен вентил.

По отношение на цялостните ха-

рактеристики за енергийна ефектив-

ност, от фирма МБ-2001 са категорич-

ни: „Според нас заложените показате-

ли за изграждане на пасивна сграда

като цяло са постигнати и проектът

е реализиран успешно. Това се по-

твърждава и от успешно проведения

тест за въздухоплътност.“
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Индекс на рекламите в броя
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