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Мобилното продуктово шоу на Rittal пристига отново в България

За втора поредна година мобилното продуктово шоу на Rittal пристига в България, съобщиха за сп. ТД Инсталации от компанията. Инициативата се провежда за първи път по време на изложението Булконтрола (28-30 май). Специализираният камион ще бъде позициониран пред
главния вход на Интер Експо Център на 29 май т. г. Демонстрациите

ще се провеждат на всеки 30 минути в периода от 9 до 18 часа. Преди
изложението в София, камионът ще посети градовете Хасково, Димитровград (19 май), Раднево (20 май), Бургас (21 май), Шумен, Търговище
(22 май), Разград (23 май), Русе (26 май), Плевен (27 май).
„В рамките на серията от събития Ритал ще покаже многообразието от конструкции и комплексни решения, представени в атрактивен демонстрационен камион“, разказват от компанията. „В него
ще могат да бъдат видени представители на всички продуктови групи,
предлагани от Rittal в областта на индустрията и IT сектора, като:
стенни и стоящи табла, шкафове и конструкции за вграждане на апаратура; командни панели и конзолни пултове; шинни системи и решения за компактен монтаж и свързване на различен вид апаратура в
таблата; решения за климатизация и осигуряване на оптимална работна среда; ИТ конструкции за различни приложения; специализирана
климатизация и захранване на сървърни системи; мониторинг и контрол.
Освен презентация на богатото разнообразие от мостри, посетителите ще могат да получат и професионална консултация от
квалифицирани представители на Rittal“, допълват те.

ГБИТК организира събитие на тема възобновяеми енергии за сгради

Германо-Българската индустриалнотърговска камара (ГБИТК) организира с подкрепата на Министерството на икономиката и енергията на Германия посещение на

германски фирми в България от 16 до 19 юни
т. г. на тема „Възобновяеми енергии за сгради. Опитът от Германия и възможностите
в България„, съобщиха за сп ТД Инсталации от
Камарата.
„На 17 юни т. г. в Радисън Блу Гранд Хотел в София ще се проведе информационно
събитие, на което германските участници ще
могат да представят своите продукти и
полета за коопериране пред заинтересовани
представители на български фирми, институции и мултипликатори. Освен това български и германски експерти ще запознаят аудиторията с актуалното състояние и развити-

ето в използването на възобновяеми енергии
за сгради в България и Германия“, разказаха
организаторите.
По време на следващите два дни – 18 и 19
юни, ще се проведат индивидуални бизнес
срещи между фирмите от Германия и заинтересовани фирми или организации от България.
Предвижда се разговорите да бъдат на място в съответната фирма или организация, а
при невъзможност за това – в ГБИТК.
„Участието както в конференцията, така
и в бизнес срещите е напълно безплатно и с
предварително записване“, информират от
Камарата.

Булклима предлага нова система за контрол и наблюдение на климатични системи
Отскоро фирма Булклима предлага на своите клиенти нова система за контрол и наблюдение на климатични системи IntesisHome, съобщиха за сп. ТД Инсталации от компанията.
"Устройството представлява външен модул с възможност за
свързване на уредите в Wi-Fi мрежа. Основна цел е осигуряването на
глобална връзка и предоставянето на различни приложения за дистанционно управление чрез IntesisHome", разказват от Булклима. "Системата е с лесно за употреба приложение за смартфон, таблет или
компютър, което позволява да управлявате климатика по същия начин,
по който го правите с дистанционното в дома или в офиса. През
приложението може да управлявате същите функции на климатика
като старт/стоп, промяна на режима на работа, задаване на определени параметри, поддържане на стайна температура. Целта на тази
нова разширена функционалност е да се постигне най-добър комфорт
и ефективност с най-ниска енергийна консумация", допълват те.
ÑÒÐ. 4
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Нова технология за осветление на
Innovation Convention 2011
Проектът COELUX
бе сред дванайсетте
иновативни технологии, отличени на
Innovation Convention
през март т. г. в
Брюксел. Идеята на
проекта е разработване на нова технология за осветление, която съчетава LED осветителни тела,
възпроизвеждащи
спектъра на слън чевата светлина; сложна оптична система и наноструктурирани материали, които възпроизвеждат процеса на Релеево разсейване в атмосферата. Тези елементи са съчетани в системата "високотехнологичен прозорец", която дава огромни възможности за вътрешноархитектурен дизайн. COELUX има опции за три светлинни режима: "северноевропейски", "средиземноморски и "тропически", поясниха
създателите.
Изследователският проект е финансиран с 2,5 милиона евро от ЕС
по Седма рамкова програма. Технологията, собственост на CoeLux Srl
- дъщерна организация на Университета в Инсубрия, ще бъде готова
да излезе на пазара към края на 2014 г.

Daikin представи новата хибридна
термопомпа Altherma
Daikin представи първата си хибридна термопомпа Altherma, която комбинира термопомпа тип "въздух-вода" и
кондензен газов котел. Според производителите новото устройство предлага 35% по-висока годишна енергийна
ефективност в сравнение с газовите
кондензни котли.
"За собствениците на жилища, които
искат да заменят старите си газови
котли с хибридна система, хибридната
термопомпа Daikin Altherma e очевиден избор, тъй като вътрешното тяло е проектирано да заема същото място като
типичните газови котли, като със своята висока ефективност ще намали общото енергопотребление и месечните сметки", обясняват от Daikin.
Хибридната термопомпа загрява течащата вода в диапазон от 25°C
до 80°C, правейки я подходяща за отоплителни тела и особено за вече
съществуващи радиатори. Стенното вътрешно тяло съдържа газов
котел и хидравличен модул, и може да се свърже с вече съществуващите радиатори и тръбна система.
"Хибридната термопомпа комбинира най-добрите две доказани
технологии и един от най-достъпните възобновяеми енергийни източници", коментират производителите.

2*2014
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Ефективният енергиен
мениджмънт е ключов
за намаляване на разходите
Мая Иршик, маркетинг мениджър
на WAGO Kontakttechnik България,
пред сп. ТД Инсталации

Уважаема г-жо Иршик, WAGO
Kontakttechnik е сред водещите европейски производители в сектора на
електротехниката и автоматизацията. Към какво са насочени последните
разработки на компанията?
През последните 2 години имаме редица нови разработки в двете основни за WAGO продуктови групи - електротехника и автоматизация. При ел.
връзките WAGO продължава да бъде
световният лидер на пазара в областта на безвинтовите системи и
клеми. Стандартният обхват на сечения, за които WAGO клемите са
приложими, е между 0,08 мм2 и 95 мм2.
Но имаме нови разработки при найголемите сечения на проводника, които вече ни позволяват да прилагаме изпитаната безвинтова технология при сечения на проводника до 150
мм2. Свързаната с подобни приложения надеждност на връзката и изключително високата устойчивост на
вибрации са добре изпитани през
десетките години и са се доказали в
редица индустриални приложения и
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особено в железопътния сектор.
При малките сечения зачестява употребата на PCBs за LED приложения
като монтажа трябва да последва в
SMD, за да можем да предложим ефективно и пълноценно решение. В тази
област WAGO разви серията 2060 и
2061, която е предназначена специално за LED осветителни тела. Отличава се с минимални размери, голямо
сечение и обмислена употреба на
материали с цел да се предотврати
и най-малката сянка или тъмни точки в крайния продукт – LED лампа.
Друга нова и приветствана от пазара разработка е клемата за разклонителни кутии от серия 221 – още помалка и лесна за употреба от предшестващия вариант от серия 222.
Новите "суперзвезди" от серията
COMPACT, към която се числи 221, са
не само с 40% по-малки от предшественика си, но и позволяват свързване в разклонителната кутия както на
едножилен, така и на многожилен
проводник до 4 мм2, имат прозрачен
корпус и два тест отвора. Тези характеристики ги правят идеални за
вграждане в разклонителни кутии,
като дори оставят място за допълнения. Прозрачният корпус позволява
само с един поглед да разпознаете
дали проводниците са свързани правилно и правят контакт, както и дали
същите са правило и достатъчно
зачистени отпред. Двата тест отвора – един в посоката за свързване
на проводника и един от обратната
страна, дават възможност за провер-

ка на връзката дори и във вграден вид.
Тези клеми впечатляват и с външния
си дизайн – лостчето за монтаж се
отваря и затваря значително по-лесно и бързо в сравнение с миналото и
странични вдлъбнатини в корпуса на
клемата позволяват нейното здраво
и сигурно държане между пръстите
на ръката. Предлагат се във вариант
за 2, 3 или 5 проводника и позволяват
свързване на многожилен кабел от
0,14 до 4 мм2. По този начин могат
да бъдат свързани различни видове и
сечения проводник.
В областта на редовите клеми за
шинен монтаж разширихме предлаганата досега палета с дву - и триетажни клеми до 4 мм2, както и с разделителни и измервателни клеми. При
приложения, в които се налага бърз
монтаж и демонтаж на клеми в ел.
таблото, предлагаме перфектно
техническо решение в лицето на
нашата гъвкава сглобяема X-COM
Система.
Посочете някои от новите разработки
в областта на автоматизацията?
В областта на автоматизацията
имаме няколко съвсем нови разработки: WAGO входно-изходни модули XTR
– Extended Temperatur Range, работа
при температурен диапазон -40 оС
+70 оC. XTR е синоним на екстремна
защита от климатични влияния, вибрация, свръхнапрежение, разтърсвания и др. Тези продукти се прилагат
там, където техниката е изложена
на екстремни влияния и капризи на
времето, например в областта на
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алтернативните източници на енергия като ветроцентралите или фотоволтаичните системи. В тази област
често се налага допълнителна и скъпа
защита на внедрените системи за
автоматизация, която да се противопостави успешно на климата и
механичното износване. За нашата
система серия 750 XTR подобни допълнителни мерки не са нужни. По този
начин се пести не само място и енергия, но се намаляват и разходите за
поддръжка и се повишава производителността. Тези характеристики
превръщат серия 750 ХТR в перфектното "All in Оne" решение при управление и мониторинг на захранващи и
разпределителни ел. мрежи.
Повишава ли се интересът на клиентите у нас към влагането на енергийноефективно оборудване или все още преобладава търсенето на ценово ориентирани решения?
Управлението на енергията е тема,
с която всяко предприятие днес се
налага да се занимае. Отговорът на
въпроса "Как мога да намаля потреблението на енергия?" засяга не само
генералната грижа за екологията,
баланса и качеството на живот на
планетата, което касае всички нас,
но е и чисто комерсиален и директно
свързан със съответстващото намаление на разходи при ефективен мениджмънт на енергията. Тук WAGO
предлага т. нар. ключови решения,
които обхващат целия процес от
събиране и анализ на данни през изработването на съответно решение
за конкретния клиент и ситуация до
монтаж на инсталацията и пуск с
помощта и активното участие на
нашите solution provider в конкретната страна.
Естествено един от основните фокуси в тази тема е въпросът – разход/полза. Този въпрос винаги
присъства като основен не само на
българския пазар, но и на останалите европейски пазари. Да се съчетаят ефективност и икономия не винаги е лесно, но не е невъзможно. В
днешно време въпросът за намаление
на разходите е не само модерен, но и
основен – спестявам отдавна не е
срамен израз и много водещи световни предприятия инвестират в ефективно управление на енергията с
пълното съзнание и цел за спестяване на средства.

В много предприятия негативното
въздействие на нискокачествената
доставка на енергия се подценява. Некачествената доставка на енергия
може да доведе до непланувани и дълги
престои, увеличени разходи и преждевременно износване на машини и
оборудване. Значителна част от
смущенията и влиянието на захранващото напрежение се изразяват в
т. нар. хармоници. Наличието на хармоници в мрежата води до допълнително загряване и загуба на механична стабилност, намален живот на
осветителни тела, грешки на измерване при електромери, изключване на
машини, ненужно натоварване на
нулевия проводник и много други.
Редица аварии могат да бъдат предотвратени чрез мониторинг на ел.
мрежата – събирането и анализа на
данни като вид и сила на тока, честота, напрежение и т.н. носят прозрачност и яснота, която позволява
контрол на тези параметри и преждевременно разпознаване на възможности за спестяване на ел. енергия,
което е чисто спестяване на пари.
Един от нашите конкретни и най-нови
продукти в тази област е трифазната клема на WAGO, която дава
възможност за широкообхватен анализ на ел. мрежата и стойностите на
разход на енергия.
По какъв начин трифазната клема на
WAGO подпомага спестяването на
енергия?
Интегрираната във WAGO-I/OSYSTEM 750 трифазна клема за измерване на мощността се използва за
запис и обработка на всички съответни променливи на мрежата за
доставка на трифазен ток. Това позволява на потребителя да придобие
прозрачност по отношение на консумацията на енергия от машини и
оборудване и да извърши цялостен
анализ на мрежата. В допълнение,
потребителят е в състояние въз
основа на получените показатели от
мрежата да регулира дейността на
съответните машини и/или устройства, като по този начин оптимизира крайния резултат и избягва авариите.
Бих искала да почертая изрично факта, че трифазната клема на WAGO
може да бъде вградена не само в нови
инсталации, но и във всички съществуващи такива, тъй като е съвме-

стима с всички познати системи.
WAGO-I/O-SYSTEM 750 предлага цялостно портфолио от продукти за измерване на енергия. Трифазните клеми за измерване на мощност се използват за запис и обработка на
всички съответни променливи на мрежа за доставка на трифазен ток. Те
дават информация за параметри като
реактивна, пълна и активна мощност,
консумация на енергия, фактор на
мощността, фазов ъгъл, честота,
пренапрежение и ниско напрежение
директно в клемата. Тъй като
външните измервателни устройства
в този случай отпадат, разходите по
самото измерване могат да бъдат десетократно намалени.
Как WAGO ще отговори на бъдещите
нужди на пазара на сградно електрооборудване, съвместимо със smart grid системите?
WAGO разработва своите решения
във взаимодействие с клиентите и
съобразно изискванията на пазара.
Само чрез това партньорство, което се изгражда и развива с години, е
възможно винаги да предлагаме нови
продукти. Специални разработки
съвместно с най-големите доставчици на енергия в Германия в съответствие с нормите IEC 61850 и IEC
60870 доведоха, например до създаването на нашия PLC 750-872 за телеуправление.
Какви концепции разработвате в областта на системите за оползотворяване
на възобновяеми енергийни източници?
WAGO само отчасти и косвено участва във възобновяемата енергия и
интелигентните мрежи. Нашите
клиенти са тези, които активно работят в областта. WAGO доставя
отделни компоненти за този вид
пазар и най-вече разработва, според
изискванията на клиента и конкретното приложение, иновативни компоненти за тях. Милиони клеми за печатни платки и хиляди терминални
блокове са инсталирани във всеки
един слънчев преобразувател, реле и/
или управление за слънчеви панели.
Активно участваме и в разработката на проекти за електрически автомобили и съответните електростанции за зареждане. Разработваме специални продукти за управление
на ветроцентрали и редица продукти за намаляване на разхода на енергия.
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Hitachi поставя фокус
върху енергоспестяването в
климатизацията и отоплението
Емил Георгиев, управител на Актон електроникс ООД, за сп. ТД Инсталации
Уважаеми г-н Георгиев, Актон
електроникс е официален дистрибутор на Hitachi Air Conditioning
Europe за България. С какво се
различават продуктите на
Hitachi от останалите продукти
на пазара?
Hitachi акцентира върху решения,
които подобряват комфорта и допринасят за по-ефективното климатизиране на помещенията, както и такива, улесняващи монтажния и сервизния процес. При VRF системите за
централна климатизация вътрешните тела са определящи за постигане
на комфорт в помещението. Hitachi
предлага пълна гама от модели за открит и скрит таванен, стенен и подов монтаж. Стенните тела се предлагат във вариант с изнесен терморегулиращ вентил (ТРВ), което значително намалява нивата на шума в
работните помещения, без това да
се отрази на цената. Друго удобство са моделите за открит таванен
монтаж, които се предлагат с енергоспестяващи панели със сензори за
човешко отсъствие, както и индивидуални задвижки на въздушните клапи. Гамата от външни тела на Hitachi
е една от най-големите на пазара.
Предлагат се както стандартни VRF
системи и мини VRF, така и микро VRF
решения, подходящи за малки офиси,
къщи и търговски обекти. Гамата обхваща още Side Flow системи и High
COP модели. Предимство са универсалните външни тела за 2-тръбни или
3-тръбни системи. Използването на
едни и същи вътрешни и външни те-
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ла значително оптимизира разходите
за системата, в случай че клиентът
предпочита решение за оползотворяване на топлината (heat-recovery).

Hitachi обособява подразделението
си за климатична техника в
отделна компания. Kак ще се
отрази това на бизнеса ви?
Hitachi e една от най-големите компании в света и управлението на различни бизнеси изисква различен подход,
разбиране и фокус върху клиентите.
Обособяването на отделна компания
в Европа може би е естествен процес,
с който да се предложи още по-добро
обслужване на клиентите. Що се отнася до нас, ние имаме късмета сме
част от нов етап от развитието на
Hitachi. Сроковете за доставка на оборудване и резервни части бяха сведени до най-добрите в индустрията. Значително се подобри техническата подкрепа от страна на производителя по
отношение на литература, обучения
и квалификация. Все по-често се извършват допитвания до пазара относно
нуждите на клиентите за нови продукти и спецификации, което е показател
за отношението към клиента и бизнеса като цяло.

Бихте ли разказали повече за
битовите системи на Hitachi?
Разнообразието от VRF системи,
чилърите Samurai и термопомпите въздух-вода Yutaki съставляват по-голямата част от продажбите на компанията. Климатиците Hitachi са добре познати на българския пазар. През послед-

ната година цялата продуктова гама
беше подменена, като бяха представени нови, супер енергоспестяващи модели. Базовите модели бяха оборудвани с редица функции, които се предлагат единствено от Hitachi. Пример за
това е системата за измерване на консумираната електроенергия. Това е реверанс към клиентите и подчертано
желание да се предложат повече функции и енергоспестяващи технологии,
дори в най-евтините модели.

Какво да очакваме през 2014 г.
от Hitachi и Актон електроникс?
Актон електроникс се опитва да
възприема част от политиката на
своите партньори и това е причината да търсим партньорства и бизнес
с професионални компании за климатична техника. Нашият основен фокус
остава бързото и компетентно обслужване на оторизираните ни дистрибутори. През настоящата година ще
обърнем внимание и на работата с
проектанти и сервизи, като подобрим
и увеличим информацията за предлаганите продукти. Планираме също да
създадем условия за център за обучение. Ние сме една от малкото компании в този бизнес със собствена екстранет система за онлайн достъп от
нашите партьори. Това ни помага изключително в комуникацията и значително намалява грешките в работата помежду ни. Що се отнася до Hitachi
- мисля, че ще станем свидетели на
промяна, от която всички клиенти на
компанията ще останат силно удовлетворени.
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Siemens достави
ултразвукови топломери за
Топлофикация – Русе
Наскоро Siemens България, направление Сградни технологии, достави
224 броя ултразвукови топломери за
абонатни станции на Топлофикация Русе, съобщиха за сп. ТД Инсталации
от компанията. С това Русе става
първият град в страната, който ще
отчита дистанционно изразходената
топлоенергия. Новите ултразвукови
топломери са в процес на въвеждане
в експлоатация, като повече от 40%
от тях вече са монтирани в абонатните станции. Технологията е приложима както за обществени сгради,
така и за битови абонати.

Новото поколение топломери
разполага с вграден радиомодул 868
MHz за предаване на данни, съвместим с комуникационния протокол OMS
(Open Metering System)", разказват от
фирмата производител. "Системата
за дистанционно отчитане към топломерите включва преносим мобилен
телефон, радиоантена и софтуер за
дистанционно събиране на данни. Преносимата радиоантена е в съответствие с безжичния M-Bus стандарт
EN13757. Радиоантената получава
радиотелеграми или чете чрез оптичен интерфейс информацията от
топломерите, която се предава към
преносим мобилен телефон (PDA) чрез
Bluetooth. Като алтернатива антената е снабдена с вграден оптичен интерфейс за четене на данни чрез поставяне на антената директно на
топломера. След приключване на отчета, получената информация се сваля на настолен компютър или лаптоп
и се генерират файлове в табличен и
текстови формат към счетоводна
система за таксуване.

PDA комплектът включва
софтуерен лиценз Q4SA\ppc за PDA за
Windows-Mobile версия 5.0 или по-висока; USB кабел 24pin; захранващ
адаптор и писалка", допълват те.
Софтуерът Q4, който системата
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за дистанционно отчитане използва,
предлага следните функционалности:
n Q4BaseEd - софтуерен пакет за
Windows PC (XP/ Vista/7), главен редактор на данните;
n Q4SAPPCSync - софтуер за синхронизиране на данните между PDA и
компютърното устройство.
"Всички измервателни устройства
на различни производители, които
отговарят на този протокол, изпълняват изискването за преносимост на
данни и следователно могат да бъдат
прочетени дистанционно от радиосистемата на Siemens (т. е. всяка фирма производител на топломери за
абонатни станции може да отчита
уреди от друг производител с една и
съща радиосистема)", уточняват от
Siemens.
"Що се отнася до ползите от новата технология, тя предлага съществени плюсове както за операторите,
така и за крайните потребители. Тя
пести време на операторите на дружеството. Благодарение именно на
дистанционната опция за отчитане
екипите имат възможност да съберат
необходимите данни много по-бързо,
без да е необходимо да им бъде осигуряван достъп до конкретната подстанция. Това, от своя страна, е об-

лекчение и за потребителите, тъй
като не е необходимо някой от тях да
се ангажира с осигуряването на
достъп.
Другото много важно предимство
на технологията, която предлагаме,
e, че тя осигурява

коректност при събиране
на данните
и, респективно, избягване на субективните грешки при изготвянето на
отчета. Това е конкретната полза и
за крайните потребители", описват
предимствата от компанията.
Siemens организира и обучение за
екипа на Топлофикация - Русе, като
основна негова цел беше да запознае
екипа с новия начин на събиране на
данни. Освен теоретична, обучението включваше и практическа част –
събиране на данни на място от различен тип обекти – детска градина,
банка, хотел, административни и
жилищни сгради.
"По този начин представителите
на Топлофикация - Русе имаха възможност да разберат как работи новата технология в различни ситуации,
които са част от ежедневната им работа", коментираха от Siemens
България.
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Интерактивни панели
за управление на сградни
инсталации
Във възможностите на съвременните технически решения за
сградна автоматизация е да обединяват контрола на всички
инсталации, като осигурят най-оптималното им управление, т.е.
постигането на максимален комфорт при ефективно оползотворяване на енергийните ресурси. Повечето компании, производители на средства за сградна и домашна автоматизация, предлагат богат набор от устройства за управление на системите.
Контролът върху параметрите на климатичните, вентилационните и отоплителните инсталации, осветлението и системите
за сигурност би могъл да се осъществява по различни начини.
Сред предпочитаните решения е използването на интерактивни
панели, монтирани в едно или няколко помещения на сградата.

Чрез интерактивните панели се
визуализират основните параметри
на микроклимата в помещенията и
централизирано могат да се управляват всички приложения, свързани с
комфорта, сигурността, енергоспестяването, комуникациите и мултимедията. Визуализацията на параметрите при отделните модели е
решена по различен начин. Във
възможностите на повечето от тях
е изобразяване на определен пакет
от следени параметри, например
стойностите на външната температура, температурата във всяко
отделно помещение и други. Повечето панели поддържат и различен
брой предварително въведени режими на работа на отделните сградни
инсталации (дневни, седмични, месечни).
Голяма част от съвременните
операционни модули се захранват
през Ethernet кабел или с батерии.
Някои от тях разполагат и с вграден
уебсървър, който позволява дистанционен контрол върху инсталациите
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през Интернет. Освен директно,
панелите могат да се параметризират и чрез PC или преносимо устройство.

Функционални характеристики
на панелите
В зависимост от възможностите
си операционните модули съчетават
контрола върху някои от инсталациите в дома и офиса, или върху всички. Както вече бе посочено, чрез тях
централизирано могат да се задават
и поддържат оптималните параметри на микроклимата – отоплението,
климатизацията и вентилацията,
както и положението на щорите във
всички или в няколко отделни стаи
за определен период от време. Интелигентните панели имат и друга,
също толкова важна функция. Те
могат да управляват осветителната инсталация, като софтуерно се
въвеждат предварително зададени
сценарии за определен период от
денонощието или дата. Например
автоматичният контрол на освет-

лението дава възможност за използване на различни запаметени нива
на осветеност („Party“, „Relax“ и
т.н.), управление на индивидуални
осветители или на цяла група от тях
(при настъпване на събитие или при
настъпване на определено време).
Сред функционалните характеристики на панелите е и изпълнението
на различни светлинни сценарии,
които имитират присъствие в сградата или дома по време на попродължително отсъствие. Един от
възможните сценарии е програмиране на двуседмичен режим на работа,
при който всеки ден осветлението
се включва и изключва последователно във всички стаи през различен интервал от време.
Освен контрол върху параметрите на отоплението, осветлението,
вентилацията, климатизацията и
електричеството, съвременните
операционни модули предлагат и
възможност за централизирано управление на мултимедийните устройства в дома – телевизия, аудио-
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плеъри, системи за домашно кино и
други. Чрез лесен за използване интерфейс потребителят би могъл да
създаде няколко, съобразени с индивидуалните му нужди, сценария. Например като съчетае едновременното включване на осветлението в
определени помещения с мултимедийния плеър непосредствено след
завръщането си у дома или като
настрои последователни цикли на
работа на отделните уреди.
Някои от моделите операционни
модули предлагат и възможности за
контрол на достъпа, съвместявайки и функциите на видеодомофон.
Цифровият им дисплей визуализира
изображението на посетителя, което се заснема от камерата на
домофона, обикновено монтирана
пред входната врата. Благодарение
на вградените в модула микрофон и
високоговорител е възможно осъществяване на двупосочна връзка, а с
бутони се задейства отключването на вратата и включването на
стълбищното осветление, стартиране на сценарий в дневната или
друга стая.

3D визуализация на следените
инсталации
Последните разработки в сферата
на интерактивните панели са свързани с тенденциите за по-реалистична
визуализация на работните характеристики на включените в системата
автоматично управлявани сградни
инсталации. На пазара вече се предлагат панели с 3D графики, които
дават динамични възможности за
фотореалистични или анимирани
изображения на сградните инсталации и работните им характеристики. Чрез тях оборудването може да
се разгледа от всички ъгли и същевременно да се получат данни за актуалните му експлоатационни качества.
Този тип интерфейс позволява
информацията да бъде представена
по по-привлекателен и лесно разбираем начин, което намалява времето за
обучение и подобрява работата на
потребителя. Освен това може да се
използва за превантивна поддръжка,
анализ на оборудването, алармени
уведомления, дистанционно наблюдение и т.н. Достъпът до информация-

та е възможен и от мобилен телефон
или таблет.

Разнообразие в дизайна
и използваните материали
Повечето произвеждани интерактивни панели са част от определена
серия електроинсталационни елементи (ключове, контакти, розетки, димери и други) и дизайнът им е съобразен с цялостната концепция на гамата. Сред най-актуалните модели са
панелите с чувствителен на допир
цветен LCD/TFT екран, виртуални
бутони и богат избор на тапети. Потрадиционните панели за управление
функционират чрез бутони и многопозиционни ключове, а информацията се
визуализира на цифров дисплей.
Стиловите комбинации варират
от строги и изчистени форми до подинамични, оригинални изпълнения.
Разнообразието във вида на рамките
и използваните за производството им
материали е още по-голямо. Сред найпредпочитаните от съвременните
производители са стъклото, алуминият, дървото, неръждаемата стомана, титанът и други.
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Термографска диагностика
на електроинсталации
в сгради

През последните години инфрачервената термография все поуспешно се налага във функцията на мощен диагностичен инструмент за прогнозируема поддръжка на електрическите съоръжения. Ранното откриване на повредени или амортизирани части
дава възможност да се предприемат коригиращи действия преди
работата на съответните електрически инсталации да излезе
извън нормалните експлоатационни параметри. Друго предимство
на термографската диагностика е, че техниците могат да извършват тестове, докато системата е в процес на пълно натоварване без влияние върху съоръжението или неговата дейност.
Този безопасен и икономически
ефективен метод дава възможност
на техниците да идентифицират
потенциалните проблеми достатъч-
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но рано и да предприемат стъпки за
ограничаване на рисковете и непланираните спирания на захранването
за ремонтни дейности.

Точност на диагностичната
термография
Точността, с която термографските камери сканират обектите,
зависи от различни фактори. От основно значение са техническите характеристики на камерата - чувствителност, разделителна способност и
възможности на блока за обработка
на сигнала. Чувствителността на
камерата се дефинира като способност да отчете и най-малката промяна в температурата на изследвания обект. Обикновено чувствителността на една камера се изразява
като шумов еквивалент на температурната разлика, който представля-
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ва най-малката температурна разлика, която камерата би могла да засече при статични условия на работа.
Коефициентът се определя при лабораторни условия, докато реалната
чувствителност на камерата зависи от условията на конкретното
приложение. При работа на инфрачервената камера в ниско- и високотемпературен режим се налага да се
избере модел с температурна компенсация.
Разделителната способност е от
критично важно значение за прецизната работа на една инфрачервена
камера. Характеристиката се определя от възможността камерата да
фокусира равнината на изследвания
обект върху достатъчно голям брой
пикселни елементи на нейния детектор. Целта е той да се разграничи
ясно от заобикалящата го среда,
което би позволило и точно измерване на температурата му. В зависимост от конкретното приложение на
камерата и необходимото качество

на генерираното изображение се определя съответно и необходимата
разделителна способност. По-високата разделителна способност осигурява не само висококачествено изображение, но позволява камерата да се
използва за точно измерване на температурата на по-малки и по-отдалечени обекти с по-висока точност.
Към техническите характеристики на блока за обработка на сигнала
се отнася способността на сканиращия и обработващ блок на камерата, най-общо казано, да обработи генерирания от детектора сигнал. Както е добре известно, образът на
обекта се проектира от оптичната
система във фокусната равнина на
камерата, в която се намира детекторът. Използването на камера с повисоката скорост на обработка на
сигнала гарантира генерирането на
по-точен и прецизен образ в сравнение с камера, работеща с по-ниска
честота на сканиране.
Например при честота на сканира-

не 60 Hz генерираният от камерата
динамичен термичен образ на обекта
ще бъде много по-прецизен и годен за
анализ в сравнение с камера, работеща с честота на сканиране 20 Hz.
Също така е добре да се има предвид, че използването на камери, характеризиращи се с по-ниска скорост
на обработка на сигнала, е особено
неефективно в приложения, при които зрителното поле на обекта е
ограничено или не е стационарно
спрямо камерата.
Скоростта на сканиране също е
определящ фактор за точността на
измерване на камерата, особено при
заснемане на подвижни обекти. Обикновено скоростта, с която електронният блок на камерата обработва
сигнала от специализираната матрица (FPA - focal-plane array), е аналогична на т.нар. скорост на затвора на
фотоапаратите или видеокамерите.
Влияние върху точността на работа на камерата оказват и редица
други фактори, които е необходимо
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да се вземат предвид при избора й. Затова в процеса на
специфициране на една термографска система е необходимо добре да се проучат условията, в които ще
работи камерата. Необходимо е, също така, да се познават някои характеристики на тестваните обекти
като отражателната им способност, както и способността им да поглъщат и да отдават топлина. От не
по-малко значение е и разстоянието, на което се намират изследваните обекти, размерът им, както и инфрачервените им характеристики. За обекти, намиращи се
на далечни разстояния, например се препоръчва използването на дългофокусни телескопични обективи. Те
проектират образа на контролираните обекти върху
площ с размери най-малко 3х3 пиксела върху FPA детектора. За близки разстояния дългофокусната оптика не
е подходяща, и е необходимо да бъде заменена с друга,
съответстваща като оптични характеристики на конкретната задача. С цел улесняване на потребителя и
разширяване на обхвата, а съответно и приложимостта на една инфрачервена камера за контрол и анализ на
различни като размери и специфики обекти, термографските системи обикновено се предлагат с взаимозаменяеми обективи. Добре е да се има предвид, че телескопичните оптични системи се отличават с по-голямо
увеличение на образа на обекта върху FPA детектора в
сравнение с широкоъгълните. Недостатък на телескопичните системи е невъзможността им да фокусират
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намиращи се в близост до камерата обекти. Това ограничава приложимостта им основно до измерване и анализ на малки обекти, намиращи се на значителни разстояния. За обекти, разположени на близки разстояния,
се препоръчва използването на широкоъгълни обективи.

Специфики на термографските измервания
За получаването на достоверни и точни данни при
работата с термографски системи е добре да се отчете способността на телата да поглъщат, излъчват,
отразят и пропускат топлинна енергия. Всеки отделен материал се характеризира с определена излъчвателна способност, стойността на която за различни
материали обикновено се дава в таблици. Препоръчително е таблиците предимно да се използват като
ориентир, а точната стойност да се определи преди
измерването, тъй като зависи освен от агрегатното
състояние и химичния състав на телата, и от характера на повърхността им. Следва да се отчите
фактът, че всички термографски системи са калибрирани за работа с абсолютно черно тяло. Реалните
обекти имат различно от идеалното топлинно излъчване, поради което при необходимост от висока точност
на термокамерата трябва да се зададе поправка т.нар. коефициент на чернотата. Доколкото стойността му за повечето материали е близка до 0,95, тази
стойност може да бъде използвана по подразбиране,
твърдят специалистите.
За да се получат точни данни при измерването, е
необходимо да се вземе предвид и способността на телата да отразяват попадналата върху тях електромагнитна енергия. Ако температурата на заобикалящата
среда е по-висока от температурата на изследвания
обект, при измерването освен температурата на обекта има вероятност да се отчете и отразената енергия,
особено при измервания на далечни разстояния. За елиминиране на породената от този фактор грешка повечето
термокамери могат автоматично да внесат корекция,
базирана на зададено отстояние от обекта и въздушната влажност.
Термографските технологии се усъвършенстват постоянно и при правилна употреба съвременните модели
камери предлагат достоверна информация за състоянието на електрическите съоръжения. Освен за сградни
електрически инсталации термографските камери могат да се използват и за безконтактна проверка на трафопостове и високомощни съоръжения; отоплителни и
водопроводни инсталации – откриване на горещи и студени точки, диагностика на течове и прекъсване при подово отопление, панелни отоплителни системи; наблюдение и изследване на енергийна ефективност на сгради, проверка на изолацията и др. С развитието на фотоволтаичните системи камерите вече намират приложение и за проверка на панелите, прегряване на инверторите и др.
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Осветителни системи за
търговски обекти
Съвременни аспекти в дизайна на осветителните решения

Осветлението е сред основните изразни средства за
създаване и утвърждаване на търговска идентичност и
отправяне на визуални рекламни послания в търговските
обекти. Ако се използва интелигентно, то има потенциала ефективно да стимулира желание за покупка у клиентите и значително да увеличи продажбите.

Основни тенденции в дизайна
Четири основни тенденции ще определят развитието
в дизайна на осветителните решения за търговски обекти през следващите няколко години, сочат прогнозите
на специалистите: насочване на вниманието, автентичност, естественост и устойчивост.

Акцентно осветление за презентиране на продукти
Оптичните системи с висока светлинна ефективност,
които прецизно насочват светлината, осигуряват висока интензивност и концентрация на осветлението, дори
при относително големи разстояния. Взаимодействието
между светлината и сенките подчертава формата и
структурата на даден обект. От това се възползват
търговските стратегии за презентиране на продукти
чрез т.нар. акцентно осветление. Контрастът между
общото и акцентното осветление създава светлосенки
и отблясъци, които се превръщат във фокусни точки.

Насочване на вниманието
Революционното развитие на светодиодните осветителни решения даде нов тласък на идеята за осветлението като елемент от дизайна. Възможностите за регулиране на яркостта и цветната температура, съчетани
с гъвкавите оптични характеристики на съвременните
LED източници, позволяват възникването и развитието
на иновативни технически осветителни решения. Освен
отлично осветяване и гъвкавост за разнообразни приложения, LED решенията осигуряват и множество икономически ползи. Димируемите LED тела с висок индекс на
цветопредаване и стабилност на цветовете, които
позволяват богато нюансиране на бялата светлина, са
хит в съвременното осветление.
Изменението на цветната температура създава фини
светлинни стимули за човешкото зрение и възприятие,
наподобяващи промените в естествената светлина през
различните периоди от деня или различните сезони. В
интелигентните съвременни осветителни дизайни се
вземат предвид вариациите в дневната светлина. Осветителните системи, които се инсталират на витрините и фасадите на търговските обекти, могат да
бъдат регулирани в зависимост от външната светлина, за да пресъздават различни сценарии: силно акцентно осветление за по-добър контраст около обед или
меко зоново осветление, което да насочва погледите в
дълбочина към вътрешността на обекта в облачни дни
или по залез.
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ства, не излъчват вредна инфрачервена и ултравиолетова радиация.
Това прави възможно съкращаването
на разстоянието между осветителните тела и обектите и намаляване
на разсеяната светлина, за да се редуцира допълнително потреблението
на енергия.

Визуално скъсяване на разстояния

Истинският ефект от акцентното
осветление се проявява, когато нивата на локална осветеност са много по-високи от тези на общото осветление в търговския обект.

Мощните LED лампи с насочена
светлина
са ефективна алтернатива на
разрядните лампи с висок интензитет от 20 до 70 W, традиционно
използвани за такива приложения. В
комбинация с подходяща оптична
леща, светодиодите осигуряват
отлично цветопредаване и подчертават качеството и атрактивността
на дадена стока, като стимулират
желанието за покупка. Различни детайли и контури могат да бъдат
поставяни във фокус посредством
гъвкави оптични решения, които предлагат широк спектър от ъгли на осветяване. Осветяването на периферните зони и вертикалните повърхности има насочващ ефект и помага на
клиентите по-лесно да откриват
продуктите, които търсят в
търговските обекти. Всеки рафт и
постамент, всички рекламни съобщения и търговски символи трябва да
бъдат осветени от подходящ ъгъл,
който варира според посланието и
търсения ефект. Подходящо осветените рафтове направляват потока
от клиенти в търговското пространство. Без рязко акцентиране в периферните зони и висококонтрастни
повърхности на рафтовете потенци-
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алните купувачи лесно биха пропуснали визуалните насоки към търсените
продукти в големите търговски помещения.

Интериорните дизайнери
препоръчват
висококонтрастно, но равномерно
осветление за големи подови площи,
където в далечината са поставени
постери с рекламни съобщения. Когато в обекта са ситуирани цели редици от рафтове, като в супермаркетите например, равномерното вертикално осветление гарантира, че
цялата гама от изложени стоки попада в рамките на визуалното поле
на клиента. На къси разстояния
ъгълът на осветяване и подравняването на осветителните тела определят колко ефективно и дълбоко
попада светлината в нишите на
етажерките. Колкото по-малък е
продуктът, толкова по-малко трябва да бъде разсейването на лъча,
който го осветява. Съществуват новаторски LED решения, които чрез
прецизно насочване и регулиране на
светлинните лъчи и контраста осветяват ефектно продуктите, а
въздействието им става още по-силно, когато общото осветление се изключи. Освен добър рекламен ефект,
този подход води и до сериозни икономии на енергия. Светодиодите са
единствените източници на светлина, които, без да са снабдени със
специални филтри и защитни устрой-

Колкото по-малко е разстоянието
между осветителното тяло и осветявания продукт, толкова по-детайлна и точна става презентацията на
по-малките обекти и елементи. Комбинацията от близко и далечно осветяване създава балансирано, енергийноефективно цялостно решение. Дискретните минималистични осветителни системи оптимално фокусират
вниманието върху представяните
продукти. Благодарение на LED технологията, близкото осветяване придобива съвсем нови измерения. Светодиодното осветление е безвредно
и икономично, като може да бъде и
прецизно насочвано. В допълнение,
LED компонентите разкриват нови
възможности за разработване на
последователни концепции за осветление на различни разстояния както
за мащабни, така и за минималистични осветителни приложения.
В наши дни различни осветителни
компоненти могат да бъдат контролирани и комбинирани свободно с цел
бързо и лесно създаване на вълнуващи осветителни сценарии. Регулируемите бели осветителни тела, които позволяват настройка на цветната температура за различни приложения, осигуряват отлично общо осветление. LED системите, които се
справят добре и с осветяването на
високи до 3 м тавани, позволяват фин
завършек на акцентното осветление.
Самите осветителни тела са компактни и относително незабележими,
така че не нарушават цялостната
визия на търговските площи, фасади
и витрини. По-прецизно осветяване и
по-ясна диференциация могат да
бъдат постигнати чрез осветителни тела, монтирани на рафтовете, а
не на тавана. Пиковете на светодиодното осветление създават очарователни отражения и така конкретни детайли от продукта могат да
бъдат подчертани по-лесно. В този
случай колкото по-малко очевидна е
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технологията на осветяване, толкова по-голямо внимание се отделя на самия продукт.

Моделиране на обекти
Дифузното осветление придава на силно отразяващите обекти с огледално покритие елегантни линии. Един
прецизно позициониран фин светлинен лъч може да изостри детайлите и да симулира движение. Взаимодействието между дифузно и директно осветяване представя
обектите по осезаем и неподправен начин.
Прецизното осветяване може да постави скъпи и луксозни продукти, като коли например, във фокуса на вниманието и буквално да ги „съживи“. Оказва се, че това е
сложна, но постижима задача. Запленяващи ефекти могат да бъдат добавени към контурите, дизайна, линиите, цвета и дори дълбочината и перспективата. Динамиката, внушените емоции и изображението се възприемат от зрителя като цялостно визуално преживяване.
Всеки детайл в купето е представен прецизно и без изкривяване. Цветовете на осветлението са подбрани
специално, така че да накарат повърхностите и материалите да изпъкнат оптимално. Специално позиционирани светлинни кръгове подчертават каросерията, а
точно измерени фокусни точки създават усещане за
движение.

не бива да бъдат представяни във фалшива светлина, а
състоянието им трябва да бъде показвано максимално естествено. Този ефект се постига с висок индекс на цветопредаване и добре балансирана комбинация от разсеяна
и насочена светлина, която да гарантира естествено осветяване на детайлите и светлосенки.
Статията продължава в следващ брой

Автентичност
Моделирането на имиджа на даден продукт и ефектната му презентация изискват подходящо осветление, което да гарантира, че рекламното послание се изпраща и
възприема правилно. Поначало осветителните системи,
съставени от няколко компонента, се считат за по-атрактивни от ярките единични тела. Автентичното осветление, от друга страна, подчертава характера на стоките и извлича качеството им на показ. Надеждност, автентичност и оригиналност са три от характеристиките на
продуктите, издигани в култ от съвременните търговци
и потребители. Що се отнася до осветлението, стоките
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Обезвъздушаване на
отоплителни инсталации

Наличието на въздух в отоплителните системи е нежелателно поради редицата странични ефекти, сред които влошаване на циркулацията на топлоносителя, повишаване на
корозията на металните тръби и други. В отоплителната
система въздухът може да попадне по различни начини. Найчесто това е при запълване на инсталацията, но също така
и при необходимост от допълване на инсталацията с вода
или при неправилно оразмеряване. Целта на обезвъздушаването на отоплителната инсталация е въздухът, образувал се в системата, да се изведе към атмосферата.
Условия, от които зависи
обезвъздушаването
на инсталацията
Условията, от които зависи обезвъздушаването на отоплителната
инсталация, са заложени още при
проектиране на самата система.
Важно е хидравличното оразмеряване на тръбната мрежа, което се
извършва след съставяне на схемата на инсталацията, и избора на
типа на отоплителните тела, топлообменници (при необходимост),
вида на генератора на топлина и
други. При изчисленията се взимат
предвид и загубата на налягане във
всеки тръбен участък, скорост на
топлоносителя, температура на
подаващата и връщащата вода в
инсталацията, съответно, темпера-
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турната разлика в системата,
дължината и височината на тръбния
участък, след което се определя
диаметърът на тръбите. Не трябва да се забравя, че има значение и
видът на тръбната мрежа, т.е. материалът, от който е изработена,
съответно стоманена, полиетиленова, полипропиленова, медна и т.н.
След като се направи хидравличното оразмеряване, следва определяне на наклона на тръбната мрежа,
предвиждане на компенсатори при
необходимост, както и поставяне на
автоматичните объзвъздушители и
крановете за източване.

Важен етап при проектирането
е правилното оразмеряване
на циркулационните помпи, регулира-

ща арматура, както и определяне на
разширителния съд.
Наклонът на тръбната мрежа
следва да се предвиди възходящ,
така че по време на пълнене на системата въздухът да се отвежда по
посока на движението на флуида.
Минималните наклони са съответно: за главните хоризонтални клонове – 0,003%; за отклоненията от
главните хоризонтални клонове и
връзките към отоплителните тела
– 0,005%, но не по-малко от 10 mm
за цялата им дължина; за кондензационни линии – 0,001%. При скорост
на топлоносителя по-голяма от 0,2
m/s се допуска да няма наклон в
хоризонталните участъци. За настройка, изключване и изпразване на
отделните вертикални клонове се
предвиждат вентили с изпразнители – ръчни или автоматични, които
се разполагат на достъпни места
в близост до разпределителната
мрежа. За цялостно изпразване на
инсталацията в най-ниската й част
се предвижда изпразнител.
Когато схемата на мрежата не
позволява източването да става от
едно място, се проектират повече
от един изпразнители за отделни
зони. Правилното определяне на обема на разширителния съд, мястото
му на монтаж, както и това дали ще
е отворен или затворен, също е оп-
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ределящо за правилното обезвъздушаване на отоплителната инсталация.

Методи
за обезвъздушаване
Самото обезвъздушаване на инсталацията става посредством
обезвъздушителни мрежи, въздухосборници с автоматични обезвъздушители или индивидуални автоматични и ръчни обезвъздушители.
Монтажът на обезвъздушителите
по правило е в най-високите точки
на системата, както и в най-крайните. Например за всяко отоплително тяло се предвижда задължително индивидуален автоматичен или
ръчен обезвъздушител. За всеки вертикален щранг в най-горната му
точка също е препоръчително да се
проектира автоматичен обезвъздушител. За местата, където
въздухът би се събрал и няма
възможност за естественото му

ÑÒÐ.

22

2*2014

отвеждане, се използват спирателни кранове с изтакател. Правилото
за монтаж на изпразнителите е в
най-ниските точки.

Въздушни
възглавници
Въздухът се образува в отоплителната инсталация основно по
време на пълнене на инсталацията
с вода, допълването й с вода по време на експлоатация и при неправилно оразмеряване. Когато топлоносителят се загрее, налягането в системата се повишава и водата се
разширява, вследствие на което се
образуват въздушни възглавници,
които ако не се отведат в атмосферата, остават в инсталацията и
отоплителните тела или изобщо не
се затоплят, или са неравномерно
загрети.
Последиците са неефективно
отопление, неотоплена сграда, корозия на тръбите и преразход на

гориво. При схема с отворен разширителен съд се налага по-често
допълване на системата, съответно и необходимост от обезвъздушаване. Допълването й става по два
начина - с автоматична пълначка
или ръчно.
Важно е да се има предвид, че при
първоначално пускане на отоплението в началото на всеки отоплителен сезон всички радиаторни вентили следва да бъдат отворени, за да
се извърши добро обезвъздушаване.
Когато водата в инсталацията започне да се затопля, по тръбите се
чува специфичен шум, което именно е извеждането на въздуха от системата. След като веднъж
въздухът е отведен в атмосферата, обикновено не се налага повторно обезвъздушаване през отоплителния сезон, освен ако не се извършват някакви ремонтни работи
или профилактики на отоплителната инсталация.
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Стремим се да съчетаваме
комфорт и енергийна
ефективност в климатизацията
Шейн Донг, мениджър Продажби за Югоизточна
Европа в отдел Търговска климатизация
на Hisense International, пред сп. ТД Инсталации

Г-н Донг, бихте ли представили накратко себе си и компанията, която представлявате?
Hisense International има повече от 30
клона по целия свят. Продуктите ни
се предлагат в 138 държави. От миналата година си партнираме с Проксимус Инженеринг. Щастливи сме, че
продуктите ни се възприемат добре
на българския пазар и вече са известни с високото си качество. Днес
много клиенти разпознават Hisense,
благодарение на съвместната ни
работа с Проксимус. Целта ни е да
разширим и затвърдим продуктовото
си портфолио в България.
Защо избрахте Проксимус Инженеринг
за свой партньор в България?
Продуктите на Hisense са с много
високо качество, така че ни трябваше подходящ партньор, който да ги
дистрибутира в страната. Знаехме,
че Проксимус се отличава с професионализъм и опит в областта на кли-

матичните системи – проектиране,
инсталация и поддръжка. Избрахме ги,
за да запазим доброто качество и да
внесем по-добра ефективност в доставките и гаранционния сервиз на
клиентите си тук.
Какви решения възнамерявате да лансирате на българския пазар тази година?
В Hisense/Hitachi поставяме фокуса си
върху системи с променлив поток на
охлаждащия агент (VRF), включително професионални и жилищни решения:
дву- и тритръбни VRF системи, системи с воден източник, решения за
рекуперация на топлина, както и мини
VRF системи. Миналата година предложихме на пазара серия мултифункционални системи, търсени от все
повече клиенти като енергийно ефективно решение. Тези системи осигуряват отопление, охлаждане и подгряване на битова гореща вода. Отличната ни техника на инсталация гарантира, че продуктите ни доставят все
повече ползи за клиентите.
Разкажете повече за някои от проектите, реализирани в България.
Един от най-интересните проекти,

Hisense/HITACHI поддържа високо ниво
в работата си
Яни Дуков, управител на Проксимус инженеринг
За нас е чест да сме партньори на високотехнологичен специалист като Hisense/HITACHI.
Компанията поддържа високо ниво на операциите си, като предлага активно сътрудничество, съдействие и готовност денонощно да бъде на разположение за решаване не
само на технически проблеми, но и на въпроси от всякакъв характер, свързани със съвместната ни дейност. Hisense/HITACHI е мащабна, сред първите в света технологични
компании, което проличава и в отличното качество на продуктите. Същевременно
компанията е отдадена изцяло на отношенията с партньорите и клиентите си.
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които изпълнихме тук, е 5-звездният
хотел „Лунна пътека“ в Св. Влас,
където изградихме централизирана
климатична VRF система с директно изпаряване, базирана на технологията HISENSE Hi-Flexi M Series. Същото решение внедрихме в офис сградата на „Багеди“ във Варна, където
инсталирахме и интегрираната система за контрол и мониторинг H-Net,
отчитаща индивидуалното енергийно потребление. Друг референтен
проект е сградата на Allianz Bank,
също във Варна, където внедрихме
същата VRF технология.
Какви са впечатленията ви от българския пазар?
Връзката между Китай и България
постепенно укрепва. Пазарът на климатични системи тук е стабилен през
последните няколко години. Дълго
време търсихме подходящия партньор
и го открихме в лицето на г-н Яни
Дуков и целия екип на фирма Проксимус Инженеринг. Радваме се, че вече
поставихме успешен старт заедно.
Какви са плановете ви за бъдещо развитие в България?
Убедени сме, че все повече клиенти в
страната ще откриват във VRF системите на Hisense правилното решение в областта на климатизацията. Заедно с нашите партньори тук
предлагаме висококачествени технически решения с отлични цена и
възможности за поддръжка. Основната задача на климатичните ни системи е да осигуряват комфортна
среда. Полагаме големи усилия и за намаляване на енергийната им консумация. Ето защо се доверяваме на найиновативните технологии, за да съчетаем тези две цели.
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Съвременни отоплителни
системи на биомаса
Биомасата е все по-предпочитано гориво в бита, индустрията и
търговията в световен мащаб с оглед на високата му енергийната
ефективност и екологосъобразност. Терминът биомаса обхваща
голямо разнообразие от материали с органичен произход, включително дървесина, остатъци от лесовъдството, селскостопански,
животински, битови и индустриални отпадъци. Биомасата е един
от най-важните източници на възобновяема енергия с нарастваща
значимост за жилищното, търговско и промишлено отопление.
На пазара е достъпна широка гама от отоплителни системи на биомаса от различни производители и с различен мащаб, в разнообразни вариации по отношение на капацитета и мощността. Най-често използваните горива в такива системи са дървесни пелети,
костилки от плодове, дървесни стърготини, дървесен чипс и др. В
отоплението на биомаса, подобно на редица други области, закономерно навлизат иновативни технологии, които спомагат за повисока ефективност и производителност, по-лесна употреба и помалко влияние върху околната среда.
За да ви представим най-актуалните технологии за отопление на
биогориво, подходящи за отоплителни приложения в жилищни,
търговски и индустриални помещения, които се налагат на пазара
през последните години, поканихме някои водещи фирми в бранша,
доставчици на отоплителни системи на биомаса. Фирмите, които
се включиха, представят успешните си практики, най-иновативните и ефективни решения в портфолиото си, както и обширен поглед върху съвременните тенденции на развитие на технологиите
в този сектор. В настоящия брой на сп. ТД Инсталации ви предлагаме коментарите им, подредени в азбучен ред.

Отоплението на биомаса
се развива с нови технологии
и енергоносители
През последните 10-15 години в
Европа, а през последните 5-6 и у нас,
все по-популярни стават отоплителните инсталации на биомаса. Масово използваното гориво в такива инсталации са пелетите. Те представляват пресовани под високо наляга-

не дървесни частици, без използване на слепващи вещества, които
обикновено са отпадък от дървопреработвателната промишленост. Пелетите са въглеродно неутрални и
поради това се приема, че са екологично гориво. За разлика от друг тип
такова гориво - екобрикетите (наричани още "енергийни блокчета"),
при пелетите - чрез горивоподава-

щия механизъм и модерните електронни системи за управление - горивният процес е напълно автоматизиран и допринася за повишаване на
уюта в дома.
Нашата фирма предлага два от
най-разпространените модела пелетни горелки на пазара в България
– Burnit Pell и Biotech. Дори моделите
с най-малка мощност (съответно до
25 и до 35 kW) покриват на 90% изискванията за едно нормално българско домакинство. Разбира се, има и
модели, достигащи до 150 kW, които са достатъчни за малки до средни по размер обществени сгради. Горелките имат редица преимущества
– автоматизирано пелетоподаване
и запалване, самопочистваща функция, командване от външен безжичен
термостат, функция "битова гореща вода", прецизен седмичен програматор за работа, позволяващ максимално точно покриване на индивидуалните нужди на домакинствата, регулиране на температурата на топлоносителя. Естествено, всичко
това е придружено от пасивни и активни защити от аварии.
В последните години отоплението
на биомаса търпи сериозно развитие
и по отношение на суровините. Вече
се говори за биогорива от второ поколение, които са произведени изцяло от селскостопански отпадъци, а
именно слама, царевичак, дървесен
чипс, костилки и т.н. Факт е, че не
всички пелетни котли и горелки са
приспособени за работа с тези нови
енергоносители, но производителите
на такова оборудване бързо и своевременно оптимизират и подобряват
продуктовата си гама.
Динко Геров,
управител на БГ Ин
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(комплект 2 фланеца). Освен високо
съотношение между цена и получавана топлинна енергия, Greyko RB гарантира и отлична екосъобразност,
тъй като на практика не замърсява
околната среда.
Като цяло, водещите тенденции
на развитие на технологиите в този
сектор са свързани с по-висок клас
на автоматизация на универсалните
съоръжения, работещи на биомаса.
Съвременните решения предлагат
все по-лесна и ефективна експлоатация - възможности за самопочистване, минимално време за обслужване
и висока производителност.
инж. Милен Владков и
инж. Николай Цветанов,
управители на Грейко

Съвременните пелетни горелки
съчетават удобство,
безопасност и ефективност
Сред най-актуалните технологии
в отоплителните системи на биомаса, които намират приложение в
сградните инсталации, са универсалните съоръжения, работещи на
биомаса, които са непретенциозни
към естеството и качеството на
горивото. Те съчетават традиционните топлина и комфорт, плюс оптимална енергийна ефективност и
иновативни технологии за лесна и
безопасна употреба, контрол и производителност. Практиката ни показва, че предпочитано гориво са
пелетите, а едни от най-търсените решения за отопление на жилищни и търговски помещения са пелетните горелки.
Сред клиентите ни се наложи моделът пелетна горелка Greyko RB,
който работи с дървесни и агропелети. Решението позволява бърз
монтаж и настройка, както и лесна
експлоатация. За инсталирането му
са необходими около 4 часа, като цялата работа може да бъде свършена от един човек. Пелетната горелка не изисква ръчно почистване,
което я прави предпочитано от
много хора отоплително средство.
Осигурена е система за самопочистване без прекъсване на горивния
процес. Greyko RB съчетава компактност и висока производителност,
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като разполага с три степени на
регулиране на мощността и вертикален пламък. Надеждният електрически нагревател на модела е с
ниска мощност от 121 W. Решението се предлага с гарантирани 10
хил. цикъла експлоатационен период.
Иновативната пелетна горелка
осигурява високи нива на безопасност, като при експлоатацията й е
невъзможно да се осъществи "обратен пламък", дори когато е извадена негоримата гъвкава тръба. Решението остава със студен корпус и
тубус при процеса на работа, като
гарантира и ефективна защита от
препълване на входящата тръба.
Напълно автоматизираният модел
разполага с функция "поддържане на
огъня", а фотосондата на системата е защитена срещу запрашаване,
опушване или стопяване.
Интелигентната функционалност
на Greyko RB се осигурява от възможността за управление от стаен и
програмируем термостат. Системата е съвместима с всички котли на
твърдо гориво без да е необходима
реконструкция на отоплителната
инсталация, като позволява и включване на помпа за битова гореща вода.
Моделът предлага висока ефективност на горене чрез предварително
загряване и газоотделяне, както и
възможност за директен монтаж на
нафтови котли без преустройство

Комплексните технически
решения се налагат
в отоплението на биомаса
В съвременните сградни инсталации намират широко приложение автоматизираните системи за отопление и производство на битова гореща вода, базирани на технологии
за оползотворяване на дървесни пелети и дърва за огрев. Те са особено
търсени за еднофамилни и многофамилни къщи, както и за малки фирмени обекти. Тези системи включват
водогрейни котли с топлинна мощност в диапазона 15-100 kW, в зависимост от топлинния товар на сградата.
Едно от иновативните решения в
гамата продукти, които предлагаме,
е новият водогреен котел от серия
Pelletherm V.4 LT. Моделите от серията са оборудвани с автоматизирана самопочистваща пелетна горелка от серия GP-хх-sc и са предназначени да използват твърди биогорива под формата на дървесни пелети.
Механичното самопочистване на пелетната горелка е новост сред продуктите родно производство и е
възможно най-доброто решение, позволяващо на крайните клиенти да
използват дървесни пелети с лошо
качество, респективно да получат
по-ниска цена за отопление при стабилен КПД и без да се налага да се
прекъсва горивния процес. Тези котли се използват както в системи за
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локално отопление, така и за генериране на топла вода за битови нужди, дори през летния сезон.
Решението осигурява висок коефициент на полезно действие и ниски
концентрации на вредни емисии, изпускани в атмосферния въздух. Топлоизточникът е конструиран така, че
потребителят има възможност автоматизирано да настройва работата на съоръжението, както и да бъде
улеснен с почистването на пепелния
остатък веднъж на всеки 30 дни.
Съоръжението е с много добро съотношение цена/качество, има висока
надеждност, лесно е за обслужване и
е с ниски експлоатационни разходи.
Водогрейният пелетен котел, в комбинация с акумулиращ съд и инсталация за подготовка на битова гореща
вода посредством слънчеви колектори, прави системата високоефективна, гъвкава по отношение на работата при различни режими и гарантира
икономия на енергия.
Тенденциите за развитие на технологиите в сектора като цяло са
свързани с предлагане на комплексни
технически решения, в резултат на
които да се постигне икономия на
енергия, удовлетвореност и комфорт
на потребителите и да се опази околната среда.
инж. Диляна Янева-Иванова,
изпълнителен директор
на Екотерм Проект
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Съчетаването на различни ВЕИ
технологии в отоплението води
до значителни ползи
Нарастващата чувствителност
към устойчиво енергийно развитие с
ограничено въздействие върху околната среда насърчава инвестирането в
технологии за производство на топлинна енергия от възобновяеми източници – биомаса, слънчева и геотермална енергия. При изгарянето на дървесни пелети не се повишават нивата на
въглероден диоксид (СО2), който
създава глобални климатични измене-

ния. От тази гледна точка процесът
е неутрален. Получава се минимално
количество пепел, което представлява качествена тор със съдържание на
фосфор и калий. Най-важното предимство на дървесните пелети е, че се
произвеждат от отпадъчна дървесина и към момента не съществува
опасност от изчерпването им като
алтернативен източник на енергия.
Съвременните модели пелетни котли FL 3/ 7 от Fer gruppo Ferroli и камини AMBRA AIR/ HYDRO от MBZ Italfuoco
имат следните предимства: автоматизирано отопление без необходимост от непрекъснат надзор и
възможност за работа по предварително зададена програма; електронно управление на горивния процес и
възможност за икономично изразходване на горивото чрез оптимизация на
горивния процес. Други преимущества
на тези решения са екологично чистият процес на изгаряне; лесното почистване и поддръжка и широкият диапазон на мощност, съчетан с висока
производителност. Моделите котли
на пелети FL 3/ 7 разполагат с голяма
горивна камера за лесен достъп, като
са окомплектовани с две врати за моментално преминаване от пелети на
твърдо гориво и обратно.
Съчетаването на различните технологии с възобновяеми енергийни
източници в изграждането на сградна система за отопление води до по-
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рационално използване на консумираната енергия и сериозни намаления на
разходите за гориво. КлиВенТо предлага и изгражда слънчеви, геотермални, въздушни и пелетни отоплителни
инсталации.
Подобни комбинирани инсталации
бяха изградени в няколко жилищни
сгради. Успешен пример е отоплителна инсталация, състояща се от водогреен котел на пелети FL 4 с пелетна горелка Mikro P7, комплект със
соларна система VF 300, състояща се
от плоски слънчеви колектори Ecotop
VF 2.3 и модул за управление, бойлер
с две серпентини ECOUNIT 300 - 2C и
алуминиеви радиатори, модел Club/
Tal. Слънчевата система в този случай осигурява 75% от битовата гореща вода за една година, като през
най-студените дни е подпомагана от
котела на пелети.
За постигане на максимална ефективност нашите специалисти съветват към така изградената отоплителна инсталация да се присъедини термопомпа въздух - вода RXA I, а алуминиевите радиатори да се заменят с
вентилаторни конвектори Top Fan. По
този начин отоплението през преходните сезони ще се поема от термопомпата, а котелът би се включвал
само през времето, когато външните
температури падат под -10/15 оС.
Отоплителните инсталации от този
тип се управляват по електронен
начин, като чрез задаване на желаните температури в помещенията се
постига максимална ефективност,
намалено потребление на горива и
удължаване живота на отоплителните съоръжения. Използването на допълнителни буферни резервоари за топла вода могат да увеличат значително ефективността на така изградените отоплителни инсталации.
Йордан Тодоров,
инженер ОВК инсталации в КлиВенТо

Интелигентните технологии
навлизат в отоплителните
системи на биомаса
Биомасата е особено важен източник на енергия с оглед стремежа към
енергийна ефективност и екосъобразност в съвременните домове. Отоплителните системи, използващи
алтернативни източници на енергия
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и щадящи околната среда, намират
все по-широко приложение в сградните инсталации. Тенденцията е към
улеснено складиране на горивото и
екологичен горивен процес, автоматизирано управление и интелигентна функционалност. Едно от направленията, върху които фокусираме
дейността си, е именно производството на енергийно ефективни решения за битово отопление - котли,
горелки и камини на биомаса.
Пелетните камини BURNiT Comfort
са решение за директно отопление
(модели PD) или за подвързване към
отоплителна инсталация (модели PM
с водна риза). Подходящи са за жилищни помещения, ресторанти или
лобита на хотели. Гамата модели,
която предлагаме, не изисква отделно котелно помещение, което е сериозно предимство в съвременните
сградни приложения. Препоръчително гориво са дървесните пелети.
Пелетите имат висока плътност,
те са компактни и лесни за складиране, осигуряват ефективен и екологичен горивен процес с ниско
съдържание на пепел.
Пелетните камини BURNiT Comfort
разполагат с интелигентен контролер с дистанционно управление, вградена пелетна горелка и бункер за
пелети, както и с врата с термоустойчиво стъкло. Модели PD са снабдени с функция за принудителна
въздушна циркулация. Предлагаме и
пелетни камини с водна риза за инсталиране на предпазени от замръзване балкони (модели PM-B с водна
риза). Те се подвързват директно към
отоплителната инсталация, а за да
се редуцират топлинните загуби,
вратата е метална и добре изолирана.
Интелигентните технологии като
цяло все повече навлизат в сградни-

те инсталации. Не са изключение и
отоплителните системи на биомаса,
които трябва да осигуряват лесна и
икономична експлоатация и максимални ползи за потребителите. За целта в много съвременни отоплителни
инсталации на биомаса се интегрират системи за автоматизация и
микропроцесорни управления. Такова
решение е високоефективният котел
за отопление на средни и големи помещения с изгаряне на дървесни пелети BURNiT PelleBurn, който се наложи сред клиентите ни през последния отоплителен сезон. Котелът
разполага с водна риза, изцяло покриваща горивната камера и иновативна самопочистваща система.
Микропроцесорното управление на
BURNiT PelleBurn осигурява напълно
автоматизирано запалване и пелетоподаване, както и управление на помпа за отоплителна инсталация и помпа за битова гореща вода. Важна задача на този тип отоплителни системи е да осигуряват и максимална
безопасност. За целта котелът е
оборудван с контролер, който сигнализира при повишаване на работната
температура и STB термостат, който реагира при повишаване на температурата и изключва вентилатора. Допълнително, огънатата захранваща тръба на пелетната горелка
възпрепятства постъпването на
обратен огън от горелката в бункера с пелети.
Изпитан и одобрен съгласно Европейска норма EN – 303-5, клас 5,
PelleBurn достига ефективност до
91%. Практиката ни показва, че благодарение на комфорта и ползите,
които осигуряват, пелетните котли
се превръщат във все по-търсено
решение за сградно отопление.
Надежда Александрова,
НЕС - Нови Енергийни Системи
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Дренажни тръби

Отвеждането на излишните повърхностни и подпочвени води
от сгради, съоръжения и други е сред основните фактори, които е необходимо да се вземат предвид в етапа на тяхното
проектиране, тъй като неподходящата дренажна система
може да окаже негативно влияние върху цялата конструкция
на сградата. Улуците и водостоците не винаги са достатъчни. Често се налага изграждането на хоризонтални дренажни системи, включващи редица елементи, сред основните от
които наред с кладенци, канали и т. н. са дренажните тръби.

Използват се предимно
полиетиленови тръби
Дренажните тръби като елемент
от конструкцията на подземните
дренажни системи са предназначени
за отвеждането на излишната вода
към съответните резервоари. Водата попада в тръбите през отворите в стените им и вследствие от
естествения наклон, който се придава на конструкцията по време на
монтажа, се стича в резервоара.
През годините за производство-

2*2014

ÑÒÐ. 31

> ÂèÊ îáîðóäâàíå
то на дренажи тръби са използвани
различни материали като керамика,
азбестоцимент, бетон, железобетон и други. Всеки един от тези материали има своите предимства и
недостатъци. Днес поради това се
използват предимно тръби от полимерни материали, основно тръби от
полиетилен, което се дължи на немалкото им предимства пред останалите.
Тръбите от азбестоцимент или
керамика например се характеризират със значително тегло, което
затруднява тяхното транспортиране и монтаж, който пък, от своя
страна, е скъп и бавен. Самите
тръби преди монтаж изискват предварително подготовка, за която са
необходими висококвалифицирани
специалисти. Характеризират се и
с недобри експлоатационни характеристики. В процеса на експлоатация
съществува опасност от запушване, което налага периодичното им
почистване. Експлоатационният им
срок също е сравнително кратък,
съпоставен с този на полимерните.
Азбестовите тръби са със срок на
експлоатация около 20 години, керамичните - около 30, докато за полимерните тръби този срок е до около
60 години. От своя страна,
полиетиленовитe тръби се характеризират с устойчивост към физични и химични въздействия, устойчивост на корозия, дълъг експлоатационен срок, по-малко тегло и съответно - лесно транспортиране и монтаж, хомогенна структура, широк
диапазон по отношение на работни
температури.

Конструктивни особености
на тръбите
Полимерните дренажни тръби се
предлагат в различни варианти на
изпълнение както по отношение на
използван материал за изработването им, така и в зависимост от структурата.
Материалът, от който се произвеждат дренажните полимерни
тръби, най-често е полиетилен нис-
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ко напрежение, но се предлагат и
дренажни тръби от PVC. Тръбите
обикновено са гофрирани, което позволява равномерно разпределение
на натоварването от слягащата
почва по цялата дължина на тръбата, благодарение на което тя запазва за дълъг период от време своята здравина и надеждност. Предлагат се и дренажни тръби с гладка
външна повърхност, които се предпочитани в някои специфични приложения.
По отношение на структурата
гофрираните тръби се предлагат в
два варианта – еднослойни и двуслойни. Характерно за двуслойните
тръби е тяхната гладка вътрешна
повърхност, което спомага за намаляване на хидравличното съпротивление и улеснява протичането на водата през тях. По този начин се намалява и риска от натрупване на отлагания и запушване на тръбите.
Оребрението при еднослойните
тръби е от двете страни на тръбата.
С оглед на функцията, която изпълняват тръбите, най-често са
перфорирани, като перфорацията
може да бъде пълна или частична
като частичната може да заема
различна площ от тръбата. Предлагат се тръби и без перфорация.
Добре е да се има предвид, че размерът на перфорацията оказва влияние върху номиналните размери на
тръбата, за които тя може да бъде
използвана.
Тръбите с частична перфорация се
препоръчват в случаите, когато
тръбите са заобиколени от твърда
почва. Съответно, тръбите с пълна
перфорация са предпочитани при меки
почви.
Дренажните тръби в зависимост
от изпълнението си биват твърди,
предлагани на отрези и гъвкави.
Производителите предлагат и
тръби с различна здравина и клас на
твърдост. Сред често предлаганите
са тръбите с клас на твърдост - SN2,
SN4, SN6, SN8, SN16.
Стандартно двуслойните тръби

се предлагат на отрези с дължина 5
или 6 метра. Еднослойните тръби,
благодарение на по-голямата еластичност на конструкцията, допускат
транспортиране и доставяне във вид
на ролки с дължина от порядъка на 25,
50, 100 m.

Филтриращи елементи
При изграждането на дренажните
системи често възникват въпроси,
свързани с това какви тръби да се
използват – с филтриращи елементи
или без и, съответно, с какви филтриращи елементи при избор на този
вариант. Специалистите препоръчват места, където има голяма вероятност от затлачване на системата да се използват тръби с филтирарщи елементи.
Използваните за дренажни тръби
филтриращи елементи обикновено са
геотекстил или материал от кокосови влакна. Предназначението и на
двата вида е да осигуряват защита
на тръбите, да филтрират постъпващата вода и ред други функции, сред
които стабилизиране, разделяне и
т.н. При избора на конкретен материал специалистите препоръчват да
се вземат предвид преди всичко почвените условия. Например в места
с песъчливи почви се препоръчва използването на тръби с геотекстил.
За глинести почви по-подходящото
решение се оказва използването на
филтриращи елементи от кокосови
влакна.
Добре е да се има предвид, че при
тръбите с филтриращи елементи
има известни ограничения по отношение на срока на съхранение. Тръбите
с филтър от геотекстил могат да се
съхраняват не повече от 12 месеца,
а с филтър от кокосово влакно - не
повече от 6 месеца. Също така геотекстилите, използвани в дренажната система, са с различни параметри на материята. Изборът на подходящ зависи от конкретния случай,
като специалистите препоръчват да
се обърне внимание на плътността
на платното, якостните му качества,
устойчивостта на пробиване, дре-
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нажна способност, UV стабилизацията и др.

Полагане на тръбите
Дълбочината на полагане на предлаганите различни типове дренажни
тръби варира и обикновено се указва
от производителя, но стандартно
достига до 6 метра. За еднослойни
тръби, поради по-голямата им еластичност, се препоръчва полагането
им да е на дълбочина не по-голяма от
два метра. Добре е да се вземе предвид и дълбочината на замръзване в
областта на изграждане на системата.
Необходимо е да се обърне внимание и на скоростта на вливане на
подпочвените води в дренажите. При
малки скорости съществува опасност от неефективно дрениране и
затлачване. От друга страна, при
високи скорости е възможно изнасяне и на част от почвата през дренажната система.
При полагане на тръби с прорези
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ориентацията на прорезите е в зависимост от движението на водата.
Важен параметър на дренажната
система се явява и количеството
вода, което се налага да се отведе
за единица време. За да се изгради
ефективна дренажна система, е необходимо проектът да е съобразен с
конкретните теренни условия. Влияние оказват и строителните работи
на самата площадка.
Самото полагане на тръбите започва от най-ниската част на мрежата. След изкопаване на трасето
се предвижда подложка, която е необходимо да бъде добре уплътнена и
нивелирана. След това се полага геотекстил. Той се полага на дъното и
вертикалните стени на изкопа, преди да се напълни с инертни материали и да се положи дренажната
тръба. Преди полагане на геотекстила е необходимо земната основа
да бъде добре почистена и по
възможност суха. Върху геотекстил
се изсипва чакъл или съответният

алтернативен филтриращ слой. При
избора на филтриращ слой специалистите препоръчват той да се избере с оглед изискването частиците
почва, подложена на дренаж, да не се
отмиват, да не запушват посипката и да не замърсяват тръбите и
кладенците. За подходящ филтриращ
материал се считат материали
като кварцов пясък, антрацит, керамзит и други с определен зърнометричен състав.
Препоръчително е дренажът да се
изпълнява от съставни елементи на
един производител за по-добра съвместимост и по-надежден и дълготраен експлоатационен живот.
Съединяването на всички полимерни дренажни тръби се осъществява
с помощта на фасонни елементи, както при гравитачните канализационни системи. Използват се стандартните фасонни части за двуслойните тръби. При еднослойните тръби
фасонните елементи се предлагат
от производителя им.
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one2clean гарантира надеждно и ефективно
пречистване на битовите води
През последните няколко години пречиствателните станции
са постигнали впечатляващо технологично развитие. Днес те са
високотехнологични продукти, оборудвани със сложни управления
и различни помпи, сензори и клапани, но това често е в ущърб на
надеждността на продукта. С one2clean Вие ще бъдете в състояние да поемете отговорността за навременното пречистване
на битовите води, като едновременно с това се грижите за бюджета си и за околната среда. При one2clean са премахнати ненужните екстри, което я прави надеждно решение:
- няма механични елементи в отпадъчните води;
- нужен е само един резервоар с една камера;
- по-малко консумация на енергия и по-малко износване;
- няма помпи в отпадъчните води;
- няма електрически компоненти в отпадъчните води;
- невероятно малко утайки от отпадъчните води.

one2clean е умна и опростена система
one2clean представлява усъвършенствана и доразвита доказаната SBR технология за отпадъчни води, със значителни предимства по отношение на разходите, експлоатацията и поддръжката. Чрез закупуване на система за пречистване на отпадъчни
води one2clean Вие избирате качеството на GRAF и се възползвате от опита на повече от 250 000 доволни клиенти. С one2clean
изхвърлянето на отпадни води е безопасно и достъпно.

one2clean е изчистеното решение
one2clean има нужда само от 3 стъпки, за да пречисти водата. Пречистването на отпадъчните води се извършва в една камера само в един резервоар. Това елиминира ненужните помпени
процеси и връщането на утайките.

Принцип на работа
1. Пречистване на отпадъчната вода - отпадъчната вода постъпва директно в биологичната зона без да са необходими помпени процеси. Аерацията на цялата камера води до незабавна активация на отпадъчните води. Микроорганизмите започват биологичен процес на пречистване, без забавяне.
2. Фаза на утаяване - аерацията е прекъсната чрез контролното устройство и активната утайка се утаява на дъното. Зоната за пречистена вода е в горната част на контейнера.
3. Изпомпване на пречистената вода - чистата вода се отвежда от системата и процесът на пречистване може да започне отново.

Предимства на one2Clean
one2clean е без мирис
Цялата отпадъчна вода се активира незабавно с кислород, използвайки уникалната one2clean технология. Процесът при
one2clean пречиства водата без отделящи се миризми, след което тя е годна за отвеждане в природата.

one2clean вече отговаря на нуждите на утрешния ден
Пречиствателната станция one2clean може да постигне постоянни параметри на пречистване с коефициент на ефективност
до 99%! Това осигурява висока сигурност на инвестицията, дори
ако законовите изисквания станат по-строги.

- изцяло аеробна технология - аерира се целия резервоар
- опростена технология с висока степен на пречистване - до 99%
- 2/3 по-малко утайки - по-малки разходи за почистване
- двойно по-голям буфер за пренатоварване
- изключително ниска консумация на енергия
- няма механични и електрически компоненти във водата
- вградена шахта за проби
- компактно управление Klaro
- бърз монтаж и елементарна поддръжка
- СЕ сертификат на съда и технологията
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Планираме да представим
специализирана асансьорна
техника на българския пазар
Марко Мария Чериани, главен изпълнителен
директор на ILC - International Lift Components,
пред сп. ТД Инсталации

Уважаеми г-н Сериани, бихте ли представили накратко корпоративната
структура и основната дейност на ILC?
ILC – International Lift Components е
основана през 1994 г. Основната цел
на създаването й е да се изгради
структура за дистрибуция на продукти, компоненти и решения в областта на асансьорната техника на италианския пазар, като същевременно
се осигуряват същите по качество
услуги в областта на инсталацията,
поддръжката и гаранционния сервиз,
предлагани директно от производителите. Благодарение на значителни финансови инвестиции, само за
десетилетие компанията успя да
достигне сегашния си статут на
сериозен фактор на пазара на асансьорни технологии в национален и
международен мащаб. ILC разполага с
добре обучен екип от опитни инженери и търговци, които работят за
утвърждаването на фирмените позиции на локалния и чуждестранните
пазари, като предлагат цялостни и
персонализирани решения.
Кои са акцентите в портфолиото ви
продукти и решения?
Компанията ни е доставчик на специално разработвани продукти и си-
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стеми – от компоненти до най-високотехнологични асансьори. В портфолиото на ILC фигурират всички типове компоненти, резервни части и цялостни решения: електрически, хидравлични и беззъбни MRL асансьори
със значително умалени размери на
задвижващия механизъм за оптимално използване на пространството.
Ресурсите на техническия ни офис
основно се използват за модернизация на работещи асансьори или подмяна на вече съществуващи съоръжения. Към момента ILC дистрибутира
три основни групи продукти: цялостни системи, компоненти и резервни
части.
Бихте ли посочили някои от стратегическите европейски партньори на ILC?
Занимаваме се с всякакъв род дейности по обновяването на съществуваща асансьорна техника, като проучваме всяко конкретно приложение и
разработваме специално и уникално
решение. За целта разчитаме на
дългосрочни и надеждни сътрудничества с водещи европейски производители на асансьорни компоненти. Сред
тях са FERMATOR (врати), SAVERA
(направляващи релси), EMESA (кабини и рамки), CARLOS SILVA (контролери), DYNATECH (компоненти за безопасност), CEDES (светлинни завеси), HIDRAL (товарни платформи),
GEMENEK (асансьорни бутони),
DAETWYLER (плоски кабели), MP (цялостна гама компоненти).
Кои са ключовите пазари в маркетинговата стратегия на ILC? Планирате ли
да разширите бизнеса си в Югоизточна
Европа?
Износители сме в повече от 85 държави по целия свят и имаме широка
мрежа от партньори. Да бъдеш парт-

ньор за нас означава да създаваш
сътрудничества с местните клиенти и да предлагаш най-добрите услуги. Понастоящем сме представени
посредством контролирани дружества или споразумения за дистрибуция в Полша, Русия, Кувейт, Албания,
Бангладеш, Тунис, Сингапур, Франция
и Испания. Все още не сме достатъчно активни на Балканите и в Югоизточна Европа. Това е и една от основните причини за участието ни
като изложители на Lift Balkans тази
година. Следвайки маркетинговата
си стратегия, търсим надеждни локални партньори, с които да създадем
дългосрочни отношения.
Какво е значението на балканските
пазари за вашия бизнес? Какви възможности за развитие намирате в България?
ILC е италианска компания, а Италия
има сериозни исторически и търговски връзки с държавите на Балканите. Все още не сме навлезли активно
в региона, но обмисляме сериозно
разширяване на позициите си тук.
Засега работим с фирми в Сърбия,
Босна и Херцеговина, Албания,
Хърватска и Румъния. Планираме да
увеличаваме представителствата си
и да създаваме все повече партньорства в региона.
Както вече споменах, компанията ни
е специализирана в разработването
на специални асансьори и решения за
модернизация. Стремежът ни е да
представим на българския пазар специализирана асансьорна техника като
панорамни, наклонени и високоскоростни асансьори, решения за високи
сгради, усилени товарни и транспортни асансьори, както и решения за
опасни атмосфери.
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Системи за сигурност в
музеи
Музеите имат уникални особености, които ги отличават от
останалите обекти по отношение на изискванията за сигурност и безопасност. Приоритет при тях е едновременното
изпълнение на две задачи: съхранението и опазването на ценни предмети и осигуряването на свободен достъп на посетители до тях. Това налага необходимостта от по-иновативни
подходи към сигурността в музеите. Много арт галерии и
музеи се помещават в стари исторически сгради, което допълнително усложнява внедряването на адекватни системи за
сигурност. Ако самата конструкция на сградата не позволява
инсталирането на високотехнологични устройства, сигурността трябва да бъде осигурена чрез защитени помещения и
контейнери за съхранение и показване на експонатите.
Освен това двуизмерните и триизмерните обекти в музея изискват
различни подходи, за да се осигури
максимална сигурност и да се предотврати фалшивото задействане на

алармите. Постоянната смяна на експозициите също трябва да се вземе
предвид при проектирането на системите, за да не се стига до блокиране или неутрализиране на някой от

детекторите. Всичко това изисква
креативност и специално разработени за конкретното приложение решения за сигурност.

Интегрирани системи
за сигурност
Цялостните решения за сигурност
трябва да обхващат редица структурни елементи: врати, ключалки,
ограждения, решетки, прозорци и
системи за окачване на експонатите. Те се допълват от електронни
устройства като сензори за движение, инфрачервени датчици, звукови
аларми, системи за видеонаблюдение,
както и чипове за радиочестотна
идентификация, които се прикрепят
или интегрират в самия експонат, за
да бъде локализиран в случай на кражба. Известителни системи се инсталират по външните фасади на сградите, прозорците, вратите, както и
на всички етажи, като мерките за

2*2014

ÑÒÐ. 37

> ñèãóðíîñò

сигурност в помещенията не трябва
да се ограничават само до сензори за
движение. Ако външната среда го
позволява, е добре да се инсталира
система за детекция на нарушителите още при приближаването им към
сградата. Регистриращите движението CCTV камери и инфрачервени
датчици или лазерни системи, които
постоянно сканират района на сградата, са подходящи решения за завишаване степента на сигурност.

Видове алармени системи
Има три различни типа механизми за задействане на аларми, които
обикновено се използват в комбинация. Те определят и три основни
типа аларми – вътрешни, външни и
отдалечени. Вътрешните аларми се
задействат в периметъра на детекция за нарушители. Обикновено се използват звукови сигнални устройства за известяване, но е възможно
и използването на визуални предуп-
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редителни системи. В зависимост
от концепцията на технологията,
алармените системи с вътрешна активация могат да задействат специални детектори, които да сигнализират контролна зала вътре в
сградата и/или външен охранителен
персонал. Алармените системи с
външно задействане използват визуални или звукови устройства (сигнални лампи или сирени), за да уведомят
външните лица. Отдалечените алармени сигнали обикновено се предават по телефонна линия или линия за
трансфер на данни (мобилна или
Интернет). Целта на тази технология е да уведоми централизирано
звено (например охранителна компания или полицията) за нарушението.
Рискът от компрометиране на трасето за трансфер на данни може да
бъде избегнат чрез инсталиране на
сертифицирана алармена система,
която използва сигурни и валидирани канали и оборудване.

Специални детектори
Прецизното електронно наблюдение на предмети на изкуството често изисква специфични решения. Така
например за предотвратяване на
кражбите на картини могат да се
използват електромеханични и/или
електронни детектори, които следят
дали картината е на мястото си
посредством електрическа верига,
която се държи затворена от тежестта на рамката. Ако силата, поддържаща контакта, се промени съществено (картината бъде свалена),
веригата се отваря и се задейства
аларма. Друг вид специални детектори могат да бъдат инсталирани за
наблюдение на самото платно, за да
сигнализират евентуалната му кражба. При тях механичен превключвател
или оптична система следят позицията на платното. Оптичните системи изискват осветяване на гърба на
картината със слаби локализирани
светлинни лъчи. Всяка промяна в
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отражението на светлинните лъчи
задейства алармата.
Капацитивни детектори, от своя
страна, образуват електрическо поле
около охранявания обект. При навлизане на човек в периметъра на детекция се създава промяна в полето. Капацитивното наблюдение може да
бъде използвано за различни артефакти, включително самостоятелни
предмети, цели експозиции, картини
и др. Понякога за това се изисква
предварителна подготовка, например
нанасянето на проводим слой върху
гърба или долната част на предметите.
В един продукт могат да бъдат
комбинирани различни типове устройства за детекция. Детектори за
движение със или без опция за видеозапис, алармен сигнал или запис на
изображения могат да работят заедно, за да осигурят оптимална ефективност. Специфичната логическа
връзка между функционалните им
принципи позволява преодоляването
на редица ограничения при инсталацията на даден тип устройство например в близост до вентилационни
системи.

Контрол на достъпа
Инсталирането на сертифицирана
система за входящ контрол е подходяща опция за помещения, до които
имат достъп само оторизирани лица,
като складове, сървърни и IT зали,
ателиета за реставриране и др. Системите за контрол трябва да бъдат
настроени така, че да осигуряват
достъп на конкретни лица чрез персонални електронни ключове или кодове. Това позволява и водене на регистър кой и кога влиза в помещението или излиза.
Добра възможност за прецизно
идентифициране в особено уязвими
зони са биометричните системи.
Преди интегрирането на подобна
система обаче е необходимо внимателно да се прецени дали изчислената вероятност за грешка (фалшиво
приемане или отхвърляне на заявка)
отговаря на конкретното приложение. Биометричните системи могат
да бъдат комбинирани с конвенционални транспондерни решения, които
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да удължат времето за обработка на
сигнала за задействане.

Видеонаблюдение
Устройства за видеонаблюдение
могат да бъдат интегрирани в системите за контрол на достъпа. С поставянето на камера на входа на
дадено помещение може да се предостави достъп на определени лица
без нужда от идентификация през системата. Също така системите за
видеонаблюдение в музеите позволяват заснемането и докладването на
престъпления и друг тип инцидентни събития. Модерните решения
дават възможност дори за идентифициране на нарушителя в случай на
кражба.
Целта на системите за видеонаблюдение е да разширят възможностите на оптичните системи за мониторинг, като позволят на персонала
да следи не само обекти в непосредствена близост, но и отдалечени помещения и предмети. Когато е налице подозрителна ситуация, охраната
на обекта може незабавно да бъде
уведомена чрез радиокомуникация или
мобилен телефон, за да се предприемат адекватни и навременни действия. Ако камерите са разположени
така, че всички желани зони да са видими, охранителният персонал може
да намали броя патрулни обиколки в
зависимост от степента на риск или
да подбере предварително зоните,
които трябва да попадат в обхвата
на наблюдение при обиколката.
Високотехнологичните системи за
видеонаблюдение дават възможност
за съхраняване на записите за определен период от време. Вградената
им памет позволява преглеждането
и оценяването на събития преди, по
време на и след действителната
кражба. Ако качеството на записа е
адекватно, видеоматериалът може
да предостави ценна информация на
органите на реда след престъпление
или инцидент.

Пожарозащита
Рискът от пожар и всички щети,
които причинява (огън, топлина, дим,
газове, вода/пяна при гасене и т.н.) в
музеи и други помещения, в които се

помещават произведения на изкуството и обекти на културно наследство, представлява сериозна заплаха в редица аспекти. Инвестицията
във високотехнологични системи за
пожарна безопасност в комбинация с
адекватни организационни мерки
може да осигури оптимално безопасна експлоатация на такива помещения и сгради. Ефективна защита от
пожар може да бъде постигната само
чрез цялостна концепция за противопожарна защита, съобразена със
съответния музей. Тя обединява всички индивидуални мерки за защита в
единно работещо решение. Концепцията включва мерки за превантивна
противопожарна защита (с индивидуални структурни, системни и оперативни /организационни елементи),
както и мерки за противопожарна
отбрана, които включват спасителни и пожарогасителни операции.
Всички музеи трябва да бъдат осигурени с пожарогасителна защита.
Минимумът са преносими пожарогасители, разположени на стратегически локации из цялата сграда, които се инспектират за правилна поддръжка по зададен график. Важно е
да се инсталират и автоматични системи за пожарогасене, които могат
да бъдат спринклерни инсталации,
инсталации с халогениран газ или
други автоматични системи за пожарогасене. Най-добре е да се инсталират пожарогасителни системи из
целия музей, а ако това не е възможно, да се осигурят такива инсталации за всички непублични зони на
сградите, особено за офиси, магазини и други работни помещения, кухни, складове, товарни зони, отоплителни централи, санитарни помещения и зали за почивка. Препоръчително е да се използват пожарогасителни системи с вода или специален газ
- Халон 1301. Халонът не е предназначен за използване в обществени
пространства, той е най-подходящ
за затворени помещения като зали
за съхранение на предмети на изкуството. Управата на музеите трябва да оцени въздействието на системите с халогенирани газове върху
околната среда, преди да ги инсталира.
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Следващото поколение смарт суичове
на D-LINK - по-високи скорости
и лесно управление
Смарт суичове D-Link DGS-1510 с 10G стакинг се интегрират по гъвкав
начин в съществуващите концепции за мениджмънт на управляеми суичове.
D-Link, водещият производител на мрежови решения за професионални приложения, пусна на пазара нова серия управляеми гигабит смарт суичове поддържащи и физически стак.
Смарт суичовете DGS-1510 заместват гамата DGS-1500 и
са подходящи за компании с всякакви размери, които имат високи изисквания към трансфера на данни. Новите модели се
предлагат с 16, 24 и 48 10/100/1000 Mbps портове, както и
два Gigabit SFP порта и два 10G SFP+ порта - за първи път
предлагани при смарт суичове. Тези 10-гигабитови портове
могат да се използват като ъплинк или стакване с други DGS1510 модели. Възможно е да се комбинират до шест суича във
физически клъстър с макс. 288 порта в стак. Пръстеновидно
свързаният стак е базиран на 10-гигабитов пълен дуплекс, така
че вътрешния трафик може да достигнте 40 Gbps.

Предимства за мрежи с всякакъв размер
В малки компании, дори само с един смарт суич може да се
осигури високоскоростна връзка към сървърите благодарение на
10G SFP+ портовете. По този начин, той предоставя на инди-

видуални потребители или екипи значително по-голям трафик.
Суичовете могат да служат и като връзка между крайните
устройства и ядрото в мрежи, използвани от средни и големи
компании. Ако серията от гигабит суичове DGS-1210 се използва от ИТ отделите, тогава устройствата от серията DGS1510 могат да бъдат използвани като по-малка"опорна" (backbone)
система с резервирани ъплинкове без да има нужда да се прибягва до управляеми суичове. За всяка 10-гигабитова връзка, потребителят има избор между къси (медни) директни кабели или
SFP+ модули за свързване на оптични кабели с различна дължина.
Продуктовото семейство от серията включва и PoE суич с 24
порта. DGS-1510-28P е идеален за компании, които искат да оперират VoIP телефони, безжични точки за достъп или мрежови
камери, които не разполагат със самостоятелно захранване.
Всички портове предлагат изходна мощност до 30 вата, както
е описано в стандарта IEEE 802.3at.

DGS-1510 Гигабит смарт управляеми суичове с
възможност за стакинг: Ключови функции
•16, 24 или 48 10/10/1000 Mbps Ethernet портове
•24 порта с PoE функционалност (DGS-1510-28P)
•2x SFP и 2x SFP+ порт на суич
•Множество интерфейси за управление, CLI команден интерфейс посредством SSH
•Оборудвани с технология D-Link Green 3.0
•Защита от повреда в мрежата благодарение на свързаност
в топология пръстен с loopback detection
•DHCP сървър скрийнинг

Широка функционалност на слой 2 и слой 3
Всички DGS-1510 суичове поддържат IGMP snooping, port
mirroring, spanning tree и протокола Link Layer Discovery Protocol
(LLDP). Откриване на loopback се използва за автоматично засичане на лупове като засегнатите портове или VLAN-и се
деактивират. Серията DGS-1510 поддържа статично рутиране, за да бъдат сегментирани мрежите в работни групи.
Суичовете имат IPv6 функционалност и предлагат функции като MLD snooping, ACL/QoS и IMPB за IPv6. Те са налични и при
двоен стак за IPv4 и IPv6 от IPv4 и IPv6 станции.

Безпроблемно управление на смарт и управляеми суичове
D-Link създаде серията DGS-1510 с идеята тя да бъде
достъпна чрез множество среди за управление и така да
гарантира безпроблемна интеграция в концепциите за управление на съществуващата инфраструктура. Новия инструмент D-Link Network Assistant улеснява администраторите, които могат да управляват всички мрежови устройства на най-ниско ниво в системата като се поддържа
и стандартния начин през уеб браузър. Серията DGS-1510
поддържа и D-View 6.0 и command line интерфейс (CLI) чрез
конзолния порт или TELNET. Текстово-базираното управление може да бъде криптирано чрез SSH.
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Проведе се Секюрити Експо
2014
От 19 до 22 март т.г. в Интер Експо Център,София се състоя 21-ото издание на международната специализирана изложба Секюрити Експо. Събитието е водещо в областта на решенията за сигурност и безопасност. Списание ТД Инсталации
даде трибуна на участниците на изложението да
споделят акцентите в представянето си на Секюрити Експо 2014. Представяме ви коментари
на някои от компаниите, подредени по азбучен ред.

Интерес предизвикаха охранителните системи
на Tecnoalarm
На тазгодишното изложение представихме новата
технология за видеонаблюдение HD-CVI на нашия партньор
DAHUA. Тази технология позволява преноса на висококачествена HD и FULL HD картина, звук и данни на дълги
разстояния по коаксиален кабел. Камерите и записващите устройства с тази технология са един чудесен начин
за обновяване на вече съществуващи аналогови системи
за видеонаблюдение, като окабеляването се запазва.
Освен с технологичните си предимства, устройствата
от гамата се отличават с изключително конкурентни
цени.

На Security Expo бяхме забелязани
и добре приети
Тази година фирма Delta-Opti за първи път взе участие
в изложението Security Expo в София. Ние сме директен
вносител, производител и дистрибутор на системи и
решения в областта на видеонаблюдението. Бихме искали да опознаем българския пазар. Ето защо най-важното
нещо за нас са мненията на клиентите, които посетиха
щанда ни на изложението. На Security Expo 2014 бяхме
забелязани и добре приети. Благодарен съм за това.
Инсталаторите и дистрибуторите изразиха задоволство
от цените ни, които познават благодарение на нашия
уебсайт, и показаха засилен интерес към продуктите ни.

Голям интерес предизвикаха охранителните системи
на Tecnoalarm, чиито продукти се отличават с уникалния си дизайн от Pininfarina. RSC технологията, която
продуктите на Tecnoalarm притежават, позволява отдалечен достъп до контролния панел и чрез него контрол и фина настройка на всеки един BUS датчик. Продуктите на Tecnoalarm са изключително подходящи за
обекти, изискващи високо ниво на сигурност като банки, военни обекти, архиви, сървърни помещения и др.
Ангел Ангелов, АНДИ

Представихме най-новите продукти на Бенинкa
Трудно е да посоча конкретен продукт, който привлече най-много вниманието на посетителите. Те бяха приятно очаровани от разнообразието и броя на решенията,
които показахме на щанда си – общо 540 продукта. Сред
тях бяха IP камери, ловни и скрити камери, както и HDMI
аксесоари. Добре приети бяха също CCTV аксесоарите,
разработени и произведени в Полша от нашата компания. Тяхното разнообразие от модели дава широк набор
от непознати досега възможности.
Войчех Горецки, Delta Opti
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Фирма Бисайд традиционно участва на специализираното изложение Секюрити Експо. Тази година освен
добре познатите продукти на фирмите, съставляващи
холдинга Бенинка, показахме и най-новите изделия като:
двигател за плъзгащи врати с ниско тегло (до 300 кг);
нискобюджетна автоматика за гаражна врата тип "секционна"; 32-канално дистанционно.
Част от технологичните решения, които привлякоха
най-голям интерес сред посетителите, бяха: бариери;
автоматика за радиални и плъзгащи портали, както и
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възможността за изработване на портали.
Иво Русев, управител на Бисайд

Интерес предизвикаха
системите за видеонаблюдение
При участието си на Секюрити Експо тази година акцентирахме основно на сравнително новите UTP камери,
които се явяват в някаква степен междинно звено между
конвенционалните и IP камерите. Те се характеризират
с висока разделителна способност и с окабеляване, което е идентично с това на IР камерите, при което видео
сигналът и захранването се прехвърлят по мрежов кабел.
Освен че те могат да бъдат подменени с IP камери във
всеки един момент, голямото предимство е разстоянията, на които може да се прехвърля сигналът.

Друг акцент бе автоматизацията на жилищни или административни сгради. На щанда демонстрирахме OmniBus Lighting Network на Leviton, който съчетава предимствата на централизираната система за управление на осветлението с гъвкавостта на разпределеното или конвенционалното управление. Също така представихме и
някои от решенията за управление на осветлението, базирани на DALI
И тази година най-голям интерес предизвикаха системите за видеонаблюдение. Мога да кажа, че и системите
за контрол на достъпа също караха много посетители
да се спират. За съжаление, най-популярни сред посетителите бяха малките контролери или четци, често дори
без възможност за работа в мрежа.
Христо Велев,
управител на Канброк България
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Актуални технологии
в изолацията от минерална
вата
Минералната вата е сред широко използваните топлоизолационни материали при изолирането на строителни конструкции. Освен с добри топлоизолационни свойства, тя се характеризира и с много добри звукоизолационни свойства, тъй
като поглъща шума. Съдържайки негорими съставки, минералната вата не поддържа и не разпространява горенето. Сред
предимствата й са и надеждността, сравнително лесният
монтаж и паропропускливостта. Минералната вата е и сред
изолационните материали с най-дълъг експлоатационен срок.
Каменна, стъклена и шлакова
В зависимост от произхода на
суровината минералната вата се
подразделя на каменна, стъклена и
шлакова вата. Материалът, използван за производството й, играе
съществена роля по отношение на
редица параметри на минералната
вата като дължина и дебелина на
влакната, топлинна устойчивост,
съпротивление на динамични натоварвания, хигроскопичност, топлопроводност.
При производството на стъклената минерална вата като изходна
суровина се използват пясък, сода,
варовик, боракс. Днес при производството й се използват до 80%
стъклени трошки. Дебелината на
влакната обикновено е в диапазона
от 5 до 15 микрона, а дължината от
15 до 50 мм. Това осигурява здравина и еластичност. Топлопроводността обикновено е около 0,038-0,046
W/mК. Максималната температура,
на която издържа стъклената вата,
е от порядъка на 450 оС, а минимал-
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ната -60 о С. Като основен недостатък на стъклената вата може да
се посочи високата крехкост и чупливост на влакната. При работа със
стъклена вата е препоръчително използването на специално облекло и
предпазни средства, тъй като влакната лесно проникват в дрехите, а
при вдишване създават дългосрочно
дразнение.
Изходният материал за производството на шлакова вата е шлака от
доменните пещи. Дебелината на влакната е около 4 – 12 микрона, а дължината - 16 мм. Максималната работна температура е 300 оС. При повисоки температури материалът
губи свойствата си. Топлопроводността обикновено е около 0,46-0,48 W/
mК. Шлаковата вата е и много хигроскопичен материал, което ограничава използването й като фасадна
изолация.
Каменната вата се произвежда от
каменни минерали като базалт например. Дебелината и дължината на
влакната са подобни на тези на шла-

ковата вата. Топлопроводността на
каменната вата е в границите от
0,035 до около 0,042 W/mК. Каменната вата може да издържа на много
високи температури, но само в случай, че не е подложена на деформация,
тъй като влакната издържат на
температури от порядъка на 1000 оС,
но свързващите вещества се изпаряват при температури от порядъка на
250 оС. Влакното на каменната вата
не се разкъсва, което облекчава работата с нея.
Поради порестата си структура
каменната вата се характеризира с
добра паропроницаемост.

Приложна област на
минералната вата
Минералната вата се произвежда
под формата на плоскости, сандвич
панели и други. Те се използват за
топлоизолиране на прави и извити
повърхности като покрив, тавански
етажи, вътрешни и външни стени,
подове на сгради и конструкции. Намират приложение и за изолиране на
оборудване и тръбопроводи.
Добрите й изолационни свойства са
добре познати, индустриалното й
производство започва още през 19 век.
Оттогава до днес минералната вата
търпи непрекъснато развитие по
отношение на начина на производство,
суровини, технически характеристики. Производителите непрекъснато
повишават качеството на предлаганите изолации. Представяме ви продуктовите решения, предлагани на
българския пазар, на някои от водещите производители в областта.
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Минерална вата ULTIMATE
на Сен-Гобен Изовер
Тази вата е последната иновация
на Сен-Гобен Изовер. Компанията
произвежда стъклена и каменна вата
на база природни суровини като пясък,
вулканични скали и други.

снабдени и с паробариера, за да се
предотврати преходът на пари през
тях. Поставена на топлата страна
на стената, тя предотвратява риска от конденз. Минералната вата е
безвредна за околната среда.

Каменна и стъклена минерална
вата от Knauf Insulation
Knauf Insulation предлага широка
гама изолационни продукти от каменна и стъклена минерална вата. Продуктите от каменна минерална вата
са с разнообразно приложение, като
гамата включва гладка покривна изолация, изолация на покриви от смола,
външни, вътрешни и преградни стени, подова изолация и др.
Минерална вата ULTIMATE е висококачествен продукт, който комбинира техническите характеристики
на каменната вата (устойчивост на
огън и максимална температура на
приложение) и стъклената минерална вата (компресия, ниско обемно
тегло, звукопоглъщане, еластичност,
ниско топлинно съпротивление). Ватата е с патентован химичен
състав, който й позволява да издържа
на високи температури и на огън.
Това я прави особено предпочитана в
приложения с високи изисквания за
пожарна безопасност. Отговаря на
най-високите стандарти за пожарозащита и се характеризира с отлично ниво на реакция на огън и пожароустойчивост. Конструкциите, изолирани с минерална вата ULTIMATE,
предлагат решения в пълна гама класове за пожароустойчивост от 15 до
120 минути.
ULTIMATE има много добри характеристики при реакция на огън – А1
съгласно системата Евроклас. Продуктите са с широк диапазон от
възможности за кашировка. Максималната температура на приложение
е до 650 oC.
При използването й за изолиране на
стени, фасади, тавански помещения,
мокри помещения като бани и кухни и
др. минералната вата се класифицира като хидрофобна.
В случай на инцидентно навлажняване, ватата възвръща своите качества след естествено изсушаване.
Също така тя не абсорбира влагата
от въздуха. Някои от продуктите са

Каменната минерална вата на
Knauf Insulation е непромокаема, пропускаща пара, издръжлива на химикали и микроорганизми трайна изолация,
която ограничава развитието на
бактерии и задържането на прах и
може да бъде рециклирана. Произвежда се от доломит и диабаз, които са
камъни с вулканичен произход. Самият производствен процес включва
разтапяне на суровините при високи
температури до получаване на „лава“,
която се отвежда в специална центрофуга, където се изприда във фини
влакна, а накрая те се утаяват във
филц. С допълнителна обработка се
получават продукти, които осигуряват топлоизолация, звукоизолация и
противопожарна защита.
Стъклената минерална вата се
формира от частици стъкло и пясък
от кварц и варовик.
Първичната суровина се топи при
висока температура и се получава
"лава" и с помощта на въртенето на
центробежни колела се оформят
дълги тънки влакна. Тези влакна офор-

мят вата, от която след допълнителна обработка се получава крайният
продукт.
При производството на стъклена
вата Knauf Insulation прилага технологията - ECOSE Technology, която
включва използването само на естествени материали. Тази технология
за производство на стъклена вата
осигурява допълнителна мекота, намалява разпрашаването на ватата и
има естествен кафяв цвят.
Стъклената минерална вата е
компактен материал, лесна за транспортиране и съхранение, както и
негорим материал с хидрофобни свойства. Тя е еластичен материал, лесно пригодим към всякакви повърхности и форми, което позволява пълно
запазване на дизайна на инсталацията, което, от своя страна, предотвратява появата на топлинни и звукови мостове.
Ватата е изключителен термоизолатор и е подходяща за изолация на
скатни покриви, тавани и под, изолация на външни стени и фасади. Осигурява и отлична звукоизолация.
Стъклената минерална вата е клас
А1 негорим материал и в случай на
пожар предотвратява разрастването му.

Минерална вата Термофлекс
Mineral от Марисан
Термофлекс Mineral е топлоизолационна система, която се предлага
от Марисан. Системата е изпълнена
с твърди плочи от каменна вата с
интегрирани двуслойни характеристики и импрегнирани с органична
смола. Плочите са с различни дебелини в зависимост от конкретните
условия и изисквания. Всички нейни
съставни елементи са практически
изпитани и подбрани така, че да осигурят дълготрайност, ефективност
и безпроблемна експлоатация.
Поради използването изключително на минерални компоненти (минерална вата, минерални лепило-шпакловъчни смеси и финишна мазилка с
минерален характер) системата е
екстремно дифузионно отворена,
робустна, дълготрайна и негорима.
Високата паропропускливост спомага за здравословния микроклимат в
сградата, позволявайки на конструк-
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цията да "диша", като по този начин
ефективно подпомага предотвратяването на натрупване на конденз и
мухъл както в нея, така и в помещенията.

Термофлекс Mineral е с много добри топлоизолационни характеристики във всички сезони и предпазва
помещенията от изстудяване през
зимата и от прегряване през лятото, спестявайки до 60% от разходите за отопление и охлаждане. Изключително е устойчива на стареене, на
атмосферни влияния и на напукване.
При правилно полагане гарантира
удължен живот на фасадата, нейната хидрофобност и механична защита.
Термофлекс Mineral е подходяща за
изолиране на фасади на сгради, към
които са поставени изисквания за повисок клас пожарозащита и такива с
повишен риск от възникване на големи щети в резултат от пожари.
Препоръчва за използване и в региони с големи температурни амплитуди и дълги зими.
Изолацията е с висока противопожарна защита (клас A1), добра шумова защита, устойчива на замърсяване и микробиологични атаки, устойчива на UV-лъчи и стареене, отлична
стабилност и дълготрайност на цвета, бърз монтаж и лесно структуриране.

ване минералната вата се разлага
безвредно в организма на човека. След
като се инсталират, изолациите не
отделят във въздуха влакна или
твърди частици.

Минералната вата съдържа минимално количество формалдехид, а
вътрешната изолация се полага с
мембрана, която е прахонепроницаема и не пропуска частици и формалдехид.
Изолационните продукти от минерална вата Rockwool са негорими и
устойчиви на температури над 1000
°C. Изолацията може да изпълнява
функцията и на пожарозащитна преграда.
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FIBRANgeo е каменна вата, продукт на ФИБРАН Груп. Представлява
естествен влакнест продукт, който
се добива от вулканични скали и допълнителни примеси. Продуктите се
произвеждат по метода на електрическите пещи, който е напълно безвреден за околната среда. Самата
каменна вата е 100% рециклируем
материал.
Благодарение на своята структура, каменната вата FIBRANgeo задържа между фибрите си сух и стабилен въздух, намалявайки топлообмена
между топли и студени повърхности.
Тези свойства на каменната вата се
запазват стабилни и непроменени
през целия жизнен цикъл на продукта.
В допълнение, изолационните свойства на ватата се запазват и при
много високи температури, каквито
се наблюдават при определени приложения.

Топлоизолационни системи
с минерална вата Roefix
Firestop (Light)
Изолирането с минерална вата
Roefix Firestop (Light) съчетава отличната топлоизолация с опазването на
околната среда. Минералната вата
действа като топлоизолация. Тя е
паропроходима, негорима, което я
прави много подходяща за високи
сгради. Притежава много висока
дифузна способност. Оптималната
й топлоизолационност е 0,040 - 0,035
W/mK.

Каменна вата
Rockwool
Каменната минерална вата от
Rockwool се произвежда от вулканична скала. Характеризира се с много
добра огнеустойчивост, топлоизолация, звукопоглъщане и екологосъобразност.
Изолациите от каменна вата на
Rockwool не оказват вредно влияние
върху здравето на хората. Нишките
са биологично разложими и при вдиш-

Каменна вата FIBRANgeo

Включва минерален, удароустойчив
армиращ слой (кат. II или кат. I) с
номинална дебелина на слоя 5 mm.
Категорията на използване и удароустойчивостта е BASIC: Кат. II (>3
джаула), LIGHT: Кат. I (>10 джаула).
Реакцията на огън е A2-s1, d0 (EN
13501-1), а абсорбцията на вода
(EN1015-18)< 0,5 kg/m2h.

Каменната вата постига усвояването на шумовете от околната среда и покрива изискванията на действащите нормативи. Продуктите
FIBRANgeo имат високи стойности на
коефициента на звукопоглъщане и
оптимално съпротивление на въздушния поток. Тези характеристики осигуряват намаляването на шумовете,
пренасяни от строителните елементи, както и подобряване на акустиката в пространствата.
Каменната вата FIBRANgeo е пожароустойчив материал с работна
температура над >750 оC. При приложение на продуктите от каменна
вата FIBRANgeo в строителството,
индустрията и корабостроенето се
постига пожароустойчивост, достигаща до 120 минути.
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