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Логолайт Инженеринг достави LED аварийни осветителни тела за Унифарм
Фирма Логолайт Инженеринг достави LED
аварийни осветителни тела на Бегели за фармацевтичната компания Унифарм, съобщиха
за сп. ТД Инсталации от компанията.
„Изискванията на Унифарм бяха аварийните осветителни тела да са LED, да са дизайнерски, да са ергономични и да имат висок
светлинен поток в авариен режим“, комен-

тираха от Логолайт Инженеринг. „На тази
база беше избран моделът Aestetica LED
16222, който отговаря на всички тези изисквания. Визията му е дело на световноизвестния италиански дизайнер Ерос Болани, а
светлинният му поток в авариен режим е
като на аварийно осветително тяло с КЛЛ
11 W“, допълниха те.

Hoval организира серия от уебинари за децентрализирана климатизация

На 7 и 14 април т. г. Hoval проведе серия от уебинари, касаещи темата за децентрализирана климатизация. Презентатори бяха Костадин Джампалски и Станимира Димитрова. Основният фокус беше на
покривните климатични апарати TopVent и RoofVent. Освен запознаване с основните технически параметри и специфики беше проведено и

мострено изчисление и планиране на производствени и складови сгради. Представен бе специално разработеният софтуер HK-Select за изчисление на TopVent и RoofVent, беше направено и мострено обучение
за работа с него, като се направиха изчисления за реални обекти.
„Сред останалите интересни теми, които бяха представени, са как
да се избират апарати за рециркулация и рекуперация и как те могат
да бъдат комбинирани в един общ проект за постигане на максимална
ефективност и комфорт. Беше демонстриран и начинът на работа и
показано как точно работят апаратите и как реално успяват да затоплят толкова големи еднообемни сгради с толкова равномерна температура в целия обем по площ и височина“, разказаха от компанията.
„От уебинарите бе направен видеозапис, който бе изпратен до всички регистрирали се, за да могат участниците да го изгледат отново
в удобно време или тези, които по някаква причина не са успели да се
присъединят, да го изгледат на запис. Всички заинтересовани могат
да се свържат с нас и да отправят запитване до Hoval, след което ще
получат видеозапис по електронна поща“, допълниха те.

VIVALUX представи новия си каталог за 2016
ВИВА представи новия си продуктов каталог за 2016 г., съобщиха за сп. ТД Инсталации
от компанията.
„В каталога са включени повече от 130
нови артикула. Новите продукти са насочени изключително в LED осветлението.

Нашата цел е да отговорим на нарастващата тенденция за използване на нови LED
решения като включваме в портфолиото на
VIVALUX функционални и лесни за употреба
продукти с гарантирано устойчиво качество“, допълниха от ВИВА.

Bosch се ребрандира
Bosch представи нова корпоративна визия, която има за цел да подчертае дигиталната трансформация на компанията като доставчик
на решения за свързания свят. Примери за тази трансформация са концепцията „Интелигентен дом“ и технологията, която дава възможност автомобилът сам да извиква помощ при произшествие.
„С решенията ни за свързаност искаме да подобрим качеството
на живота и да запазим природните ресурси. Новата идентичност на
бранда отразява този стремеж. Дизайнът въплъщава разнообразието и индивидуалността на живота и на нашите продукти“, обясни
Фолкмар Денер, председател на Управителния съвет на Robert Bosch.
Според компанията новият корпоративен дизайн засилва емоционалността на бранда с повече цветове и оригинална изразителност на
образите и формите. Червеният надпис „Bosch“, слоганът „Техника за
живота“ и котвата в кръг ще останат непроменени. Bosch ще въведе
постепенно новата визия в рамките на следващите две години.
ÑÒÐ. 4
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Наш ангажимент е да
създадем познание за
светловодните системи
Йоана Лазарова, ръководител Бизнес развитие
в Адванс Енерджи енд Инжиниъринг,
пред сп. ТД Инсталации
Представете накратко дейността на
Адванс Енерджи енд Инжиниъринг пред
читателите на сп. ТД Инсталации.
Адванс Енерджи енд Инжиниъринг е
българска компания, създадена през
2014 г. в София. Компанията е част
от глобалната мрежа на Адванс Интернешънъл Груп, специализирана в
търговия, транспортиране, инженеринг и поддръжка на енергийни съоръжения по спецификация на клиенти от
Европа, Балканите, Близкия Изток и
бившите съветски републики.
В допълнение, в България нашата
дейност е свързана и с: въвеждане на
естествена светлина в различен тип
помещения на база активното партньорство със световния лидер в тази
сфера – италианската компания
SOLARSPOT International; проектиране на електроинсталации, на осветителни уредби на сгради, както и на
специални осветителни уредби.
Нашето предимство, като част от
Адванс Интернешънъл Груп, е партньорството ни с Адванс Интернешънъл Транспорт – утвърдена компания в международната логистика и
транспорта на всякакви товари по
суша, въздух и вода.
От началото на т. г. сте представител
на италианската компания Solarspot
International S.R.L. - производител на
тръбни системи за въвеждане на естествена светлина в помещенията. Как
ще бъде организирана тази част от
бизнеса ви?
Нашата компания предлага на българския пазар изключително популярните по целия свят светловодни системи за въвеждане на естествена светлина във всякакъв тип помещения.
Тези системи осигуряват осветление, използвайки естествена светлина, без нужда от електроенергия през
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светлата част на денонощието. За
тъмната му част системата се предлага във вариант, оборудван с LED
модул. В този случай на клиента се
осигурява 24-часова поддръжка на
нужната нормена осветеност.
Въвеждането на естествена светлина в работните или друг тип помещения не е новост в световен план.
Нашата гордост обаче е фактът, че
ние имаме честта да представляваме на българския пазар най-високоефективната система в света, произведена от SOLARSPOT International,
Италия. В допълнение, компанията
разполага с изключително квалифициран екип от инженери, специално
обучени да извършват проектиране и
инсталиране на този тип системи.
Какви са основните преимущества на
естественото осветление за обитателите на отделни помещения или цели
сгради?
Чрез използването на светловодните
системи се реализират съществени
икономии, които са резултат от нулевата консумация на електроенергия за светлата част от денонощието и по-ниската консумация на електроенергия през нощта, дължаща се
на преимуществото на LED спрямо
останалите светлоизточници и на
възможността за димиране на LED
светлината, за да допълва потока на
естествена светлина. Също така се
реализират и икономии от отопление
и климатизация, тъй като този източник на светлина минимално променя коефициента на топлоотдаване на сградата. В заключение, системата не изисква поддръжка. Тя спомага за намаляване на въглеродните
емисии.
Освен директните спестявания от намаленото използване на електриче-

ство за осветление през деня, считам
за изключително важно да отбележа
и научно доказания факт, че естествената светлина спомага за по-добро
здраве, комфорт и настроение на живеещите, работещите, спортуващите или учещите в дадено помещение
и така в крайна сметка повишава и
производителността на труда. Това
се дължи на спектъра на дневната
светлина. В този смисъл може категорично да се каже, че системата
повишава качеството на живот и в
този аспект нейното приложение в
частни домове, SPA и Wellness центрове, болнични заведения също следва
да бъде взето предвид.
Как българският пазар реагира на подобни решения и доколко предпочитани
са те от инвеститорите? Кои са основните предизвикателства, с които се
сблъсквате?
Единствените трудности, с които се
сблъскваме, са свързани с това, че все
още голяма част от клиентите не
знаят за наличието на такъв тип
решения на българския пазар. Ето
защо наш ангажимент е да създадем
познанието за подобни решения, за да
могат клиентите да направят своя
информиран избор - в какъв тип решение за осветление да инвестират.
За наша радост обаче, срещите ни с
клиенти са изключително позитивни,
всеки от тях реагира много положително на системите и интересът е
изключително висок.
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Сградни инсталации
в Сан Стефано Плаза
Емблематичната сграда в очакване на сертификат за
устойчиво и енергийно ефективно строителство

В началото на м. март т. г. един от най-иновативните проекти
в последните години – столичният Сан Стефано Плаза, получи
официално разрешение за ползване. Многофункционалният комплекс е изграден върху 6500 кв. м и има обща застроена площ от
55 000 кв. м. Той включва жилищна, бизнес и търговска част.
Проектът е в район с отлична
транспортна инфраструктура и в непосредствена близост до исторически забележителности на София, коментират от ексклузивния представител на проекта Unique Estates.
Комплексът обединява жилищна
част от 115 модерно проектирани
апартамента, офис пространства и
търговски център с над 40 магазина
за стоки за дома от висок клас, галерия и ресторанти, както и отворилия наскоро врати 100-тен супермаркет Билла.
„Най-важното предимство на Сан
Стефано Плаза е, че се намира в
идеалния център на София между
обекти, който са емблематични както за историята на града, така и за
днешното му лице и облик – БНТ,
Докторската градина, Софийския
университет, Народната библиотека“, разказват инвеститорите. „Изключителното качество на проекта,
както и невероятната локация го
превръщат в място за живеене без
аналог. Едно от най-големите преимущества на сградата е близостта до
метрото, а също и разположението
й в „белия дроб“ на София – между
Борисовата градина и Докторската
градина. В столицата категорично
няма друга толкова модерна и пред-
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ставителна сграда. Идеята ни беше
да създадем нещо специално - социален център, да обвържем площадното пространство „братя Прошек“ и
пешеходната зона „Сан Стефано“ до
кръстовището с „Шейново“. Чисто
архитектурно сградата също е различна от всички, правени досега у нас.
Хората, които ще живеят тук, получават почти всичко в сферата на
услугите. В търговската част на
комплекса са разположени няколко заведения от висок клас, галерия, аптека, дрогерия, банков клон, медицински център, детски център, голям
супермаркет, химическо чистене.
Предвиден е и модерен SPA-център,
със зала за фитнес и басейн“, допълват те.
Висока цел, към която е насочен
проектът, е сертификацията на
сградата по BREEAM - международен
стандарт за най-добрите практики
в строителството, изискващ изпълнението на множество определени критерии - от проектирането,
през изпълнението до експлоатацията на сградата - и оценява обекта
комплексно. „Стандартът изисква да
се влагат естествени, екологични
материали, да се съблюдават добрите практики при самото строителство, да са защитени интересите на

обитателите на сградите около
комплекса по време на строежа,
шумът и замърсяванията да бъдат
минимализирани. Сан Стефано Плаза е всичко това. Нещо повече - в
него са заложени повече параметри,
отколкото се изискват по BREEAM
2013“, информират от Unique Estates.

Енергийно консултиране
за BREEAM сертификат
Верус Консулт е енергиен консултант в процеса на сертификацията
на Сан Стефано Плаза по BREEAM.
„Това несъмнено е още една отлична
референция за фирмата наред с други престижни сертифицирани обекти
в столицата и страната“, коментира инж. Виктор Камбуров, енергиен
консултант LEED/BREEAM/PHS, Верус Консулт.
В трите функционални зони на
комплекса – жилищна, офисна и
търговска, са предложени и реализирани комплексни, високотехнологични съвременни енергоспестяващи
решения, включително и ВЕИ, които
водят до драстично намаляване на
енергопотреблението и разходите за
отопление, осветление, охлаждане и
топла вода при много висок хигиенен
и топлинен комфорт на обитаване.
„Вследствие на приложените ефективни технологии са избегнати големи количества въглеродни емисии, а
в частта „Енергия“ от системата
BREEAM е постигнато ниво на оценка „Изключително“ (Outstanding).
Управлението на енергоснабдяването, енергопотреблението и наблюдението е напълно автоматизирано
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чрез внедрената система за интегриран сграден мениджмънт - BMS.
Всички сгради са със значително
по-висока степен на топлинна защита от най-новите нормативни изисквания, което означава че сградният
комплекс като цяло ще бъде енергийно „актуален“ и след 15-20 години.
Дебелината на качествената топлинна изолация на външните стени е
15 см, а на озеленените покриви е 20
см, дограмата е с термични и оптични показатели близки до тези на пасивните сгради, като е осигурена и
динамична слънцезащита, без да се
намалява проникването на дневната
светлина, и така да се минимизира
изкуственото осветление през светлата част на деня.
В жилищната зона с луксозни апартаменти за целогодишно отопление,
охлаждане и топла вода са използвани съвременни автономни термопомпени системи „въздух-вода“. Така
всяко жилище е енергийно независимо и всяко домакинство може да наблюдава и контролира енергийните си
разходи в зависимост от желания
термокомфорт. Специални мерки са

предвидени и за наблюдение и контрол на течовете на студена и топла
вода, като информацията за това
през BМS достига до фирмата за
поддръжка за своевременни действия
при повреди.
В офисната и търговска зони са
инсталирани последно поколение модулни реверсивни термопомпени VRF
климатични системи „въздух-въздух“.
Над 75% от отпадната топлина или
студ от отработения въздух от вентилационните и климатичните инсталации се рециклира. Топлата вода
за битови нужди се произвежда от
излишната топлина от хидромодули
към кондензаторите на термопомпените климатични инсталации и се
дозагрява от високотемпературни
термопомпи при най-нисък разход на
енергия.
Иновативни енергоспестяващи
решения са приложени за целогодишно използване на топлината на
търговските хладилни съоръжения за
загряване на топла вода за битови и
кухненски нужди. Чрез елиминиране с
UV технология на мазнините от изходящите газове от кухненските

чадъри се постига значителна икономия на енергия, като се използва повторно топлината на изхвърляния
въздух чрез термодинамична рекуперация със специална климатична камера за пресен въздух. На покрива на
офисния блок е монтирана фотоволтаична инсталация за местно производство и потребление на „зелена“
електроенергия.
От основно значение беше спечелването на доверието и убеждението
на инвеститора и другите участници в инвестиционния процес за общите дълготрайни ползи от устойчивото и качествено строителство и
енергийната ефективност, координацията и мониторинга на спецификациите на проекта, строителството
и въвеждането в експлоатация“, разказва инж. Камбуров.

Хибридни климатични камери
с двустепенна рекуперация
Фирма Дамвент e доставила за
обекта 17 броя климатични камери с
двустепенна рекуперация от серията
max.e 2 и max.e-mini за офисната и
административната част на сграда-
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та, като общата стойност на обработваният дебит въздух е в размер
на 82 625 m3/h. max.e и max.e-mini представляват „e-conomizer“ с „2-степенна термодинамична рекуперация“,
оползотворяващ до 100% отпадната
топлина на изхвърляния от помещението въздух.
„Решението, което бе избрано, е
изключително иновативно – VAV
(Variable Air Volume – променлив дебит
на въздуха). За разлика от повечето
стандартно използвани решения с
постоянен дебит на въздуха и променлива температура, при VAV решенията се залага на променлив дебит на
въздуха, постоянно налягане и постоянна температура на подаване. Предимствата на VAV системите се
характеризират с по-прецизен контрол на температурата на подавания
към помещението въздух, увеличаване на полезния живот на компресора,
по-ниска консумация на енергия от
вентилаторите и компресора, и пониски шумови нива“, разказват от
компанията.
Количеството въздух се контролира по сигнал на монтирани CO 2
датчици във въздуховодната мрежа
на помещенията. Това позволява спестяване на енергопотребление за обработка на пресния въздух при слаба натовареност (от хора) на обслужваните помещения. Цялата система от климатични камери се
управлява чрез BMS система с LON
протокол.
„Сан Стефано Плаза е обект със
знаково значение за нашата фирма.
Това е третият обект в България, на
който сме доставили хибридни климатични камери с двустепенна рекуперация и, който се сертифицира по
BREEAM. Този факт сам по себе си
показва, че българските инвеститори все повече обръщат внимание на
ÑÒÐ. 10
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енергийната ефективност, което е
в основата на нашата философия и
което може само да ни радва.
Реализирането на този проект бе
в партньорство с колегите от фирма Термоинженеринг МПЗ, които също
повярваха във възможностите на нашите решения и ни се довериха“, коментират от фирма Дамвент.

Вентилация, климатизация и БГВ
В реализацията на обекта фирмата Термоинженеринг МПЗ участва от
първия етап на проектиране, до крайния етап на изграждане и пускане в
експлоатация на системите в част
„Вентилация“, „Климатизация“ и БГВ.
„Така успяхме да помогнем на създадената от нас „рожба“ да „проходи“,
стриктно следвайки изискванията за
максимална ефективност при минимална консумация на ел. енергия и да
спечелим доверието на инвеститора“, разказват от фирмата.
Климатизирането на обектите в
обществения сектор e базирано на
инверторни системи с променлив дебит на хладилния агент (VRF)
Toshiba. Това решение съчетава
енергийна ефективност, високи екологични показатели и комфорт в помещенията. VRF системите на
Toshiba работят в широк диапазон на
външната температура от -20 °С до
43 °С. С иновативната технология
на Toshiba и използването на DC
двойно роторни компресори и инвертори с векторно управление се постига коефициент на трансформация COP 6,41 при 50% частично натоварване. Така инверторните системи Toshiba спестяват енергия.
Всички работещи компресори работят при подобни ниски скорости,
което спомага и за по-нисък шум.
В обществената част на сградата са проектирани 23 броя отделни

VRF системи, които обединяват 240
броя вътрешни тела. Отделни обекти от комплекса са групирани в общи
системи на база сходно предназначение и режим на ползване, съобразени
с локацията им в сградата. По този
начин е осигурено поддържане на зададените параметри на микроклимата за всички помещения и същевременно е оптимизирана стойността
на инвестицията чрез по-малък брой
външни тела и намалени тръбни участъци.
Всички самостоятелни подобекти
в комплекса имат ясно разпределение
на енергийните разходи. Осигурено е
дистанционно централизирано BMS
наблюдение и контрол на VRF системите с опции за разширено управление, въвеждане на температурни
ограничения, режими на работа, мониторинг на енергийното потребление и генериране на отчет.
„При реализацията на вентилационните системи в обекта (преследвайки основната цел за постигане на
висока енергийна ефективност) е
въведен контрол на въздухоразпределението на обработения пресен
въздух в климатичните камери към
офисите и магазините в зависимост
от натовареността им, посредством
монтаж на VAV-клапи за променлив дебит на въздуха (по сигнал от СО2
датчик), Използваните климатичните камери и каналните вентилационни системи на фирма Дамвент оползотворяват до 100% отпадната топлина на изхвърляния от помещението
въздух, чрез „2-степенна термодинамична рекуперация“.
За обезпечаване нуждите в обекта от битово горещо водоснабдяване в обществената част сме изградили система, на база високотемпературни термопомпи „въздух-вода“.
Предвидените 3 броя термопомпи
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Carrier работят целогодишно в режим
отопление, само за производство на
топла вода за БГВ. Същите работят
при температурен диапазон на
външния въздух -20/35 °С при топлоносител 65/55 °С и обезпечават необходимата обща отоплителна мощност от 250-300 kW“, информират от
Термоинженеринг МПЗ.
„Основните предизвикателства, с
които се сблъскахме, бяха да намерим необходимите инсталационни
пространства за разполагането на
съответните системите, съобразявайки се със сложната архитектура, многофункционалност на комплекса и завишените изисквания по отношение на шум и вибрации“, допълват те.

Канализационна система
за отделяне на твърди частици
Фирма Вило България е внедрила
канализационната система за отделяне на твърди частици при по-ниска
консумация на вода EMUport на Сан
Стефано Плаза. „Това е и първият
реализиран обект с тази система в
страната“, коментират от компанията.
Събирайки отпадъчните води от
сградата, системата отделя
твърдите частици, като по този
начин предпазва помпите и им осигурява надеждна работа. След сепарирането отпадъчните води се препомпват към градската канализация,
чието ниво е по-високо от това на
сградата.

„Винаги е голямо предизвикателство, когато трябва да направиш
нещо за първи път, така беше и за
нас, но веднъж внедрена една такава
система, тя демонстрира своите
предимства във всеки един период на
експлоатация.
Системата EMUport e съвременно
решение за събиране и сепариране на
отпадъчни води и отговаря на днешните тенденции като например постоянно намаляващото потребление
на вода. Ако през 1970 г. са се консумирали 200 литра на човек на ден,
то през 2010-а те са достигнали 100
литра на човек на ден, което прави
отпадните води все по-агресивни.
Това означава, че помпените станции трябва да използват помпи със
специално работно колело и/или с
увеличен свободен проход за да компенсират нарастващия брой твърди
частици в отпадните води“ споделят
от Вило България.
Увеличаването на свободния проход е компромисно решение, което
повишава защитата от запушване,
но води до спад на ефективността
и повишаване на консумираната
електроенергия, затова инженерите
на Wilo намират оптимален вариант.
EMUport има следната концепция:
да се използва най-добрият материал срещу корозия, да се спести разход за енергия и да се осигури безопасна и сигурна експлоатация и поддръжка. Всичко това е постигнато
чрез специална сепарираща система,
най-добрият използваем материал

Източник: Вило България

срещу корозия PE-HD и високоефективни помпи с IE3 мотори.
„Това осигурява висока дълготрайност и невъзможност за запушване,
като е помислено и за последващото
обслужване на системата на Wilo“,
допълват те.

Система за сградна
автоматизация
Фирма Шнайдер Електрик България е доставила и внедрила в сградата новата платформа за сградна
автоматизация StruxureWare Building
Operations (SBO), която управлява
централизирано HVAC системата,
елементи от електрическите инсталации, като освен управлението
е интегриран и енергиен мениджмънт за всички части от сградата.
Включени са още осветлението в
сградата, ВиК съоръжения, пожароизвестяване, газосигнализираща система, интегрирана система за сигурност. „Възможностите на наши-
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те продукти да поддържат множество отворени протоколи за комуникация доведоха интеграцията на отделните системи до ново технологично ниво, където параметризирането на отделните обекти с различни интерфейси става значително побързо и ефективно. Тук е и мястото
да отделим внимание на жилищната
част от сградата, където това предимство е още по-изявено.
В жилищната част имаме зоново
управление на температурата и
централно управление на източника - термопомпа, управление на
щори, локално и централно осветление. Всеки апартамент има самостоятелно отдалечено управление
през телефон/таблет/PC, на които
се получава информация и за статуса на някои системи и известия при
аварии. Управлението на някои функции преминава към централния BMS
след разрешение от собствениците
- автоматично при напускане на
апартамента. Използваните мултифункционални бутони и контролери
са от най-висок клас на немската
серия Merten - едни от основателите на KNX стандарта. Интересен
елемент в проекта е слънцезащитната система за трите сгради,
която се управлява от метеорологична станция по KNX и спрямо позицията на слънцето за още по-голяма енергоефективност. Собствениците имат приоритетно управление на щорите, но когато отсъстват, управлението е под контрол на BMS системата.
Предизвикателствата при проекта бяха свързани с изграждането на
концепцията за общо управление на
различните като функционалност
части от сградата. Всъщност изграждането на единна система, коя-
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то да управлява жилищната и офис
частта на сградата, беше интересен аспект при изпълнението на проекта, който същевременно е прекрасен пример за това как решенията ни
са отворени за интеграция и бъдещо
надграждане“, разказва Димитър
Манков, инженер продукти и приложения сградни системи в компанията.
„Сан Стефано Плаза е иновативен
проект, при който в една сграда са
внедрени едновременно KNX и BMS
решения, като двете системи са
интегрирани помежду си. За нас участието ни в него е знаково. То не само
показва нивото на експертизата при
нас, но е и от значение за удовлетвореността на екипа. Да работиш по
едни от най-значимите проекти е
мотивиращо и интересно“, допълва
той.

Кабелни скари, инсталационни
тръби и крепежи
НИДАКС България е единствен и
основен доставчик на кабелни скари,
инсталационни тръби и крепежи за
нуждите на проекта Сан Стефано
Плаза.
„При подновяване на строителните дейности инвеститорът не се
поколеба и избра доказаното качество на продуктите с марка НИДАКС
за изграждането на всички кабелни
трасета в комплекса. Богатият
асортимент и постоянни складови
наличности, както и техническите
възможности за бърз монтаж, здравината и отличното антикорозионно покритие са предимствата на
НИДАКС, които бяха предпочетени
отново от инвеститора, както при
реализацията на други негови предшестващи проекти. За част „Електро“ на Сан Стефано Плаза, в периода от 2013 г. до 2014 г., НИДАКС
България достави в срок повече от
20 км кабелни скари и инсталационни тръби, както и всички видове
крепежи и фасонни елементи за тях.
Те бяха вложени във всяка една от
функционалните части на сградата
– трите нива на подземни гаражи,
спортния и търговски център, жилищните и офис части. Конкретният модел, с който проектът на трасето беше изпълнен, е на кабелна
скара RLVC от патентованата линия на НИДАКС - NX CITO. Преимуществото на RLVC е, че съединителят

за свързване е интегриран в самата
скара, като неговият дизайн позволява съединяването на две скари да
става просто с един клик - без болтове и гайки. На свой ред, отсъствието на болтове и гайки в мястото
на съединяване гарантира предпазването на кабелите от нараняване“,
споделят от компанията.
Допълнително, страничните ръбове на RLVC са заоблени, за да пазят
както кабелите от неволно нарязване при поставянето им, така и инсталаторите, които извършват
монтажа. Основната цел е бърз и лек
монтаж, и съответно съкращаване
на общите срокове за изпълнение.
„Сан Стефано Плаза е един наистина уникален проект в сърцето на столицата и НИДАКС България се гордее
да го добави към дългия списък от
успешно приключени проекти в своята повече от десетгодишна история
на българския пазар“, допълват те.

Дизайнерски светлинни
решения
Фирма Загата е изпълнител на
специфичните осветители по идея на
арх. Николов като фасадно осветление с монтаж на нестандартен архитектурен метален детайл, осветление на стъклената козирка централен вход - вградени осветителни
тела в стъкло, осветление на парапетите в централен атриум и, не на
последно място, светлинна инсталация в стъклен атриум входно пространство с размери 12х6 м и монтаж на стъклен покрив. „Всички те
са изпълнени по индивидуален проект
в съответствие с най-високите
съвременни технологични изисквания.
Всички осветители са с LED източници и цифрово управление“, разказват от компанията.
„Сред основните предизвикателства при работата ни по проекта
беше необходимостта от бърза и
ефективна инженерна разработка на
светлинните решения, незабавното
им въвеждане в производство, експедитивна доставка и монтаж в рамките на зададените срокове.
За нас проектът има огромно значение, защото инвеститорът избра
нашата компания в конкуренцията на
най-големите световни производители за осветление“, допълват от Загата.
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Light+Building 2016 - повече
посетители, повече изложители
и повече изложбени площи
Тазгодишното издание на водещото в света търговско изложение за
технологии за осветление и сградни
услуги Light+Building се състоя от 13
до 18 март в изложбения център във
Франкфурт. Форумът приключи с поставянето на нови рекорди, съобщиха организаторите от Франкфуртския панаир. Най-голямото в света
събитие за осветителни и електрически технологии и решения за битова и сградна автоматизация за пореден път затвърди позицията си, като
през 2016 г. премина с повече на брой
посетители, повече изложители и поголяма резервирана изложбена площ.
На Light+Building 2016 участваха
2589 изложители (2495 през 2014 г.) от
55 държави, които представиха своите продукти на изложбено пространство от близо 248,5 хил. кв. м (245 хил.
кв. м през 2014 г.). Общият брой на
посетителите, желаещи да се запознаят с иновации, решения и нови продукти, достигна 216 хил. души (211 хил.
през 2014 г.), което представлява ръст
от 2,3%.
„Изключително сме доволни от
тазгодишното издание на Light+

Building и се радваме на подобрените
показатели. Това подчертава значимостта на Light+Building като водещото търговско изложение за технологии за осветление и сградно управление, както и позитивното настроение в сектора и настоящото виско
ниво на удовлетвореност на изложителите“, заяви Волфганг Марцин,
президент и главен изпълнителен
директор на Messe Frankfurt.
Ръст в сравнение с предходното
събитие беше отчетен и в международното участие– 67% (63% през 2014
г.) от изложителите и 49% (47% през
2014 г.) от посетителите бяха от
държави, различни от Германия. Найдобре представените нации след
Германия бяха Италия, Холандия,
Франция, Обединеното кралство и
Китай. Според статистиката се
наблюдава значително увеличение на
броя посетители от Испания и източноевропейските страни като Полша,
Чехия, Унгария и Румъния, както и от
Турция, Индия, Мароко и Иран.
Големият брой посетители от
държави, различни от Германия, е важен за индустрията и дава на изложе-

нието положителен рейтинг. Според
председателят на Германската асоциация на производителите на електрическо и електронно оборудване
(ZVEI) д-р Клаус Мителбах
„Light+Building 2016 отговори на високите очаквания на изложителите от
ZVEI: дигитализацията, мрежовата
свързаност и енергийната ефективност бяха сред акцентите във всички
зали както на сектора за осветление,
така и на този за сградни услуги“.
На следващите страници ви представяме материали, посветени на
участници в тазгодишното издание
на международното изложение.
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Голям интерес предизвикаха
най-новите LED продукти
VIVALUX
Антон Томчев, управител на ВИВА ЕООД,
пред сп. ТД Инсталации

За кой път участвахте на
Light+Building?
Участието ни в най-големия форум за
осветление през месец март беше
първо за нас. Целенасочено подготвяхме продуктовата гама под наш
търговски бранд VIVALUX в продължение на повече от две години, за да
достигнем ниво, отговарящо на европейските изисквания както като
разнообразие на портфолиото, така
и като качество, съответстващо на
европейските норми.
Как оценявате участието си на изминалото изложение?
Имахме интересни контакти и се
надяваме част от тях до успеем да
превърнем в успешни партньорства.
Доказано е, че първото участие в
подобни събития не води до невероятни резултати. Ясно е, че един
бранд в нови пазари се изгражда с
времето и изисква много усилия и постоянство. В този смисъл сме
стъпили здраво на земята и не очакваме бързи резултати. В същото
време сме убедени, че ще разширим
присъствието на VIVALUX на външни
ÑÒÐ. 14
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пазари и че имаме потенциал да се
справим. Light+Building e значим форум, там участват най-големите
компании и да направиш впечатление
сред всички тях е истинско предизвикателство, усилие и ангажираност.
Кои продукти се радваха на най-голям
интерес на щанда ви?
Имахме посещения от различни страни, не само от Европа. Пазарът навсякъде е различен и има специфични
особености. Хубавото е, че интересът беше към различни наши продукти. Към момента в каталога на
VIVALUX са включени около 750 продукта за осветление, от които 150
са нови. Широкото портфолио ни дава
възможност да стигнем до различни
по тип клиенти и ни прави интересен
комплексен доставчик за голяма част
от тях.
Безспорно най-голям беше интересът към най-новите LED продукти,
които въвеждаме в нашата гама.
Първа наша цел е продуктите ни да
стават все по-разпознаваеми извън
България.

Какво е мнението ви за развитието на
пазара на осветление и на актуалните
технологии въз основа на видяното по
време на събитието?
Дори на неспециалисти в областта
е ясно, че в LED осветлението нещата се развиват твърде бързо. Това
важи за светлинни източници, техническо, декоративно и останалите
видове осветления. Възможностите
за потребителите стават все повече и те са най-големите печеливши
по отношение на решенията за осветление.
Планирате ли участия и на други международни изложения през тази година?
За момента фокусираме усилията си
върху създадените контакти от изложението във Франкфурт. Многото
задачи и ангажименти са след изложенията. Бих казал, че изложенията
трябва да бъдат правилно подбрани.
Не всяко изложение е достатъчно
полезно, от друга страна е много ангажиращо и свързано с разходи. Като
говорим за стремежа ни към външен
пазар ние не забравяме, че българският пазар е основен за нас.
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Интелигентното LED осветление
акцент на Light+Building
Един от акцентите на Light+Building
беше интелигентното осветление.
Интелигентното осветление осигурява събуждане с топла и мека светлина, която наподобява лъчите на изгряващото слънце, като интензитетът
и цветът на светлината се задават
посредством смартфон или таблет.
По време на подготовката за работа
цветът светлина в жилището постепенно се променя от топло бял в неутрално бял (около 5000K), който разсънва и ободрява. Цветът на светлината в обществения транспорт по
пътя към работното място в интелигентните градове също е 5000K, което удължава ободряващия ефект. Системата за интелигентно осветление на работното място, която е част
от системата за сградна автоматизация, създава идеалните светлотехнически параметри за работа (цвят,
температура и осветеност). Тя е из-

градена на основните принципи на биодинамичното осветление (Human
centric lighting) и гарантира максимална производителност. Чрез оптималното използване на дневната светлина се постига висока енергийна ефективност на изкуственото осветление. Работният ден завършва с топло бяла светлина в обществения
транспорт, която действа отпускащо и успокояващо. При пътуване с
личен автомобил интелигентното
улично осветление осигурява максимален комфорт в пътното движение и
минимални енергийни разходи.
Данните за цените на LED осветителите от последните шест години
показват понижение с близо 80%. Тенденцията е цените да продължат да
намаляват и до 2020 г. да се редуцират с около 2 пъти. В същия времеви
период се очаква увеличение на световните пазарни приходи от сектор

осветление с около 70%. Този ръст ще
се получи в резултат на приложението на smart технологиите. Ако българските производители искат да не
бъдат само производители на корпуси за LED осветители, те трябва
усилено да интегрират технологиите
за интелигентно осветление.
Друг акцент на Light+Building 2016
бяха осветителите с Batwing светлоразпределение. Сред иновативните
технологии за реализирането му бяха
нови конструкции LED ретрофит луминесцентни лампи, светодиоди с
ъгъл на излъчване 150о, микро-пирамидална оптика, оптични дифузери с
микролещи, LED панели и LED осветители с оптични лещи. На изложението бяха разгледани и системи за ограничаване на светлинното замърсяване.
проф. д-р инж. Христо Василев,
Технически университет – София
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Показахме иновативни
продукти, които посетителите
приеха доста добре
Ромтех-3ЕС за първи път участва
на изложението Light+Building, като
миналите години бяхме само посетители. Впечатлението ни за изложението е за огромно място за среща
на светлинния бизнес от целия свят.
Участието ни беше изключително
продуктивно. Показаните няколко
иновативни продукта бяха доста
добре приети от посетителите,
включително се договорихме с няколко компании за дистрибуция на нашите продукти в европейски и азиатски държави. Основните акценти в интериорното осветление бяха върху
продукта LED XWing, който освен
дизайнерски външен вид се предлага
в 2 варианта с 3700 Lm от 36 W и 5200
Lm от 52 W. И двете са с нисък индекс на заслепяване, благодарение на
MPO дифузера и с възможности за
много допълнителни ползи - димира-
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не, резервирано захранване, коридорна функция и други.
За улично/районно осветление
разработихме модела LED ELLY, който е с много технологичен дизайнерски корпус с възможност за модулно
надграждане и осветеност от 3000
до повече от 10 000 Lm.
Иновативно решение е предлаганият осветител LED EMILI, който
съчетава осветление и окабеляване
на едно място благодарение на специалния дизайн с допълнително пространство за промишлено опроводяване. Освен това осветителят може
да бъде допълнен с допълнителни модули като видеонаблюдение, датчици за дим и други.
Тенденциите в осветлението са
към добавяне на допълнителни ползи
за клиентите - като например
възможността за свободна настрой-

ка на цветната температура - такъв
модел ще предложим на пазара в найскоро време.
През тази година планираме да
вземем участие и на Electronica 2016
в Мюнхен - там ще представим основната дейност на фирмата - производството на електроника от нас като
поддоставчик, способен да произведе
целия продукт.
инж. Димитър Върганов,
мениджър проекти в Ромтех-3ЕС

Âå÷å ðàáîòèì ïî ïðîåêòè,
îñíîâèòå íà êîèòî ïîñòàâèõìå
ïî âðåìå íà Light+Building
Çà ÑÒÅÍÑ áåøå ïðåäèçâèêàòåëñòâî
äà áúäåì ÷àñò îò íàé-ãîëÿìîòî ñâåòîâíî èçëîæåíèå çà îñâåòëåíèå
Light+Building 13-18 ìàðò 2016 ã. âúâ
Ôðàíêôóðò, êàòî ñåðèîçåí êðèòåðèé
çà ðàçâèòèåòî íè è êà÷åñòâîòî íà
ïðåäëàãàíèòå îñâåòèòåëè è èíæåíåðèíã. Öåëèòå, êîèòî ñè ïîñòàâèõìå, ñà
ñâúðçàíè ñ ïîçèöèîíèðàíåòî íè ñðåä
íàé-óñïåøíèòå òúðãîâñêè ìàðêè è åâðîïåéñêè ïðîèçâîäèòåëè.
Íàøèÿò ùàíä ñå ðàäâàøå íà èíòåðåñ îò ñòðàíà íà ìíîãîáðîéíèòå èíòåðíàöèîíàëíè ïîñåòèòåëè, îöåíÿâàéêè äèçàéí, êà÷åñòâî è õàðàêòåðèñòèêè íà íàøèòå îñâåòèòåëíè òåëà.
Óñèëèÿòà íè çà ðàçðàáîòâàíå è âúâåæ-

äàíå íà íîâèòå ïðîäóêòè â ïîðòôîëèîòî íà êîìïàíèÿòà íå îñòàíàõà íåçàáåëÿçàíè. Òîâà íè ìîòèâèðà äà
ïðîäúëæàâàìå äà ðàáîòèì îòãîâîðíî
çà óñòîé÷èâîòî ðàçâèòèå è íàëàãàíå
íà ìàðêàòà íè.

Light+Building å è ìÿñòîòî, íà êîåòî ñå ñðåùíàõìå ñ íîâè êëèåíòè, ñ íàøèòå äîñåãàøíè áèçíåñ ïàðòíüîðè è
ïðèÿòåëè, êàêòî è ñ íîâè äîñòàâ÷èöè
íà êîìïîíåíòè çà íàøèòå ïðîäóêòè. Çà
íàñ áåøå óäîâîëñòâèå äà äèñêóòèðàìå âúçìîæíîñòè çà ñúâìåñòíî áúäåùî ñúòðóäíè÷åñòâî è ñ ãîðäîñò çàÿ-

âÿâàìå, ÷å âå÷å ðàáîòèì ïî ïðîåêòè,
îñíîâèòå íà êîèòî ïîñòàâèõìå ïî
âðåìå íà èçëîæåíèåòî!
ÑÒÅÍÑ ïðåäñòàâè óíèêàëíè ìîäåëè
LED îñâåòèòåëíè òåëà ñ èçêëþ÷èòåëåí âúíøåí âèä è âïå÷àòëÿâàùè ïîêàçàòåëè â êðàê ñúñ ñúâðåìåííèòå òåíäåíöèè â áðàíøà. Ìîäåëèòå ñå ðàçðàáîòâàò ïî äèçàéí íà êîìïàíèÿòà è ïî
èíäèâèäóàëíè ïðîåêòè íà êëèåíòè. Te
ñà èçðàáîòåíè îò äúðâåñèíà, áîÿäèñàíà ñòîìàíà, ìåòàë è ïëàñòìàñà ñ èçêëþ÷èòåëíè õàðàêòåðèñòèêè. Ïðèòåæàâàò ïîä÷åðòàíî èíäèâèäóàëåí äèçàéí, ðàçêðèâàù èñòîðèÿòà çà ïðîèçõîäà íà åñòåñòâåíèÿ ìàòåðèàë, êàòî
ñúùåâðåìåííî èçëú÷âàò ìîäåðåí óþò
è èçòúí÷åíîñò, íî áåç èçëèøíà ïðåòåíöèîçíîñò. Ïîäõîäÿùè çà ðåàëèçàöèÿ íà
èíòåðèîðíî è åêñòåðèîðíî äåêîðàòèâíî è îñíîâíî îñâåòëåíèå. Åíåðãèéíî
åôåêòèâíè, ìàêñèìàëíî ïðîèçâîäèòåëíè, íàäåæäíè, ñ âúçìîæíîñò çà ðàçíîîáðàçíî óïðàâëåíèå è äèìèðàíå è ò.í.
Íàé-íîâèòå òåíäåíöèè â îñâåòëåíèåòî ñà ñú÷åòàíèå íà âúðõîâè òåõíîëîãèè ñ ðåòðî-êëàñè÷åñêè âúíøåí âèä. Àêöåíòèòå ïî âðåìå íà èçëîæåíèåòî áÿõà
åñòåñòâåíè ìàòåðèàëè - ìåä, ìåñèíã,
ìåòàëè, áåòîí, äúðâåñèíà, ÷åñòî äåêîðèðàíè ñ ìåòàëíà ìðåæà. Èñòèíñêàòà
êëàñèêà îñòàâà àêòóàëíà - îñâåòèòåëíè òåëà îò êðèñòàë, êîèòî áèõà ìîãëè
äà ñå ñú÷åòàÿò ñúñ âñåêè èíòåðèîð.
Äåñèñëàâà Éîðäàíîâà, ãëàâåí
èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð íà ÑÒÅÍÑ
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Осветителни куполи и люкове
за естествено осветление характеристики и
предимства
Естествената светлина е жизненоважен природен ресурс, който
значително подобрява средата във всяка сграда. Осветителните
куполи и люкове осигуряват три пъти повече светлина, отколкото вертикалното остъкляване, тъй като ефективната зона на естествено осветление от страничен прозорец достига едва до 6 м.
Също така при покривни прозорци
разпределението на светлината е
много по-равномерно, особено когато
става въпрос за по-големи сгради.
Тези факти са добре известни на хората, занимаващи се със строително проектиране, и все пак огромният
потенциал на осветителните люкове и куполи не се оползотворява
напълно. В най-простата си форма
осветителните люкове са със същия
профил като покривните плоскости и
се поставят в тяхната равнина.
Когато покривът е с по-сложен профил, по-доброто решение е да се монтират изпъкнали покривни прозорци.

Предимства
Покривните прозорци могат да
осигурят естествена светлина с
качества, отговарящи на предназначението на сградата. Сред предимствата на покривните системи за
естествено осветление е възможността за пестене на енергия. Количеството енергия, необходимо за изкуствено сградно осветление, често е
по-голямо от това, използвано за
отопление. Когато сградата е и със
система за автоматично изключване на осветлението, използването на
покривни прозорци може да окаже
значително влияние върху енергопотреблението. Осветителните люкове
обикновено са много по-слабо изоли-
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рани в сравнение с ограждащата ги
непрозрачна част на покрива, но това
не се отразява в съществена степен
върху консумацията на енергия за
отопление, защото ползите от оползотворяването на пасивна слънчева
енергия компенсират загубите на
енергия от изолация. Друг плюс на
отварящите се покривни прозорци е,
че те могат да бъдат използвани за
димоотвеждане и вентилация в случай на пожар. Отвеждането на дима
през покрива е ефективен начин за
ограничаване на щетите и запазване на добрите противопожарни характеристики на сградата.
Покривните системи не само са
най-ефективният начин за пропускане на естествена светлина в сградата, те могат да определят и вида
и количеството светлина, постъпваща в нея. Директната светлина преминава през осветителните люкове
без смущение или интерференция и
навлиза в помещението под формата
на прав лъч. Това осигурява силна
светлина в една определена зона на
помещението и по-слаба светлина в
заобикалящата я област. При директната светлина в слънчеви дни се
стига до засенчване и поява на заслепителни отблясъци. Материалите,
които могат да се използват за пропускането на директна светлина от
покривни прозорци, са поликарбонат,

PVC и стъкло в светъл или затъмнен
вариант. В повечето производствени, търговски и спортни обекти обаче се използва дифузна светлина,
която дава по-равномерна осветеност на големи сградни площи с минимални засенчвания. Дифузна светлина могат да осигурят осветителни люкове, изработени от фибростъкло, поликарбонат PVC и стъкло.
Количеството на пропусканата в
помещението светлина зависи от
вида на материала, дебелината му и
степента на затъмняването му. Повечето светли еднокамерни осветителни люкове имат пропускливост от
80-90%.

Видове конфигурации
Разположението на покривните
прозорци се определя от няколко фактора – наличието на изискване за
контролирано ниво на осветеност в
дадени зони на сградата, наклона и
степента на поддръжка на покрива.
Шахматното разположение на системите за естествено осветление на
скатни покриви позволява използването както на плоски, така и на изпъкнали люкове, и осигурява най-равномерно разпределение на светлината.
Прозорците се захващат за покрива
и от четирите страни и затова тази
конфигурация е изключително здрава.
При този дизайн броят на застъпванията на прозорците с покрива е найголям и съответно се изисква максимално внимание от страна на изпълнителя по отношение на уплътняването. Използването на полуцилиндрични сводести прозорци по билото
на покрива предоставя естетически
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удовлетворяващ дизайн и относително равномерна дистрибуция на светлината само когато наклонът на
покрива е малък. Основното предимство на полуцилиндричните сводове
пред шахматно разположените осветителни люкове е, че при тях броят
на свръзките за уплътняване между
покрива и прозоречната повърхност
е редуциран. От друга страна, разположението им по билото на покрива
предполага подлагане на големи ветрови натоварвания.
Монтирането на плоски или полуцилиндрични прозорци от билото на
покрива до стряхата също намалява
броя на необходимите припокривания.
Недостатък на тази конфигурация е,
че ограничава съществено достъпа
до покрива. Разположението на осветителни люкове в средата на скатен
покрив е компромис между шахматната конфигурация и тази от билото до
стряхата по отношение на светлинното разпределение и лекотата на
изпълнение. При него се избягват
всички зони с големи ветрови натоварвания и се осигурява нормален
достъп до покрива. Осветителните
люкове, разположени по дължината на
покрива, също осигуряват добри нива
на осветеност, но се използват порядко в модерното строителство.

Материали
Освен че трябва да позволяват
преминаването на светлина, материалите за осветителни люкове следва да отговарят и на изисквания за
здравина, безопасност и пожаробезопасност. Най-често използваните
материали са фибростъкло, поликарбонат, стъкло и в много по-малка
степен PVC.
Фибростъклото е много подходящо за изработването на полуцилиндрични сводести покривни прозорци и
редицата му разновидности позволяват съчетаването му с почти всички метали. Фибростъклото има отлични характеристики и осигурява
високи нива на дифузна светлина в
сградите. То е предпочитано за повечето производствени, търговски и
спортни обекти, тъй като свежда до
минимум отблясъците и засенчванията. Листовете фибростъкло се произвеждат в почти всякакви профили,
като съвременното висококачествено фибростъкло предлага и защита

от ултравиолетовите лъчи.
Поликарбонатът също се прилага
широко за покривни системи за естествено осветление. Той може да е
плосък, изпъкнал, профилиран или многопластов. Ключовите му свойства
са характерни за всичките му форми
– изключителна устойчивост на удар,
висока степен на светлопропускливост, добра обработваемост и пожаробезопасност. Поликарбонатът се
предлага в светли и затъмнени варианти, които осигуряват директна
светлина и 99% защита от ултравиолетова радиация. Плътният поликарбонат е с добра оптична яснота и
отлична обработваемост. Той може
да бъде студено формован на място
за изработката на осветителни куполи и пирамиди. Профилираният поликарбонат е съвместим с профилирани покривни облицовки. Технологиите на екструзионно и вакуум формоване позволяват производството на
най-различни профили. Многопластовият поликарбонат има изолационни
свойства. По-дебелите листове с
повече слоеве имат най-добрите
термични характеристики, обикновено коефициентът на топлопреминаване на 25 мм петслоен лист поликарбонат е 1,6 W/m2K. Този материал се
използва предимно за къщи и търговски обекти. Подобно на плътния поликарбонат, и многопластовият може
да бъде студено формован на място,
макар и в много по-малка степен.

Използва се за изработката на посложни покривни прозорци, например
с формата на купол или пирамида.
Стъклото има отлични противопожарни характеристики, относително добра устойчивост на удар и много високи стойности на пропускливост на светлина и оптична яснота,
които служат за ориентир за оценка
на качествата на всички останали
материали за осветителни люкове.
То доказано е с много дълга продължителност на живот, като не се обезцветява с времето под действието
на ултравиолетовата радиация.
Стъклото също може да бъде използвано за полуцилиндрични сводове и да
бъде третирано с различни покрития
за оцветяване и получаване на текстура, с цел осигуряване на дифузна
светлина и UV защита. Повечето
стъклени покривни стъклопакети са
дву- или трикамерни със стоманена
или алуминиева конструкция.
В миналото PVC е използвано широко за изпълнение на покривни системи за естествено осветление на
производствени предприятия. В
сравнение с другите материали, то
е с по-ниска устойчивост на удар и
на метеорологични условия. За да отговори на изискването за нечупливост при производството на покривни прозорци, е необходимо да се предприемат допълнителни обезопасителни мерки в конструкцията на прозореца.
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Пожарна безопасност на
резервно и аварийно
електрозахранване
При все по-нарастващата зависимост на всички сектори на
живота от електрическа енергия, много сгради се нуждаят от
незабавно резервно електрозахранване в случай на прекъсване на
нормалното, при пожар, наводнение или друго природно бедствие.
Може да е необходимо електрозахранване, за да се стартират
системите за безопасност на живота, за да се поддържа непрекъсваемостта на производствения процес или за подпомагане на
спасителните и следствени действия. В някои случаи на пълно
прекъсване на електрическото захранване може да има застрахователни последици.
Възможни източници на резервно
електрозахранване са: акумулаторни
батерии за съхранение на електроенергия; стационарни или преносими
генератори, които могат да работят
независимо от нормалното електрозахранване в мрежата и е твърде
малко вероятно да се повредят едновременно. Инсталирането на втори източник на електрозахранване от трифазната мрежа също следва да се има
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предвид, стига обаче тя да е постижима.

Общи указания
Електрическите инсталации за
временно и постоянно електрозахранване трябва да се монтират в съответствие с националното законодателство и съответните стандарти.
Всички електрически строителномонтажни работи трябва да се из-

вършват от компетентен електротехник. Когато се обмисля закупуването на временен или авариен генератор на енергия, трябва да се направи проверка дали техническите му
характеристики отговарят на предназначението му.
За безопасно и надеждно обслужване трябва да бъде избран източник
на електрозахранване, който може да
осигури нужното напрежение за достатъчен период от време. Резервното електрозахранване трябва да
работи независимо от нормалния
източник на енергия, така че винаги
да е в състояние да заработи в случай на повреда на последния. За да
могат системите за безопасност на
живота или за непрекъсваемост на
производството да работят в случай
на пожар, всяко устройство за управление на генератора и самият генератор трябва да бъдат снабдени с
противопожарна защита за съответния период от време. Всички конструктивни елементи на помещенията

> ñèãóðíîñò
на аварийните генератори трябва да
бъдат от негорими материали и да
имат минимум 1 час пожароустойчивост.
По време на периода на извънредната ситуация цялото оборудване,
което не се захранва от резервното
електрозахранване, трябва да бъде
изключено. Когато нормалното електрозахранване бъде възстановено,
автоматичното оборудване трябва
да бъде проверено и всички таймери
и механизми за управление трябва да
бъдат рестартирани, ако е необходимо. Дори ако има източници на
непрекъсваемо захранване (UPS),
предназначени да осигурят нормално
функциониране на компютри и друго
бизнес оборудване от критично значение в случай на прекъсване на основното електрозахранване, някои
специфични системи, като автоматичните пожароизвестителни инсталации, охранителните системи и
други подобни, трябва да имат свои
собствени резервни захранвания, както е посочено в съответните стандарти за монтаж и експлоатация.
Въпреки че е важно да се инсталира генератор с достатъчен капацитет за всички предвидими бъдещи
нужди, разходите за енергия, когато
генераторът работи само с една
малка част от капацитета си, също
трябва да се имат предвид. В болници, старчески домове и подобни заведения, електрозахранването на оборудване от критично значение тряб-

ва да бъде поддържано без значително прекъсване, а нивото на осветлението трябва да се поддържа такова, че лечението и самата дейност
на персонала да може да продължат
безопасно. В тези случаи трябва да
се потърси съвет от специалист по
резервни електрозахранвания. Инсталация, при която дизелов авариен
генератор се използва и като противопожарна помпа за спринклерна
инсталация, трябва да се избягва.

Стационарни генератори
Стационарните генератори обикновено работят с дизелово гориво,
природен газ или пропан. Изборът
трябва да бъде направен според наличността на гориво, както и от
практически съображения или с оглед
опазване на околната среда. Дизеловите генератори обикновено са потихи и се нуждаят от по-малко поддръжка (дизеловите агрегати с водно охлаждане обикновено работят до
30 000 часа преди основен ремонт),
отколкото генераторите с газ или
пропан с подобни размери (газовите
агрегати с водно охлаждане обикновено работят до 10 000 часа преди
основен ремонт). Изборът следва да
бъде направен в зависимост от естеството на изискваното електрозахранване; съществуват еднофазни
или трифазни генератори, работещи
с напрежение 120 V или 240 V. В цяла
Европа генераторите следва да произвеждат ток с честота 50 Hz.

В спецификацията трябва да
бъдат включени видът на въздушния
филтър, заглушителя и системата за
стартиране. Последната се състои
от една 12-волтова акумулаторна
батерия, електромотор за стартиране, генератор за зареждане и
старт/стоп бутон. Дизеловите агрегати трябва да бъдат оборудвани с
превключвател за предварително
загряване и предпазна система за
изключване за защита на двигателя
в случай на загуба на налягане на
маслото, прекалено висока скорост
на генератора или много висока температура на водата.
При съставянето на техническата спецификация за ново оборудване
трябва да се има предвид, че електромоторите, които следва да бъдат
захранени, ще консумират няколкократно повече електроенергия, когато се стартират с натоварване, отколкото когато работят на празен
ход (това важи например за климатични инсталации, въздушни компресори,
помпи, хладилници и фризери). Този
фактор също има значително влияние
върху избора на еднофазен или трифазен генератор.
Генераторите трябва да са оборудвани със системи, които им пречат да
генерират ток със свръхнапрежение
и да го подават в системата, която
захранват. Номиналната мощност на
вградената защита срещу свръхнапрежение трябва да се координира с защитните устройства надолу по вери-
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гата, за да се гарантира, доколкото
е възможно, че устройствата по веригата ще работят. Когато електронната защита е под формата на обратна връзка, за да се ограничи токът
на изхода, превключвателите за
вътрешно прехвърляне трябва да заработят така, че да се елиминира наймалко критичната част от свързания
електрически товар.
Генераторните помещения трябва
да са свободни от възможни източници на запалване, освен дежурно
осветление и противопожарни указателни светлини с надпис „Изход“,
когато такива са необходими. Освен
това генераторните помещения не
трябва да се използват за съхранение на възпламеними материали. Когато аварията приключи, оборудването трябва да бъде обследвано, заредено с гориво и подготвено за използване при нужда.

Преносими генератори
За да се улесни бързото свързване на един преносим генератор в
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случай на извънредна ситуация, на достъпни места трябва да бъдат изградени подходящи точки за свързване. Преносимите генератори трябва да се съхраняват на равни площадки и да не са покрити, освен ако не
притежават подходящ корпус за
намаляване на ненужния шум или
вибрации. За да се осигури правилно
изгаряне на горивото и намаляване
до минимум на отровните изгорели
газове, вентилационните отвори не
трябва да бъдат блокирани или запушени.
Преносимите генератори трябва
да се съхраняват далеч от горими
материали, в това число от суха
растителност. На разстояние 1
метър около генератора не трябва
да има никакви горими материали.
Когато се налага преносим генератор да бъде разположен на
повърхност без настилка, той трябва да се намира на негорима
повърхност, за да може всички горими материали и растителност под
него да са защитени. Оборудването

не трябва да бъде разположено на
места, където може да се обърне или
да претърпи механична повреда.
Преносимите генератори не трябва да се използват на места, където
има условия за възпламеняване на
газове, изпарения или прах във въздуха. Зареждането на генератора с
гориво не трябва да се извършва,
когато той работи или все още е
горещ, след като наскоро е изключен.
Преносимите генератори не трябва
да бъдат премествани, докато работят (това важи и в случай на генератори, захранвани от валовете на
трактори или други селскостопански машини). Когато аварията приключи, оборудването трябва да бъде
обследвано, заредено с гориво и малко след това подготвено за използване при нужда.

Периодично тестване
и поддръжка
Тестовете и поддръжката трябва да се извършват от компетентно лице. Всички специални инстру-
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менти, оборудване за тестване и резервни части трябва да се съхраняват на сигурно място в помещението на генератора. Генераторите
трябва да бъдат тествани, обслужвани и поддържани в съответствие
с инструкциите на производителя.
Генераторите следва да бъдат
включвани ежеседмично, а на всяко
тримесечие да се натоварват тестово, като във всеки отделен случай генераторът следва да работи
в продължение на най-малко пет
минути. Трябва да се съхранява и
подходяща документация. След
включване на генератора за обслужване или поддръжка, нивото на горивото трябва да се допълва, за да се
гарантира, че оборудването е
напълно оперативно.
Проверката и сервизното обслужване на генераторното оборудване
трябва да включват: проверка на
нивата на горивата; проверка на
нивото на електролита в батерията
и на състоянието на клетките й;
проверка дали батериите не са запечатани; проверка на правилното функциониране на всички сигнални лампи,
уреди за измерване и контроли; проверка стойността на натоварването, за да се гарантира, че е в рамките на спецификацията.

Непрекъсваеми токозахранващи
устройства
Компютърните системи не понасят промени в характеристиките на
електрическия ток и неговите
прекъсвания, които често се случват
в комерсиалните системи за захранване. Моментно свръхнапрежение
или прекъсване на електрозахранването може да изтрие паметта на
компютър или да повреди най-важните му електрически вериги. За да се
предотвратят такива аварии, трябва да бъдат монтирани източници на
непрекъсваемо захранване (UPS)
между променливото захранване от
мрежата и компютърната система.
Източниците на непрекъсваемо
захранване се състоят от три основни елемента: токоизправител/зарядно устройство, батерия и инвертор от прав на променлив ток. Този
инвертор трябва да бъде фазиран
според честотата на електрическа-

та мрежа, така че всякакви промени и прекъсвания на електрозахранването в нея да не се отразят на
компютъра. Счита се, че акумулаторната батерия е най-слабото
звено в оборудването. Акумулаторната батерия на източника на непрекъсваемо захранване обикновено
има оловно-киселинни клетки. Трябва да се внимава да се увеличи до
максимум експлоатационният срок
на акумулаторните батерии, като се
избягват враждебни среди и неправилна употреба като например лош
баланс на натоварването на трифазните инвертори. Акумулаторните
батерии трябва да са обект на редовна поддръжка.
Трябва да се има предвид, че източникът на непрекъсваемо захранване може да не е достатъчна защита срещу токов удар или временно
свръхнапрежение – както се случва
при удар на светкавица например. В
такива случаи трябва да се търси
съвет на специалист. Непрекъсваемото токозахранващо устройство
периодично трябва да бъде обект на
оценка, за да е сигурно, че има капацитет и възможност за осигуряване на електрозахранване с нужното
качество за нужното време, за оборудването, което трябва да работи
непрекъснато. UPS системите трябва да бъдат поддържани, инспектирани и изпитвани според указанията
на производителите и националните
стандарти.

Акумулаторни батерии
Където се използват акумулаторни батерии за захранване на оборудване за безопасност на живота в
аварийни ситуации, те трябва да са
подходящо защитени в случай на пожар – например чрез поставянето им
в огнеустойчива камера. В идеалния
случай тази камера трябва да бъде
разположена на външната стена на
сградата, за да бъде осигурена подходяща вентилация за батериите,
които ще бъдат зареждани на това
място. Вентилацията трябва да осигурява поне двукратен обмен за един
час.
Камерите за акумулаторни батерии не трябва да са ниско разположени, тъй като така ще са в опас-

ност от наводнения или повреди от
водата за пожарогасене. Камерата
за акумулаторната батерия трябва
да се вентилира на високо ниво. Захранващите устройства трябва да
бъдат монтирани на негорими
повърхности. Трябва да бъдат осигурени окачалки за съхранение на зарядните клеми, когато не се използват. При определяне на мощността
на акумулаторната батерия трябва
да се има предвид, че за постигане
на максимален живот на същата и
за намаляване на разходите до минимум батериите никога не трябва да
се изтощават напълно преди ново
зареждане.
Не трябва да се съхраняват горими материали на разстояние 2 метра около зарядното устройство (или
устройства) или акумулаторните
батерии. На местата, където батериите се зареждат, трябва да бъдат
осигурени безопасни средства за проверка на нивата на електролитите
им и тяхното доливане при необходимост. На местата за зареждане на
акумулаторни батерии трябва да
бъдат осигурени средства за почистване и неутрализиране на евентуално разлят електролит. Когато е необходимо, трябва да бъдат осигурени бариери за защита на зарядното
оборудване от повреда в резултат на
движенията на транспортните средства. Процесите, при които се образуват открит пламък, искри или волтова дъга, трябва да се извършват
далеч от местата, където се извършва зареждане на акумулаторни
батерии.

Алтернативни източници
на електрозахранване
Въпреки че съществуват вятърни, слънчеви и водни генератори на
електроенергия, на тях тепърва им
предстои да бъдат масово разпространени в индустрията и търговията, както и да бъдат приети като
жизнеспособни и надеждни източници на захранване. Бъдещото развитие на технологиите обаче може да
направи тези форми на енергия достъпни за аварийно електрозахранване там, където няма значителни
сезонни вариации на климатичните
условия.
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Сгради с почти нулево
потребление на енергия
Една от основните цели на Европейския съюз
по отношение на опазването на околната
среда е драстично редуциране на емисиите
парникови газове с 88%-90% до 2050 г. в сравнение с нивото от 1990 г. Редица проучвания доказват, че сградният сектор притежава съществен и икономически изгоден потенциал за постигането на тази цел.
Основните подходи за намаляването на емисиите парникови газове от сградите са два – редуциране потреблението на енергия в нови и съществуващи сгради и увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници в
сградния сектор. Днес изпълнението на целта до 2050 г.
изглежда трудно, най-вече поради факта, че не всички
сгради (напр. исторически) ще могат да бъдат реновирани дотогава или че поради технически ограничения (сложна геометрия или ориентация, липса на пространство и
др.) те няма да могат да отговорят на възможно найвисоките стандарти по време на обновяване. В резултат
на това се получава така, че сградите, които ще бъдат
построени от настоящия момент до 2050 г., трябва да превишават изискването за 88-90% спестени парникови емисии. Следователно, потреблението на енергия и свързаните с това емисии на парникови газове от тези сгради
трябва да са близки до нула, за да могат да бъдат изпълнени изключително амбициозните цели на ЕС.
Съгласно преработената Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите, до 2019
г. заетите или притежавани от публични органи нови
сгради трябва да са с близко до нулево потребление на
енергия, а до 2021 г. – всички нови сгради. В Директивата сграда с почти нулево потребление на енергия (СПНПЕ)
е дефинирана като сграда с много добри енергийни характеристики, при която необходимото количество енергия
с близка до нулевата или с много ниска стойност следва
да бъде произведено в значителна степен от възобновяеми източници на енергия, включително от възобновяеми източници на енергия, разположени на място или в
близост.
Отчитайки различията в строителната практика и
климатичните характеристики на територията на ЕС,
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Директивата не задава единен подход за внедряване на
СПНПЕ и не предоставя методология за изчисляване на
енергийния баланс. С цел осигуряване на гъвкавост, нормативният документ изисква всяка държава членка да
изготви план за увеличаване броя на нулево енергийните
сгради, който да отразява националните, регионалните
и местните особености. За тази цел плановете трябва
да трансформират концепцията за СПНПЕ в практически и приложими мерки и определения.

Национална дефиниция за СПНПЕ
В края на 2015 г. с решение на Министерския съвет е
приет Националният план за сгради с близко до нулево потребление на енергия 2015-2020 г. Очаква се изпълнението му да доведе до намаляване потреблението на енергия чрез подобряване на енергийните характеристики на
сградните ограждащи елементи, на системите за осигуряване на параметрите на микроклимата и на останалите системи, агрегати и уреди в сградите, използващи
енергия, както и до оползотворяване на възобновяема
енергия, генерирана в сградите или в непосредствена
близост до тях. Така ще се спестят около 10% от националната цел за енергоспестяване и 36 685 т емисии
въглероден диоксид до 2020 г.
Националната дефиниция за СПНПЕ е изведена на база
множество симулационни изследвания на енергийното
потребление на референтни сгради от различните категории и на научни изследвания в областта на енергийната ефективност на сградите в България. Според
нея сграда с близко до нулево потребление на енергия е
сграда, която отговаря едновременно на следните две
условия: енергопотреблението на сградата, определено като първична енергия, отговаря на клас А от скала-
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та на класовете на енергопотребление за съответния
тип сгради; не по-малко от 55% от потребената (доставената) енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода за битови нужди и осветление е енергия от възобновяеми източници, разположени на място
на ниво сграда или в близост до сградата. Съответствието с изискването за енергийна ефективност се определя посредством интегрирания показател специфичен
годишен разход на първична енергия (kWh/m2) за общата кондиционирана площ на сградата. Специфичният
годишен разход на първична енергия се определя като
сградата се разглежда като интегрирана система, в
която разходът на енергия е резултат от сградните
ограждащи конструкции и елементи, системите за
осигуряване на параметрите на микроклимата, вътрешните източници на топлина, обитателите, климатичните условия. Той зависи от ориентацията, размерите
и формата на сградата; характеристиките на сградните ограждащи конструкции, елементите и вътрешните пространства, в т. ч. топлинни и оптически характеристики; въздухопропускливост; системите за отопление и гореща вода за битови нужди; климатичните
инсталации; системите за вентилация и естествената вентилация; естественото осветление и осветителните инсталации; пасивните слънчеви системи и слънчевата защита; системите за оползотворяване на ВЕИ;
външните климатични условия, в т.ч. разположението и
изложението на сградата и вътрешните климатични
условия; вътрешните енергийни товари вкл. разхода на
уредите, потребяващи енергия.
Прилагането на дефиницията следва да става при
някои условия - енергийният баланс да бъде определен
за една година по стандарт БДС EN ISO 13790, като се
отчете енергията за отопление, гореща вода, вентилация, охлаждане, осветление, помпи, вентилатори, уреди, технически системи; сградата да е самостоятелна;
да се вземат предвид параметрите на микроклимата;
да бъде отчетена енергията от ВЕИ, генерирана в
границите на сградата или в близост до нея на 15 км.
Националната дефиниция за СПНПЕ може да бъде приложена за жилищни и нежилищни сгради, които са нови или
съществуващи след обновяване за подобряване на енергийните им характеристики, частна или държавна/общинска собственост.

ни в Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) и в Закона
за устройство на територията (ЗУТ). Освен това, проектите трябва да са съобразени с техническата, екологичната и икономическата осъществимост на алтернативни високоефективни инсталации за използване на
децентрализирани системи за производство и потребление на енергия от ВЕИ, за комбинирано производство
на електрическа и топлинна енергия, за централно или
локално отопление и охлаждане, такива, които изцяло
или частично използват енергия от ВЕИ, и термопомпи.
Инвестиционният проект задължително трябва да
включва част „Енергийна ефективност“, която се изготвя като самостоятелна част, чиито обхват и съдържание са определени с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради. Съответствието на инвестиционните проекти за удовлетворяване на изискването за енергийна ефективност се оценява във фази
технически и работен проект по отделен договор с
възложителя от физически и юридически лица, които
отговарят на изискванията на ЗЕЕ и са вписани в публичния регистър на Агенцията за устойчиво енергийно
развитие. По време на строителството лицето, упражняващо строителен надзор, носи отговорност за спиране на строежи, които са в нарушение на изискванията за енергийна ефективност. В строежите следва да
се влагат само строителни материали, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към
строежите и отговарят на техническите спецификации. Преди въвеждането в експлоатация на нова сграда

Нови СПНПЕ в България
Поставените от Директива 2010/31/ЕС цели за строителството на нови сгради с нулево енергийно потребление ще са предизвикателство за строителния сектор
в страната. За изпълнението на условията за енергийна
ефективност на нови сгради се следи на пет нива –инвестиционно проектиране, оценка за съответствие на
инвестиционните проекти на нови сгради преди издаване на разрешение за строеж, изпълнение на строителството, въвеждане на нова сграда в експлоатация и функциониране на нова сграда след първото й въвеждане в експлоатация.
На етап инвестиционно проектиране се изисква всеки проект за изграждане на нова сграда да съответства
на изискванията за енергийна ефективност, предвиде-
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енергийните характеристики се удостоверяват със
сертификат за проектни енергийни характеристики,
като след завършване на строителството се изготвя
технически паспорт на сградата. След приключване на
строителните работи и приемните изпитвания възложителят подава заявление пред органа, издал разрешението за строеж за въвеждането на сградата в експлоатация, като представя окончателния доклад на лицето, упражнило строителен надзор в строителството, договорите с експлоатационните дружества за
присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура, технически паспорт на сградата, сертификат за проектни енергийни характеристики и документ
от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, че
техническият паспорт на сградата е регистриран по
реда на ЗУТ. Чрез обследване за енергийна ефективност
се установяват енергийните характеристики на сгради в експлоатация. На база резултатите от обследването сградата се сертифицира. Актуализация на сертификата за енергийни характеристики на сграда в експлоатация се прави при извършването на дейности,
водещи до промяна на енергийните характеристики на
сградата като реконструкции, основно обновяване,
основен ремонт, който обхваща над 25% от площта на
външните ограждащи конструкции и елементи на сградата, и преустройства на съществуващи сгради.

Финансови схеми за увеличаване броя на СПНПЕ
Повечето от механизмите за стимулиране на енергийната ефективност при крайните потребители са приложими и за сградите с нулево енергийно потребление – Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.,
кредитна линия за енергийна ефективност в домакинствата REECL, Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“, Национален доверителен екофонд (НДЕФ)
и договори с гарантиран резултат.
По ОП „Региони в растеж“ са открити две процедури
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ –
„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“ и „Енергийна ефективност в периферните райони“. Целта на първата процедура е да се
подкрепи реализацията на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие, насочени към устойчиво
и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в 39 града от
1, 2 и 3 йерархично ниво в съответствие с Националната
концепция за пространствено развитие на България за
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периода 2013-2025 г. (НКПР). Участниците по процедурата могат да планират проекти за обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони,
като предвидят за тях достигане на нормата за СПНПЕ.
Целта за повишаване на енергийната ефективност и
достигане най-малко клас на енергопотребление С в
жилищния сектор, в студентските общежития и в административните сгради на държавната и общинската администрация осигурява възможност за достигане и на повисоки нива на енергийна ефективност от минималното
ниво, съответстващо на енергиен клас С и затова проекти за СПНПЕ не биха противоречали на изискванията
на процедурата. По приоритетна ос две на процедурата
„Енергийна ефективност в периферните райони“ бенефициенти са 28 общини на малки градове - опорни центрове
от четвърто ниво на националната полицентрична система съгласно НКПР. Конкретната цел на програмата е
повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор и обществените сгради в тези градове.
Кредитната линия REECL е изключително подходяща
за финансиране на проекти на нулево енергийни сгради.
Отпуснатите средства по кредитната линия са 50 млн.
евро от ЕБВР и 24,6 млн. евро. от Международен Фонд
Козлодуй. REECL приключва в края на 2019 г.
Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ) изпълнява функциите на финансираща
институция за предоставяне на кредити и гаранции по
кредити, както и на център за консултации. ФЕЕВИ
съдейства на българските фирми, общини и частни лица
в изготвянето на инвестиционни проекти за енергийна
ефективност, като предоставя финансиране, съфинансиране или гарантиране пред други финансови институции.
Фондът се ползва от държавни органи и органи на местното самоуправление, предприятия, институции, неправителствени организации и физически лица.
НДЕФ подпомага изпълнението на политиката и поетите от страната международни ангажименти в областта на опазване на околната среда. Фондът е подходящ източник на финансиране за СПНПЕ, тъй като концепцията за нулево енергийни сгради съответства
напълно на идеите и целите на програмите, управлявани от НДЕФ.
Договорите с гарантиран резултат са регламентирани в новия ЗЕЕ, като целта им е изпълнението на мерки
за повишаване на енергийната ефективност в сгради,
предприятия, промишлени системи и системи за външно
изкуствено осветление. Възстановяването на направените инвестиции и изплащането на дължимите на изпълнителя финансови средства се извършват за сметка на реализираните икономии на енергия. Възложители
по договорите с гарантиран резултат могат да бъдат
крайните клиенти, а изпълнители – доставчиците на
енергийноефективни услуги. Договорите се сключват
след проведено обследване за енергийна ефективност и
издаден сертификат за енергийни характеристики, удостоверяващ актуалното състояние на енергопотреблението в сградата, или след извършено обследване за
енергийна ефективност на предприятието, промишлената система или системата за външно изкуствено
осветление.
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ДЕКАМЕКС с нови разработки на
енергоспестяващи бойлери и акумулиращи съдове
ДЕКАМЕКС - Пловдив бе сред изложителите на Българска строителна
седмица, София 2016. Там бяха представени нови модели бойлери, които
успешно участват в програмите за
енергийна ефективност - загряващи
водата както от слънчеви, отоплителни котелни инсталации, така и от хладилни и термопомпени инсталации.
Новите и високоефективни разработки за буферни и акумулиращи съдове на ДЕКАМЕКС - Пловдив успешно бяха
приложени при изработката и доставката на бойлери за БГВ инсталация за
хотелски комплекс в Гърция - 35 буферни съда с вместимост от 800 и 1200 л.
Широко приложение получиха буферни и акумулиращи съдове на ДЕКАМЕКСПловдив в луксозните хотели както по
Черноморието, така и в планинските
курорти и спа центровете.
ДЕКАМЕКС - Пловдив e производител
на неръждаеми бойлери, хидрофори, сме-

сителни системи за ВиК инсталации, изработени от хром-никелови стомани,
сертифицирани за питейна вода и хранително-вкусовата промишленост.
Все по-широкото използване на високоефективни енергоспестяващи инсталации доведе до необходимостта
от нови разработки на бойлери, а така
също и на акумулиращи и буферни съдове, които да се впишат във високо
енергийноефективните инсталации за
отопление и топла вода.
В гамата 150; 200; 300; 400; 500; 700
и 1000 л се монтират серпентини с голяма мощност и голяма топлообменна
повърхност, които позволяват да се
използват като топлоизточници нискотемпературни топлоносители като
термопомпени системи вода-вода и вода
въздух, нискотемпературни кондензни
газови котли и др. Така например ако за
стандартния бойлер 500 лБВ-СТ-500 нагревните площи на серпентините са

съответно котелна / слънчева са 1,31/
2,16 м2, то на модела БВ-СТТП-500 те
съответно са 4,96/2,16 м2.
В новите разработки е приложен
дългогодишният опит от производството на серпентинни неръждаеми
бойлери и са приложени нови съвременни концепции за максималното извличане на топлината от топлоносителя и трансформацията й в топла вода.
ДЕКАМЕКС - Пловдив вече 24 години е в услуга на своите клиенти. Компанията проектира, изработва и монтира инсталации - слънчеви, отоплителни и газови, за отопление и производство на битова гореща вода (БГВ)
от котелни и слънчеви системи.
ДЕКАМЕКС е първата фирма, която
дава на произвежданите изделия 10-годишна гаранция. И към настоящия момент
тази гаранция се обслужва коректно, а
процентът на рекламации не надвишава
0,5% от произведените изделия.
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Комуникационни стандарти
в сградната автоматизация
Обменът на информация между устройства, чрез мрежа или с други
средства, се ръководи от правила и принципи, които могат да
бъдат установени в техническите спецификации, по-известни
като комуникационни стандарти. Естеството на комуникация,
същинските данни и всички поведения, зависими от състоянието, се определят от тези спецификации. Представяме ви накратко и на едно място някои от най-популярните стандарти в съвременната сградна автоматизация.
BACnet
Комуникационният протокол
BACnet е разработен специално за
изискванията на сградите. Той е подходящ както за ниво автоматизация,
така и за управление. При него акцентът е поставен върху изграждането на автоматизация и управление
на ОВиК инсталации, пожароизвестителни централи, както и на системи
за откриване на прониквания и за
контрол на достъпа. BACnet непрекъснато разширява обхвата си за различни системи, специфични за сгради, като ескалатори и асансьори. Чрез
интегриране на нови информационни
технологии, като IPv6 и уеб услуги,
стандартът BACnet продължава своето развитие към модерен, съвместим с информационните технологии
и мултидисциплинарен протокол за
сградна автоматизация.
Протоколът за комуникация BACnet
представлява най-високата степен
на защита на инвестициите, благодарение на отворения, използван в
световен мащаб стандарт ISO 164845. Различни технологии за пренос на
данни, като BACnet IP, BACnet LonTalk
или BACnet MS / TP, могат да се комбинират и да подкрепят работата на
най-гъвкавите топологии.
Други особености на този протокол са постепенното, но непрекъснато негово развитие от страна на
ASHRAE, което винаги е насочено към
изискванията на сградите и тяхната
обкръжаваща среда; липсата на лицензионни такси; гарантираната на-
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деждност, благодарение на дейността на независими тестови центрове и сертифициращи органи за BACnet
устройства.

KNX
KNX е отворен световен стандарт, използван в продължение на над
20 години, съвместим със стандартите EN 50090 и ISO / IEC 14543, който
се поддържа от повече от 300 доставчици. Благодарение на KNX технологиите могат да бъдат внедрени
както усъвършенствани, така и прости решения, за да бъдат задоволени
по гъвкав начин индивидуалните изисквания за автоматизация в отделни
помещения и сгради. KNXпродуктите,
като тези за управление на системите за осветление, на щорите и на
климата в стаите, както и за управление на енергията и на системата
за сигурност например, се отличават
с лесна инсталация и въвеждане в
експлоатация. За последното е наличен един независим от доставчиците инструмент - ETS. KNX може да
работи с кабели тип „усукана двойка“, с радиочестоти (RF) и с мрежи
за пренос на данни, управлявани от IP
протокол за комуникация между устройствата. Координираното управление на помещенията и на сградата
често изисква интегриране на други
технологии и системи.
Най-важните особености на световния стандарт KNX са защитата
на инвестициите и оперативната
съвместимост, неговото най-високо

ниво на комфорт и сигурност при
ниска консумация на енергия, съвместимостта с продукти и системи за
цялостна автоматизация на помещения и сгради, простата и лесна връзка
със системи за сградна автоматизация на по-високо ниво, както и независимия от продукти и доставчици
софтуер за въвеждане в експлоатация ETS, който гарантира стандартизирани процедури. Възможен е дори
избор на начина за пренос на данни:
KNX TP, KNX RF или KNX IP.

LonWorks
Комуникационният протокол, базиран на LonWorks, е една от най-широко внедряваните технологии по цял
свят. Чрез него могат да бъдат
създавани цялостни мрежи от оперативно съвместими продукти. Това се
доказва от факта, че понастоящем
се използват над 700 продукта със
сертификат LonMark, създадени от
над 400 компании в областта на автоматизацията и управлението на
сгради. LonWorks се използва по цял
свят и е фактически световен стандарт, който поставя акцент върху
ОВиК функциите за автоматизация
на ниво помещение и на цели сгради.
Протоколът е съвместим със стандартите ISO / IEC 14908 в световен
мащаб, EN 14908 в Европа, ANSI / CEA709/852 в САЩ и също е стандартизиран в Китай.
LonWorks е подходящ за употреба
при различни начини за пренос на
данни, като кабели тип „усукана двойка“, електрически мрежи, радиочестоти, влакнесто-оптични кабели или
IP (както TCP/IP, така и UDP/IP), като
всичко това го прави много гъвкав.
Процедурата на неговата инсталация
е проста и позволява избор на различни топологии (линейна или тип „звезда“) и начини на свързване на обектите (напр. чрез standard network
variables (SNVT, стандартни мрежови променливи). Стандартите свой-
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ства за конфигуриране (SCPT) могат
да бъдат дефинирани още при изготвянето на предварителния проект или
да бъдат адаптирани на място. Това
опростява процеса на инженеринг и
помага за избягване на грешки.

DALI
DALI (Digital Addressable Lighting
Interface, цифров адресируем интерфейс за осветление) е стандартизиран интерфейс за управление на осветителни инсталации. Електронните баласти за флуоресцентни лампи,
трансформаторите и датчиците за
осветителни системи комуникират
със сградната автоматизация чрез
DALI.
DALI има голям инсталационен капацитет и осигурява гъвкавост на
системата, благодарение на това, че
поддържа до 64 електронни баласти,
16 групи и 16 сцени. Този стандарт
гарантира по-голяма надеждност
благодарение на двупосочната комуникация с обратна информация за
експлоатационното състояние (ниво
на затъмнение, повреди на осветителни тела и т.н.). Той има двужилна
кабелна връзка без полярност, свързана в линейна, звездна или смесена
топология, при максимална дължина на
кабелите 300 м и отделно адресируеми работни устройства с произволно и гъвкаво задаване на лампи, без
да е необходима промяна на окабеляването. Възможно е и интегриране на
аварийно осветление в масово използваните осветителни системи.

EnOcean
Водещи световни компании, работещи в областта на сградната инфраструктура, се обединиха и образуваха консорциума EnOcean Alliance,
чиято цел е внедряването на новаторски радиочестотни решения за
устойчиви строителни проекти. В
основата му е радиочестотна технология със собствено захранване,
разработена от EnOcean за датчици,
които нямат нужда от поддръжка и
могат да бъдат монтирани навсякъде, където е нужно. EnOcean Alliance
държи на постепенната разработка
и развитие на оперативно съвместим
стандарт и на сигурното бъдеще на
новаторската технология за радиочестотни сензори.
EnOcean съчетава безжична кому-

никация с методи, разработени за
производство на енергия, насочени
към минимизиране на поддръжката на
продукта и броя на батериите, които се използват. Стандартизираната EnOcean комуникация дава възможност за достъп до голям брой лесни
за интегриране устройства.

Други стандарти за комуникация
Modbus е един открит и широко
използван фактически стандарт, прилаган в най-различни области, като
индустриалния сектор, сградите, контрола на пътния трафик и енергията.
Протоколът Modbus се използва за
установяване на комуникация тип „водещо/подчинено устройство“ или „клиент-сървър“ между интелигентни
устройства. С помощта на Modbus,
водещото устройство (например
станцията за автоматизация) и няколко подчинени устройства (например
чилърите) могат да бъдат взаимно
свързани. Преносът на данни се извършва в един от три възможни режима: Modbus ASCII, RTU или TCP.
М-bus е европейски стандарт, покриващ дистанционното отчитане на
измервателни уреди. Той може да се
използва с различни видове разходомери и различни видове вентили и
изпълнителни механизми. Данните
(например за топлинна енергия) могат да се отчитат по електронен
път. В този случай предаването на
данни е серийно, чрез двужилен проводник със защита чрез обратна
полярност, от свързаните подчинени

устройства (измервателните уреди)
към главното. Налични са и M-Bus
разходомери за топлина, вода, електроенергия и природен газ.
OPC е стандартизиран софтуерен
интерфейс, улесняващ обмена на данни между различни видове устройства, системи за управление и приложения на различни производители.
Този интерфейс често се използва за
събиране на данни от устройства на
външни доставчици за по-нататъшната им обработка от системата за
сградна автоматизация и контрол.
Web (стандартна IT технология) това е общ термин за редица стандартизирани протоколи за комуникация, използвани в света на информационните технологии, било то на
място в завода или чрез интернет.
Той обхваща протоколи, с които потребителите работят, когато общуват с машини и продукти като графичните потребителски интерфейси,
които могат да бъдат управлявани
чрез уеб браузъри и/или сензорни панели, електронни съобщения до обслужващия персонал, или чрез прилагане на промени във фърмуера. В допълнение, този термин включва и увеличението на броя на протоколите за
директна комуникация между машини,
например за обмен на информация за
управление на устройствата. Web
включва и т. нар. уеб услуги за
свързване на машини дори извън границите на сградната автоматизация
(например с външна система за управление на сгради или енергия).
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Съвременни безжични
комуникации
Начините, по които хората и различните устройства се
свързват с интернет, се промениха значително през последните години. Бяха разработени многобройни мощни безжични технологии, които се радват на все по-широко разпространение.
Но в света на комерсиалните безжични комуникации настъпва революция по отношение на начина, по който хората споделят и ползват информация, тъй като безжичният интернет не спира да набира сила. Потребителите възприемат новите функции и същевременно изискват все
повече нови и допълнителни възможности, за да задоволят потребностите си. Тази симбиоза поражда изумителна еволюция на безжичните връзки
с интернет в комерсиалната област.
Все още е изненадващо как безжичните технологии се превърнаха в
неразделна част от нашето ежедневие, дори и в най-отдалечените части на света. Клетъчните телефони,
таблетите, лаптопите, смарт телевизори и други устройства осигуряват такова ниво на свързаност със
света и такова медийно съдържание,
каквито не можехме да си представим в недалечното минало. Тази тенденция не спира да се ускорява, а това
прави неясна визията ни за вида безжично общество, в което ще живеем
след двадесетина години.
Съществуващите стандарти за
безжична мрежова връзка с интернет
са многобройни и разнообразни. Те
включват: близкополева комуникация
(near-field communication); безжичната
персонална мрежа (wireless personal
area network, WPAN); безжичната локална мрежа (wireless local area
network, WLAN); безжичната градска
мрежа (wireless metropolitan area
network, WMAN); безжичните мрежи
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EDGE (enhanced data rates for GSM
evolution, подобрени скорости за обмен на данни за развитие на GSM), EVDO (enhanced voice-data only, подобрен
обмен само на глас и данни), HSPA
(high-speed packet access, високоскоростен достъп до пакети) и др.
Всички безжични технологии, стари, настоящи и бъдещи, имат силни и
слаби страни, защото всяка една от
тях е била (или ще бъде) разработена за решаване на конкретен проблем.
Затова е утвърдено схващането, че
една технология може да работи
добре за едно приложение, но да не е
подходяща за друго.

Развитие на комерсиалните
безжични технологии
Макар че се наблюдава все по-нарастващ интерес към нови честоти
на радиочестотния спектър (например 60 GHz) „удобният“ радиочестотен спектър (спектърът от честоти, които са предпочитани от гледна точка на разпространението и разходите) не е непосредствено достъпен. Този дефицит се дължи на повишено търсене и неефективно използване. Заради него съществува мощна, инициативна изследователска
общност, търсеща неуморно по-ефективни начини за използване на спектъра.
Физическите особености на този
проблем не могат да се подминат.
Единственият начин за осигуряване
на повишена скорост на пренос на
данни за даден комуникационен канал

е или да се подобри ефективността
на пропускателния капацитет, или
той да бъде повишен. Тази реалност
поражда необходимост от усъвършенствани технологии на модулация,
от по-ефективни архитектури за контрол на достъпа до медии (MAC) и от
фундаментално нови подходи за решаване на стари проблеми.
Факторът, който е в основата на
необходимостта от по-широк честотен диапазон, е нуждата на потребителите от повече данни. По-точно, необходимостта от по-голям капацитет, който да отговаря на потребностите на потребителя. Революцията на смартфоните и таблетите създаде огромен апетит за
пропускателен капацитет. Разработчиците на високотехнологични
устройства се стараят да са в крак
с нуждите на потребителите. Често пъти от тях се иска да осигурят
повече данни, при същите, и дори
често пъти по-малки физически ресурси. Устройствата трябва да
имат по-малка консумирана мощност, защото потребителите не
харесват късия живот на батериите. Устройствата трябва да са помалки и по-леки, защото потребителите не предпочитат обемисти
модели. Ефективността на устройството трябва да се подобри по
отношение на мощността, размерите и заетия пропускателен капацитет. Но наред с вечната нужда от
по-добра ефективност, съществуват две ключови технологични развития, от които се очаква да способстват за развитието на безжичните технологии в близкото бъдеще:
компютърната обработка в облак
(cloud computing) и Интернет на
нещата (IoT), които вече не са но-
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вост при технологиите за безжична
връзка.

Компютърна обработка в облак
Технологията на компютърна обработка в облак се разви през последните 5 години, и се очаква да
продължи да се развива в близкото
бъдеще. Терминът „изчисления или
компютърна обработка в облак“
обаче често се използва неправилно,
а още по-често остава погрешно
разбран. Компютърната обработка
в облак се отнася до мрежовия модел, в който приложенията се намират на мрежови сървъри, а крайните потребители имат достъп до
тях, вместо да се намират на крайните устройства на клиентите,
като например компютри, лаптопи,
или смартфони.
В много отношения компютърната
обработка в облак наподобява стария
модел от преди повече от 40 години
- на големи електронно-изчислителни машини с терминали. Ключовата
разлика е, че компютърната обработка в облак използва твърде много
концепцията за виртуализация, при
която сървърите всъщност може да
са виртуални устройства, а на истинското, физическо устройство, може
да съществуват много виртуални
сървъри.
Компютърната обработка в облак
навлиза и в областта на разпространението на медийно съдържание.
Вместо музиката, филмите и другите файлове да се намират на крайните клиентски устройства, крайните
потребители все по-често ги съхраняват в интернет и при нужда ги ползват от разстояние. Така че съхранението на информация онлайн е едно
от най-сериозните и значителни приложения на облака.
Очаква се в бъдеще компютърната обработка в облак да се разшири,
а в комбинация с повишаващата се
мобилност на крайните потребители, тази тенденция ще продължи да
поставя на изпитания инфраструктурата за безжични комуникации. Именно компютърната обработка в облак
е една от основните причини за повишените очаквания към постепенното намаляване на периода от време
между големите издания на комерсиални технологии за безжична връзка
в световен мащаб. Преди 10 години

нови комерсиални технологии за безжична връзка се появяваха веднъж на
5-10 години, а в днешно време това
се случва веднъж на 2-3 години, като
този съкратен график на пускане на
нови версии се отнася за всички сектори на технологиите за безжична
връзка.

Интернет на нещата
Според най-честото тълкуване на
Интернет на нещата (Internet of
Things) при този модел, връзката с
интернет се простира извън традиционните устройства – лаптопи,
смартфони и т. н. – и включва други
електроуреди, като хладилници, микровълнови фурни, съдомиялни машини, термостатни вентили, автомобили и пътни знаци. В тази най-обща
дефиниция липсват микроелектромеханичните (MEMS) системи. MEMS
системите се вграждат в обекти с
цел да им дадат възможност за комуникация и взаимодействие с мрежата. Тези обекти варират от хора
с имплантирани медицински устройства до контролери в петролни рафинерии. Независимо от точната
дефиниция на Интернет на нещата,
според всички днешни прогнози през
2020 г. с интернет ще бъдат свързани десетки милиарди устройства, а
безжичната технология ще е ключов
инструмент за реализация на тази
визия.

Честотен спектър
Честотният диапазон е дефицитен ресурс и понастоящем няма достатъчно честоти, за да бъдат за-

доволени потребностите на днешната база от потребители, да не говорим за бъдещата. Този проблем се
изостря от остарелия начин, по който управляваме честотния спектър.
Регулаторните органи разпределят
спектъра за определени видове услуги, след което честотите се дават
на победители в тръжните процедури, които сключват договори за ползването на тези честоти срещу заплащане. Тези разпределения и лицензи по природа са статични. Това означава, че една вече разпределена
честота е недостъпна за ползване,
дори когато тези, които притежават
правата за нея, в момента не я ползват. Този модел води до значителна
неефективност в ползването на честотния спектър и понякога създава
ненужен дефицит на честоти.

Ключови тенденции в развитието
на безжичните технологии
Много от най-важните комерсиални безжични технологии са подобни по
отношение на базовите си характеристики. Същото вероятно ще важи
и за бъдещите комерсиални технологии за безжична връзка. Според специалистите, съществуват няколко
ключови технологични тенденции,
които вероятно ще окажат влияние
върху развитието на следващото поколение комерсиални стандарти за
безжична връзка, като тези тенденции включват MIMO, предаването на
данни чрез множество носители
(multi-carrier modulation), когнитивното радио (cognitive radio) и мрежовото кодиране.
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