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Амара Лайтинг предлага на пазара интелигентния спектрометър Asensetek Lighting Passport

те на Lighting Passport, който предлага инте-

лигентен потребителски интерфейс и изклю-

чителна лекота при работа. Предназначен е за

производители на светодиодно осветление,

развойни инженери, дизайнери, експерти по

качество и контрол, търговци, дистрибуто-

ри и други“, разказаха от Амара Лайтинг.

Спектрометърът Asensetek Lighting Passport

измерва и обработва данни за CCT, CRI,

R1~R15, CQS, осветеност, осветеност в кан-

дели, CIE 1931, CIE 1976, диаграма на спектъра,

C78.377-2008, IEC-SDCM, λp, λD, чистота и има

три режима на измерване, възможност за изо-

лиране на фона при измерване, възможност за

подбор на филтри и други.

то осветление, съобщиха за сп. ТД Инстала-

ции от българската компания.

Asensetek е производител на първия умен

спектрометър Lighting Passport, който из-

вършва детайлно измерване на някои от най-

важните параметри на светлината и е

напълно съвместим с Apple устройства.

„Освен че изпраща веднага всички данни за

измерения осветител по електронна поща,

Asensetek Lighting Passport се предлага със спе-

циален софтуер - Spectrum Genius, благодаре-

ние на който информацията за всеки освети-

тел може да бъде свалена на компютър и ек-

спортирана в Excel или pdf. Приложението

Spectrum Genius е безплатно за потребители-

Амара Лайтинг стана официален дистри-

бутор на тайванската фирма Asensetek, спе-

циализирана в разработката на решения в об-

ластта на спектрометрията и светодиодно-

ABB, Bosch, Cisco и LG разработват нов стандарт за интелигентни домове

фтуерна платформа за интелигентни домо-

ве (Smart home). Съгласно споразумението

фирмите ще разработят архитектура с от-

ворен код за обмен на данни, която ще пред-

ставлява още една стъпка в развитието на

Internet of Things за домовете. Софтуерната

платформа ще даде възможност на различни

устройства и услуги да си взаимодействат

и да обменят информация помежду си. Дист-

рибуцията на приложен софтуер също ще бъде

възможна. Това ще позволи на уреди и устрой-

ства, произведени от различни фирми, да

бъдат част от услуги за домашна автома-

тизация, сигурност, здравеопазване и развле-

чение.

Това е първата обща платформа от такъв

тип, което изправя различните уреди и уст-

ройства пред предизвикателството да кому-

никират помежду си или да обменят информа-

ция чрез интернет по стандартизиран начин.

ABB, Bosch, Cisco и LG планират създава-

нето на консорциум за разработката на со-

Представиха продуктовия каталог за 2014 г. на VIVALUX

VIVALUX представи новия си продуктов

каталог 2014, съобщиха за сп. ТД Инсталации

от фирма Вива, производител на марката.

„Фокус в портфолиото е включването на нови

продукти – светлинни източници и освети-

телни тела, базирани на бързоразвиващата с

LED технология. Това ще бъде политика в

развитието на бранда за напред. Новият ка-

талог се отличава с високо ниво на разпозна-

ваемост на продуктите и лесна ориентация

в гамата на VIVALUX“ допълниха те. Вива е

компания с основен предмет на дейност внос

и производство на продукти за осветление и

дистрибуцията им на българския пазар.

Hoval представи иновативен проточен бойлер

цилиндри от висококачествена неръждаема

стомана. Всеки от тях е с обем 115 л и ото-

плителна повърхност 1.42 м2, осигуряваща

ефективен топлообмен. Големият воден ка-

пацитет гарантира достигане на извънред-

но висока мощност за 10 минути, а голяма-

та топлообменна повърхност осигурява ви-

сока и постоянна мощност. На всеки цилиндър

е предвиден отвор за лесен достъп за инспек-

ция или почистване. Според нуждите се из-

пълнява в 7 типоразмера на модулен принцип

- от 2 до 10 броя цилиндри. Получавате мак-

симална мощност на минимално простран-

ство. Modul-plus е едно добро инвестиционно

решение", допълват от Hoval.

ща вода (БГВ), съобщиха за ТД Инсталации от

компанията. „Мodul-plus e проточен бойлер,

осигуряващ загряване на БГВ от от 1520 л/ч до

17 500 л/ч. Подходящ е за сгради с пиково потреб-

ление на гореща вода, например: хотели, учили-

ща, спортни центрове, ресторанти, универси-

тети, заводи, жилищни сгради. Появата на "ле-

гионела" е възпрепятствана от високата тем-

пература на стените на апарата, чрез което се

избягва образуването на бактериален слой на

повърхността“, разказват от компанията.

"Hoval Modul-plus се характеризира с висо-

ка продуктивност и компактност в сравне-

ние с конвенционалните бойлери. В Modul-plus

са разположени един над друг отоплителни

Наскоро фирма Hoval представи иновативно

решение за проточно загряване на битова горе-
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Фирма Алфа Лайт е вносител и дистри-
бутор на различни марки осветителна
техника. Какви са основните акценти в
портфолиото Ви?

Алфа Лайт е търговски партньор на

редица водещи европейски производи-

тели в областта на осветителната

техника като: OSRAM, SITECO,

TRAXON, OLYMPIA ELECTRONICS, ELT,

LOMBARDO, SIDE, G.C.ILLUMINATION и

други.

Общото между тези фирми е, че про-

дуктите им са на водещо световно

ниво като качество, надеждност,

технологичност и иновативност. От

това произлизат и принципите на

нашата работа – да работим с наши-

те клиенти, като им доставяме мак-

симално качествени осветителни

тела и материали, така че клиенти-

те ни да получават най-добрите ре-

шения за конкретните задачи.

Като основен акцент бих определил

стремежа ни да работим и налагаме

в нашите проекти или проектни из-

пълнения системите за управление на

осветлението във всичките им вари-

анти за приложение и специфики за

изпълнение. Това според нас е най-

добрият подход за постигане на

възможно най-добри енергоефектив-

ност, икономичност, ергономичност,

качествена и лесна поддръжка.

Компанията е сертифицирана по стан-
дарта KNX. Какви проекти реализирате
и с какво оборудване?

От няколко години фирмата ни рабо-

ти по проекти с управление по стан-

дарта KNX, а от началото на т. г.

получихме и сертификат като парт-

ньор на KNX организацията.

Интересното в случая е, че с този

стандарт работят основно фирми,

изграждащи сградна автоматизация,

свързана по-скоро с управление на

ОВИ, докато ние работим основно

върху приложенията на стандарта за

управление на осветлението и

свързаните с него специфики.

До момента имаме участие в реали-

зирането на няколко проекта от този

Стремим се да налагаме
системите за управление на
осветлението

Владимир Шаламанов, управител
на Алфа Лайт, пред сп. ТД Инсталации

тип, като във всеки от тях сме се

стремили да отговорим максимално

точно на поставените ни изисквания

от възложителя.

Какви конкретни решения за автома-
тизация на осветлението предлагате?
Бихте ли споделили за реализирани про-
екти в областта с Ваше участие?

Стандартът KNX дава изключител-

но големи възможности за управление

на осветлението, нo за динамичното

управление на осветлението (т. нар.

димиране) основно работи с преобра-

зуватели (gateway) към най-разпрос-

транените протоколи, използвани от

производителите на осветителна

техника като DALI, DMX, 1-10 V. Като

цяло компонентите за управление на

осветлението по този протокол не

са от най-евтините, а софтуерът за

пускане на системата в експлоата-

ция е относително тежък за работа.

Това води до ограниченото му прило-

жение за момента в България за по-

малки проекти.

За проекти, които изискват основно

LMS системи за управление на освет-

лението, работим основно с DALI

протокол, но където е необходимо

ползваме също и 1-10 V или DMX ком-

поненти и протоколи. В зависимост

от изискванията към начина за управ-

ление и сложността на проекта из-

ползваме контролери с групово или

единично адресиране на осветител-

ните тела, като самото управление

се извършва от бутони на стената,

цветен сензорен дисплей или с дис-

танционно управление.

От настоящата година разполагаме

и с по-висок клас контролери за уп-

равление на бизнес сгради, които

предлагат обратна връзка с диспе-

черски пункт и динамично управление

на LMS в реално време.

Какви са актуалните тенденции в тех-
нологичното развитие на сектора? Как
българският пазар реагира на новости-
те?

Изследвания на водещи европейски

фирми показват, че с използване на

системи за управление на осветлени-

ето (LMS) би могло да се постигне

енергоспестяване до 80%, в сравне-

ние с конвенционалния начин на управ-

ление.

В България в момента е много попу-

лярно да се говори за енергоспестя-

ване. Масовата практика обаче по-

казва, че се сравнява основно пара-

метърът консумирана мощност на

съществуващия осветител или свет-

лоизточника в него с някакъв свето-

диоден (LED) осветител (в много

случаи с недоказани светлинни каче-

ства или технически параметри).

Това е много погрешно, защото води

след себе си големи проблеми както

по отношение на доставената свет-

лина и качествата й, така и по от-

ношение на консумираната електро-

енергия и най-вече за последващата

поддръжка. Неминуемо бъдещето на

осветлението е свързано с внедрява-

нето на новите светлинни източни-

ци и осветителни тела. Следвайки

примера на водещи държави в това

отношение, всичко трябва да се пра-

ви много премерено, като се използ-

ват възможно най-качествените

продукти.

Обнадеждаващо е, че на нашия пазар

все повече млади инженери, архитек-

ти и проектанти се опитват да на-

лагат новите тенденции в областта

на LMS. Решението на проблема е в

навременното информиране и правил-

ното обяснение на инвеститорите за

ползата от инсталирането им. Тога-

ва развитието на сектора би било

много по-лесно и бързо.

> èíòåðâþ

Стремим се да налагаме
системите за управление на
осветлението
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Повечето от предлаганите гами

имат универсално приложение и са

изработени от модулни профили, ко-

ето ги прави лесни за монтаж и над-

граждане. Възможността за монти-

ране на допълнителни компоненти

(информационни модули като рутери,

точки за безжичен достъп, автома-

тични прекъсвачи, вентилационни

отводи, говорители и други) е пред-

видена при почти всички модели. Кон-

струкцията им позволява пълен и

лесен достъп до кабелите, в случай

че се наложи проверка на състояни-

ето им или добавяне на нови. Подхо-

дящи са както за новоизграждащи се

инсталации, така и за добавяне към

вече съществуваща система. Благо-

дарение на модерния си дизайн и ес-

тетически достойнства се вписват

успешно във всеки интериор.

Компоненти на системите
и изисквания към тях
Цялостната гама инсталационни

решения за тавани, стени и бюра в

жилища, офиси, търговски и админи-

стративни сгради включва кабелни

канали, свободностоящи или прикаче-

ни стълбове, едностранни и дву-

странни колони, различни варианти

подови и сервизни кутии за бюра -

изтеглящи се, въртящи или стандар-

тни с готови контакти, кабели и

щепсели. При избора на кабеловодещ

канал се отдава преимущество на

материала, от който е изработен,

възможностите на профила, който

трябва да следва дори неравни

повърхнини и ъгли, лесния монтаж,

степента на безопасност на експло-

Кабеловодещи
инсталационни системи
Кабеловодещи
инсталационни системи

атацията, недопускаща огъването на

кабелите под ъгъл по-малък от осем

пъти диаметъра им, степента на

пожароустойчивост и други. Важен

критерий за избор на необходимия

размер на канала е обемът на кабе-

лите. Тъй като кабелите никога не

лежат съвсем плътно един до друг и

абсолютно успоредно, не е достатъ-

чно при изчисляване на обема за база

да служи само диаметърът на кабе-

лите. Реална база за изчисление може

да се получи при отразяване на дей-

ствителната нужда от място, вклю-

чително на междинните простран-

ства. Изборът на кабеловодещи ко-

лони е подчинен на изискванията за

надеждност, мултифункционалност и

компактен дизайн. Освен стандарт-

ните възможности за включване на

захранващи и комуникационни кабели,

колоните предлагат функционални бу-

тони за поддържане на комфортен

микроклимат в помещението.

Инсталация
Повечето кабелни канали се пред-

лагат в готов за монтаж вариант,

което намалява времето за инстали-

рането им и прави лесно преаранжи-

рането на системата. Формата и

компактността им позволяват мон-

тирането им почти навсякъде. Най-

често се поставят на нивото под

первазите на прозорците, по ъглите

на стените и тавана, по ъглите на

пода, както и вградени в пода.

Инсталацията им става с дирек-

тно защракване, с винтове, скоби, а

за някои дървени модели – и с пиро-

ни. За целта повечето модели имат

фабрично изработени отвори. Някои

по-леки модели, например миникана-

ли от PVC материал, се монтират и

чрез залепване. Каналите, които са

снабдени с гъвкав капак, се монти-

рат изключително лесно и имат ес-

тетически външен вид, тъй като

профилът на капака следва профила

на канала.

Материали за изработка
Различните елементи в кабелово-

дещите инсталационни системи мо-

гат да бъдат изработени от PVC,

дехалогенизирана пластмаса, алуми-

ний, стомана или дърво.

Каналите, изработени от труд-

новъзпламеним твърд PVC материал,

предоставят възможност за лесна

обработка при инсталирането, мак-

симална товароносимост и здравина

при закрепване на стена, както и

продължителна устойчивост. По

отношение на функционалността и

дизайна и тук са удовлетворени всич-

ки изисквания. Предлагат се най-че-

сто в бял, сив или бежов цвят. Устой-

чиви са на ултравиолетова светли-

на и са екологично съобразени – при

изработката им се използва само PVC

без олово и без кадмий (без опасни

вещества по RoHS). Идеално гладка-

та им повърхност улеснява почиства-

нето. Освен това са леки и лесни за

монтаж.

Алуминиевите канали могат да

бъдат от естествено анодиран алу-

миний или просто с алуминиево по-

критие. Отличават се със здравина

и могат да се използват за по-слож-

ни като маршрут системи. Стома-

нените кабеловодещи канали най-

често се изработват от поцинкова-

на листова стомана. Предлагат се

с покритие в различни цветове. Този

тип канали, както и алуминиевите,

се характеризират с висока устой-

чивост.

Каналите, произведени от дехало-

Кабеловодещите системи са неотменна част от всяка мо-

дерна инсталационна концепция за жилищна или офисна сгра-

да. Освен че придават естетически външен вид на инфор-

мационните и електрически системи, осигуряват по-добра

организация и висока степен на защита на кабелите.
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генизирана пластмаса, са високоус-

тойчиви на UV светлина. В случай на

пожар не отделят газове, които биха

могли да образуват опасни за здра-

вето киселини при контакт с вода.

Това свойство ги прави особено под-

ходящи за монтиране в болници и

компютърни центрове. Както PVC

каналите, повърхността им е добре

полирана, което ги прави лесни за

почистване. Материалът е лек, има

висока устойчивост на натиск, а

изработените от него системи са

лесни за обработка и монтаж.

Дървените кабеловодещи системи

са чудесно допълнение към интерио-

ра. Предлагат се и модели, изработе-

ни от друг материал, например алу-

миний, но със светло или тъмно дърве-

но покритие. Имат полирана

повърхност, която предпазва от по-

лепване на прах и мръсотия. От дърво

се правят и миниканали.

Важна характеристика на матери-

алите за изработка на кабеловодещи

системи е до каква температура

запазват качествата си. Оптимал-

ният експлоатационен температурен

диапазон обикновено е посочен в опи-

санието на техническите им харак-

теристики.

Принадлежности и фасонни
елементи
Повечето производители на кабе-

ловодещи системи, освен кабелни

канали, предлагат и пълна гама при-

надлежности към тях, сред които

адаптери за вграждане на контакти,

закрепващи конзоли, конвекционни

решетки, звукоизолация и всичко ос-

танало, което би било необходимо при

инсталацията. Важен елемент са и

фасонните части на системите -

капачки за надлъжно свързване,

вътрешен ъгъл, външен ъгъл, плосък

ъгъл, накрайници, T-елементи, краен

ограничител за разделителна стена

и други.

Предлагат се и променливи фасон-

ни елементи, които могат да се на-

гласят от 70° до 130° за инсталация

при неправилни ъгли.

Нормативни изисквания към
 кабеловодещите системи
При производството на кабелово-

дещи системи се вземат предвид

стандартите EN 50085-1 и EN 50085-

2-1. За самата инсталация важат

предписанията за първоначално из-

граждане на стандарт DIN VDE 0100

част 410 и 540 (защитни мерки сре-

щу опасни напрежения). Като по-важ-

ни сред тях специалистите посочват

следните мерки:

n При прекъсване на канала, поради

изграждане на проходи през стена-

та, е задължително възстановява-

нето му, тъй като каналът в този

случай представлява проводима

част, която преминава от помеще-

ние в помещение през различни

части на сградата.

n При канали за вграждане на контак-

ти от алуминий връзката между

основите се гарантира посред-

ством съединителя. Връзката на

капаците с канала за вграждане на

контакти се извършва посред-

ством самостоятелно създаващи-

те контакт капаци. По този начин

се гарантира непрекъсната за-

щитна мярка без допълнителен

разход за окабеляване.

n В областта на кабеловодещите

канали от метал връзката между

капака и основата се получава без

допълнителен заземителен провод-

ник, а връзката между основите се

извършва посредством съедините-

лите.

n Прахово покритите метални капа-

ци не се приемат като изолиращи

и трябва да се включват в мерки-

те за сигурност.

n Разделителните прегради от сто-

манена ламарина самостоятелно

създават контакт. От гледна

точка на капацитивното съединя-

ване и на възможните статични

заряди трябва да се предвижда под-

включването на металните горни

части на каналите за вграждане на

контакти във функцията на зазе-

мителния проводник. Посредством

тази мярка се намалява електри-

ческото поле и общо се подобрява

защитата. При промяна на систе-

мата, например при допълнителна

инсталация, е необходимо да се

гарантира запазването на нейна-

та функционалност.

n Ефективността на защитните

мерки се проверява от инсталато-

ра след приключването на монта-

жа.
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Системен доставчик на фасадата

на Capital Fort е фирма ЕТЕМ. „Ние сме

първият български екип, разработил

успешно

нова фасадна система
специално за проекта. След създава-

нето й осигурихме и пълния фасаден

инженеринг, съпътстващ изграждане-

то на качествена сградна обвивка“,

разказват от компанията. „Специфич-

ните детайли на проекта, повишени-

те конструктивни изисквания, по-

требността от енергийна ефектив-

ност и изборът на троен стъклопакет

доведоха до решение за проектиране

на специална система ЕТЕМ за обек-

та. Предизвикателство за екипа бе да

проектира система с високи техни-

чески показатели и едновременно с

това с минимално неблагоприятно

въздействие върху околната среда.

За високата сграда е разработе-

на елементна фасада. Тя е констру-

ирана в отговор на изискванията за

поемане на сериозни хоризонтални и

вертикални товари и премествания

на плочите. Системата позволява

вграждане на декоративни елементи

- "вилици", оформящи стилния силует

на сградата.

Ниската сграда и "подиума’" са ре-

ализирани чрез комбиниране на еле-

ментна фасада, алуминиева фасадна

система Е85 и специално разработе-

на вентилируема фасада за зоните с

алуминиеви панели. Интерес пред-

ставляват трапецовидните панели

при "бъчвите" в полигоналните зони в

две равнини на ниската сграда - нова-

торско решение за плавен преход меж-

ду отделните части на фасадата. С

цел реализиране на архитектурните

идеи за фасадата са разработени

множество уникални решения, касае-

щи фасадните системи и декоратив-

ните елементи“, допълват от ЕТЕМ.

За реализирането на изключител-

но високата енергийна ефективност

на фасадата, беше направен много

внимателен подбор на фасадно остъ-

кляване измежду всички световни

производители на слънцезащитни и

нискоемисионни стъкла. Американска-

та компания GUARDIAN успя да пре-

достави за нашият проект, пълен ин-

женеринг и комплексно решение от-

говарящо на високите ни изисквания

за фасадно остъкляване.

ОВиК система
Климатизирането на сградата е

поверено на Toshiba - VRF система с

рекуперация на топлина SHRM-i от

последно поколение, доставена от

фирма АХИ КЕРИЪР – КЛОН БЪЛГА-

РИЯ. "Тази система постига коефи-

циенти EER от 6.05 и COP от 5.63 при

50% частичен товар при конвенцио-

нален режим на работа", споделят от

компанията. „В режим на рекуперация

по време на преходните сезони ефек-

тивността нараства значително,

защото топлината, отнета от едни

помещения, се използва за загряване-

то на други.

За нуждите на отоплението и ох-

лаждането на сградите са доставе-

ни 219 външни тела на VRF системи

Toshiba, които са комбинирани в 92

хладилни кръга. Общият брой на

вътрешните тела е 1421, като основ-

ният брой са 4-пътни касети и тела

за канален монтаж.

Пресният въздух в помещенията се

осигурява от 125 броя рекуператив-

ни топлообменни апарати Toshiba с

ефективност на топлообмена до 79%.

В сградата има и голям брой тех-

нически помещения, изискващи цело-

годишно охлаждане. В тях има инста-

лирани вътрешни тела от 3-тръбни-

те VRF системи, с което охлаждане-

то им през отоплителния период из-

лиза без разход на електроенергия,

тъй като отнетата от тях топлина

се използва за отопление на офиси-

те. За пълна резервираност климати-

зацията в тези помещения е дубли-

рана със сплит системи Toshiba от

професионалната серия Digital Inverter.

За управление на SHRM-i системи-

те се предвиждат последно поколе-

ние централни управляващи конзоли

на Toshiba, с които от едно оператор-

Иновативни технологии в
Capital Fort
Иновативни технологии в
Capital Fort

Напредват довършителните работи по изграждането на най-ви-

соката сграда в България – Capital Fort. 126-метровата сграда се

намира на столичния булевард Цариградско шосе, в близост до

магазините МЕТРО, Sofia Outlet Centre и Интер Експо Център.

Capital Fort е проект на ATKINS Великобритания и архитектур-

ното бюро A&А Architects, а инвеститор е Fort Noks. Комплексът

ще се състои от 2 офис сгради, конферентни зали, банкови офиси,

ресторанти и заведения за хранене със зимна градина, множе-

ство търговски обекти и подземни паркинги с над 700 паркомес-

та. Очаква се сградата да бъде завършена през 2014 г.
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ско място могат да се контролират

всички функции на вътрешните тела

в сградата. Също така тези управ-

ления ще допринесат за допълнител-

но спестяване на енергия в сравне-

ние със сгради без подобни решения“,

споделят от АХИ КЕРИЪР – КЛОН

БЪЛГАРИЯ.

Електроинсталации
на Capital Fort
Изграждането на част Електро на

обекта е дело на фирма Електра.

„Отговаряме за цялостното изграж-

дане на инсталациите, обезпечаващи

силнотоковото и слаботоково елек-

трозахранване: уредби за средно и

ниско напрежение, монтаж на кабел-

ните трасета, силнотокови и слабо-

токови инсталации, мълниезащитна

и заземителна инсталации“, комен-

тира инж. Иво Борисов, технически

ръководител в компанията.

Електрозахранване средно
напрежение
На територията на сградата са

изградени 3 трафопоста, два от ко-

ито са разположени на кота -4,50, а

третия на +106,45. Монтирани са

общо 9 сухи трансформатора Trihal –

Schneider Electric – 7 броя с мощност

по 1600 kVA и 2 по1000 kVA. Уредба-

та е разделена на 2 секции, захране-

на от два независими източника, като

е предвидено автоматично въвежда-

не на резервното захранване на стра-

на средно напрежение. Оборудването

е Schneider Electric. Окабеляването е

приключило, текат довършителни

работи и проверки по вторичното

окабеляване на трафопостовете и

сме на крачка от готовност за пуск.

„Доставени са въздушно изолирани

уредби средно напрежение, както и на

понижаващи силови трансформатори

от 20 kV на 400 V от гамата Tricast“,

информира Иван Ламбиев, Технико-

търговски инженер в Schneider

Electric. „Енергийният център е изгра-

ден с комплектно разпределително ус-

тройство (КРУ) тип SM6 – най-широ-

ко разпространената гама КРУ в

света. Това е модулна система, по-

зволяваща реализация на всякакъв вид

схемно решение на СрН. Всяко едно

КРУ е оборудвано с комуникативна

цифрова релейна защита, която по-

зволява изграждането на бъдещата

система за енергиен мониторинг и

контрол. Изборът ни като доставчик

на апаратура средно напрежение по

този проект немалко произхожда и от

сериозния инженерен екип, който кон-

султира и спомага за изграждането

на енергийния център“, допълва г-н

Ламбиев.

Разпределителна уредба ниско
напрежение
За консуматорите I-ва категория,

каквито са пътническите асансьори,

пожарните помпи, дренажните пом-

пи, противопожарните люкове и ава-

рийната вентилация на стълбищни-

те клетки е предвиден и АВР на стра-

на ниско напрежение. Първата кате-

гория на сградата се осигурява от два

трансформатора, с мощност 1000

kVA, разположени на кота -4,50 в

самостоятелно помещение.

За отговорните консуматори е

предвидено резервиране с 4 броя ди-

зел генератора Caterpillar за близо 50%

от върховия товар на сградата. „Об-

щата инсталирана мощност е 3700

kVA и се състои от 3 трифазни дизе-

лови генератора Caterpillar модел С32

с единична изходна мощност 1100 kVA

и един генератор модел 3406 с изход-

на мощност 400 kVA. Генераторите са

окомплектовани с САТ алтернатори

за ниско напрежение модел SR5 с допъ-

лнително възбуждане от постоянни

магнити, предназначено за поемане на

ударно претоварване (ток на късо).

Освен че осигурява капацитет за

кратковременно поемане на пикови

претоварвания, допълнителното

възбуждане до голяма степен отстра-

нява хармониците в синусоидата, като

позволява захранването на по-прециз-

на апаратура. Дигителен регулатор на

напрежението CDVR ограничава коле-

банията му до 0,25%.

Двигателите са с електронно уп-

равление на горивния процес, като

микропроцесорният компютър ADEM4

прецизира горивовъздушната смес и

подаваното гориво към всеки техен

цилиндър. По този начин се подобря-

ва значително горивният процес,

намалява се разходът на гориво и

нивото на емисиите вредни веще-

ства в изгорелите газове. Всички

двигатели и алтернатори са произ-

ведени от завод на Caterpillar в гр.

Лафайет щата Индиана, САЩ, като

двигателят, алтернаторът и кон-

тролният панел са изцяло собствена

разработка на Cat Electric Power“,

разказват от фирма Елтрак България,

дилър на Caterpillar за страната.
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„Предизвикателство за нас беше

правилният подбор на моделите по-

ради ограничението в капацитета на

въздухозаборната система на сгра-

дата. Охладителната система е

проектирана така, че да може да

работи при температури на околна-

та среда до 45 °С, без да се намалява

мощностният капацитет. Същев-

ременно необходимият дебит на

въздух е значително по-нисък от ана-

логични мощности генератори, в

които двигателите са с по-ниска

компресия. Това по никакъв начин не

влияе на характеристиките за поема-

не на товара. Контролните панели

ЕМСP 4.2 на Caterpillar, с които са

оборудвани генераторите, са със

значително по-широка функционал-

ност от старите и имат входове/

изходи за комуникация с BMS систе-

ма, както и възможност за следене

на основните параметри на групата

алтернатор и двигател и за осъще-

ствяване на дистанционен контрол

чрез Modbus протокол. Функцията на

агрегатите ще е основно в поемане

на електрозахранването на консума-

торите първа категория, както и

защита от резки колебания на напре-

жението в мрежата, като следенето

ще се извършва от релета във външни

АВР табла с капацитет 2500 А“,

допълват от компанията.

По изискване на инвеститора ще

бъде осигурено резервно захранване

на комуникационни шкафове, бариери

на входове и изходи, гаражни врати,

контрол на достъпа, ПИС, червените

контакти за работните места и 30%

от основното осветление. Всички

останали консуматори в сградата ще

бъдат трета категория на ел. захран-

ване. Всички табла ниско напрежение

са доставка на ИТЪН България. „Си-

стемата ни за типово тествани

табла xEnergy е предназначена да

отговори на всички изисквания и оз-

начава максимална гъвкавост, иконо-

мичност и надеждност, затова за

главните разпределителни табла ГРТ

са използвани именно типово тества-

ни табла - TTA от серията xEnergy.

Главните разпределителни табла са

оборудвани с АСВ 2500А от серията

IZM последно поколение. За увелича-

ване надеждността на захранването

е реализирана система за автома-

тично превключване с помощта на но-

вата ATS-C АВР система на Итън,

която осигурява автоматично или

ръчно превключване от основната

електрическа мрежа към допълнител-

на електрическа мрежа или генера-

тор и по този начин гарантира зах-

ранването. Етажните разпредели-

телни табла са реализирани със се-

риите xVtl до 2500 А и Profi + до 630

А. Дефектнотоковите защити, из-

ползвани в Етажните разпределител-

ни табла, са от серии PF6, PF7, но-

минални токове на утечка: 10, 30, 100,

300 и 500 mA. Контролното измерва-

не е осъществено с нова серия елек-

тромери тип ЕМЕ хармонизирани с

последните европейски стандарти.

Те позволяват директно измерване до

125 А без използване на токови транс-

форматори в компактен размер на DIN

шина, което води до пестене на ока-

беляване и място в таблото“, разказ-

ват от фирмата доставчик.

Системата на електрозахранване

на сградата е по схема TN-S, с раз-

делени функции на защитните и не-

утралните проводници за цялата

схема. В главните разпределителни

табла (MDB) са монтирани отделни

нулева и защитна медни шини. Въвод-

ните захранващи автоматични

прекъсвачи са с дистанционно управ-

ление. Изводните автоматични

прекъсвачи са токоограничаващи,

което позволява да се намали изключ-

вателния ток на к.с. на автоматич-

ните прекъсвачи монтирани след тях

в MDB, както и тези в разпределител-

ните табла за консуматорите.

При сигнал от пожароизвестител-

ната инсталация автоматично ще се

изключват всички въводни прекъсва-

чи на трансформаторните табла.

За захранване на всеки офис във

Високата сграда е предвидено отдел-

но разпределително табло. При нали-

чие на захранващо напрежение от

трансформаторите всички консума-

тори ще получават ел. захранване чрез

единствения захранващ кабел до съот-

ветното разпределително табло. При

отпадане на захранването от транс-

форматорите по контролен кабел ще

се подава напрежение на бобината на

контактора, чрез който се извършва

секциониране на шините в разпреде-

лителните табла на резервирана и не

резервирана шина. Остават на ел. зах-

ранване само консуматорите, включе-

ни към резервираната шина в съот-

ветното разпределително табло.

Кабелни трасета
Всички кабелни скари и стълби са

доставка OBO Bettermann - KTS

(Kабелoносещи системи), VBS

(Свързващи и укрепващи елементи),

TBS (Системи за мълниезащита и

защита от пренапрежение).

„Изготвихме всички спецификации

на споменатите системи относно

необходимите материали на база

детайлни проекти“, коментират от

компанията. „От самото начало ОБО

оказва техническо съдействие във

всяка фаза на проекта и предлага

различни видове решения за изпълне-

нието на кабелните трасета, изця-
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ло съобразени с подадените от про-

ектантите детайлни проекти и из-

цяло съгласувани с монтажниците и

инвеститорите“, допълниха те.

За повишаване сигурността за

кабелите 20 kV са предвидени плътни

скари с капак. Захранването на висо-

кото тяло на сградата е осъществе-

но с алуминиеви шинопроводи – 2 броя,

единият осигурява наемните площи

до 11 етаж, а другият от 12 до 24

етаж.

Аварийно и евакуационно
осветление
Захранването на аварийните осве-

тители и знаци за изход се извършва

чрез независими енергийни източници

– акумулаторни централни системи

(ЦСАО). „Всички табла от ЦСАО полу-

чават захранване от две места с

променлив ток, от дизелната шина на

съответното етажно табло, и посто-

янен ток от батерията или главното

табло. Захранването се извършва с

трудногорими кабели с граница на

пожароустойчивост от 90 мин. Зах-

ранването на лампите се извършва от

съответното разпределително или

главно табло. Опроводяването за ос-

ветителите също се извършва с труд-

ногорими кабели с граница на пожаро-

устойчивост от 90 минути. Избрани

са 2 броя ЦСАО, едната ще захранва

осветителите във високата сграда и

част от подиумните осветители, а

другата е предвидено да захранва ос-

ветителите за ниската сграда и ос-

таналата част от осветители в по-

диума. Устройства за следене на фази

и контрол на токови кръгове са мон-

тирани във всички етажни разпреде-

лителни табла на високата сграда.

Предвидени са също и за ГРТ-тата в

подиумна и сутерена част, както и за

главните разпределителни табла зах-

ранващи офисите и общите части на

ниската сграда. Всички главни табла

и подтаблата са свързани чрез кабел

за обмен на информация по протокол

RS 485“, разказва инж. Борисов от

Електра.

Структурна кабелна система
"Структурната кабелна система

на обекта ще бъде изградена изцяло

с компоненти на R&M – производител

доказал предимствата на решенията

си за офисно окабеляване както в

България, така и в други части на

Европа", споделят от компанията.

"Топологията на мрежата е класичес-

ка. За опорната мрежа са предвиде-

ни едномодови оптични кабели с 12 или

24 влакна, а в хоризонталното окабе-

ляване е заложено екранирано реше-

ние. Така проектираната и изгражда-

ща се комуникационна инфраструкту-

ра е с максимална защита на инвес-

тицията, сигурни гаранции за рабо-

тоспособност и технически пара-

метри, позволяваща използването на

приложения като 10GBASE-T напри-

мер. Накратко, инфраструктура, за-

доволяваща комуникационните нужди,

желания и потребности на една мо-

дерна бизнес сграда както днес, така

и утре.

Друга отличителна характеристи-

ка на структурната кабелна систе-

ма е заложената в нея концепция за

използване на 3-конекторен модел с

консолидационна точка. Консолидаци-

онната точка представлява съедини-

телен елемент в хоризонталната

подсистема на СКС, разположен меж-

ду етажния разпределител и телеко-

муникационната розетка на крайния

потребител. Това съвременно реше-

ние има две основни предимства от

комуникационна гледна точка, а имен-

но практически пълната свобода при

избора на местоположението, броя и

вида на работните места в даден

офис и бързината на реакция при

всякакви промени и/или допълнения,

свързани с изменения в комуникацион-

ната инфраструктура. Така инвести-

торът получава изключителна гъвка-

вост при отдаване на площите под

наем и възможности за максимално

съобразяване с комуникационните

желанията на бъдещия наемател, от

една страна, а от друга – намалява

едновременно инвестиционните и

оперативните разходи чрез оптими-

зиране на дейностите по окабелява-

не на определена площ. За изгражда-

не на консолидационните точки в

обекта ще се използва специално

патентована кутия на R&M, нарече-

на U-Box, в конфигурация 8х8 екрани-

рани конектора RJ45. Концепцията на

консолидационната точка ще бъде

приложена и за тази част от елект-

роинсталацията, която обслужва

работните области, където ще се

използва U-Box 6х6, оборудван с конек-

тори на Wago.

Последно, но много съществено в
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идеята за реализация на интегрира-

ната слаботокова инфраструктура,

е, че тя ще се използва не само за

пренос на глас и данни, т. e като

стандарта СКС, а ще обслужва и

нуждите на други слаботокови ин-

сталации като контрол на достъп,

видеонаблюдение, пожароизвестява-

не и масово оповестяване. Така иде-

ологията на тези системи в сграда-

та ще е базирана на публикувания

през септември т. г. стандарт, а

именно EN 50173-6 Information

technology - Generic cabling systems

Part 6: Distributed building services.

Технологичната конвергенция ще

доведе до по-високи нива на сигур-

ност, леснота при експлоатация,

бързина при нужда от преконфигура-

ции и много други предимства", допъ-

лват детайли от R&M.

Система за видеонаблюдение
Наблюдението се извършва от

CCTV камери за външен и вътрешен

монтаж. Видео камерите са разпо-

ложени на места, където минава ос-

новния поток от хора - фоайета,

етажни площадки, периметъра око-

ло сградата, подземни паркинги.

Предвидена е възможност да се до-

бави видеонаблюдение и в асансьор-

ните кабини. За архивиране на видео-

информацията се използват цифро-

ви видеорекордери - 16-канални DVR

устройства. Всички видеорекордери

имат връзка по LAN мрежата с цен-

трална контролна станция, разполо-

жена в Охранителен център на сгра-

дата. Централната контролна стан-

ция представлява микропроцесорна

система, предназначена за пълен

контрол над работата на камерите,

задаване на сектори за наблюдение

на управляемите камери, режим на

последователно обхождане и изобра-

зяване на всички камери или специ-

ално подбрани и др. Всички камери и

допълнителни устройства към тях

се захранват от табла първа кате-

гория на самостоятелен токов кръг.

Контрол на достъпа
Към системата за контрол на

достъп са свързани определени вход-

ни и входно-изходни точки (входове

към офиси, технически помещения,

изходи към покрива, турникети, авто-

мобилни бариери в подземен паркинг

и др.). Контролираните врати са ком-

плектовани с електромагнитни на-

срещници и магнити за заключване и

хидравлични автомати за затваряне

на вратите.

Аварийна оповестителна
и озвучителна система
От фирма Електра разказват, че

за Capital Fort е предвидена една глав-

на оповестително-озвучителна уред-

ба (ООУ) и две подчинени. Оповести-

телната система се задейства по 2

начина - автоматично, по сигнал на

пожароизвестителната система,

като съобщението може да се насо-

чи към предварително зададени зони

в зависимост от подадения сигнал и

ръчно, от оператор, в зависимост

предварително изготвени инструк-

ции за евакуация и аварийния план на

сградата. В системата са използва-

ни високоговорители за вграден мон-

таж в окачен таван, за открит мон-

таж на таван/стена и рупорни висо-

коговорители. Оповестителната ин-

сталация е изпълнена с трудногорим

кабел, осигуряващ работа на систе-

мата 30 минути при пожар.

Система за газсигнализация
За подземните паркинги (коти -4.50

и -8.00) е предвидено изграждането на

система за сигнализация за повише-

но ниво на въглероден двуокис. Пред-

видени са 4 броя адресируеми газсиг-

нализиращи централи (ГЦ1, ГЦ2, ГЦ3

и ГЦ4). Те са част от система за

измерване и сигнализиране на повише-

на концентрация на газове в атмос-

ферния въздух. Централите работят

с адресируеми сензори за въглероден

двуокис, които са разположени в кон-

тролираната среда.

Заземителна и мълниезащитна
инсталация
Инж. Иво Борисов разказва, че към

шината във фундаментната плоча са

прихванати и стоманените пилоти

набити под фундамента на сградата.

В плочите на енергийните зони, -4.50

и +106.45, предвидената мрежа е

сгъстена на клетки 4х4 м. В близост

до трансформаторите са изведени

отводи и са монтирани главни защит-

ни клеми за допълнително изравнява-

не на потенциала на непринадлежащи

на уредбата токопроводящи елемен-

ти като тръбопроводи, въздуховоди

и др. Предвидени са мрежи за потен-

циално изравняване на коти -4.50,

±0.00, +8.42, +30.32, +60.72, +91.12 и

+106.45. Съгласно БДС EN 62305-

3:2006 за мълниезащитата на сгра-

ди, външни съоръжения и открити

пространства, сградата е II катего-

рия в зависимост от опасностите

при преки попадения на мълнии.

За офисна сграда А е предвиден

мълниеприемник с изпреварващо дей-

ствие, а за офисна сграда В са пред-

видени мълниеприемници монтирани

на декоративните елементи над-

стърчащи сградата. През токоотво-

дите разположени на не повече от 25

м един от друг е свързана заземител-

ната инсталация с мълниеприемната.

Токоотводите са монтирани в коло-

ните и шайбите на сградите. Всички

съединителни и укрепващи елементи

от мълниеприемната и заземителна

инсталация са стандартизирани де-

тайли на OBO Bettermann, неподатли-

ви на атмосферни влияния и UV лъче-

ния.

ВиК система
Фирма Пайп систем е изпълнител

на ВиК системата, както и достав-

чик на материалите за нея. „Инте-

ресното в този обект е използвани-

ят материал – инсталациите се из-

граждат с чугун, като наш партньор

е немската компания RSP, чийто

продукти са с отлично качество.

Чугунените тръби и фитинги SML от

RSP се характеризират с високока-

чествена повърхност с отлични дре-

нажни параметри. Освен това систе-

мата е впечатляваща поради каче-

ството на своите покрития, което

далеч превишава стандартните изис-

квания. Една от най-важните харак-

теристики, доброто поведение в слу-

чай на пожар, е тествана и серти-

фицирана за цялата RSP система от

MFPA Лайпциг съгласно последните

предписания на DIN EN 877/ A1, от

януари 2010 г.“, дават детайли от

компанията.

„Основните предизвикателства в

работата ни идват от височината на

сградата – на високите етажи из-

граждането е доста по-сложно, от-

колкото на ниските нива, както и от

това, че трябва да се вземе предвид

и теглото на чугуна, както и не на

последно място – големите диамет-

ри на тръбите, които се влагат на

обекта“, допълват от Пайп систем.

Предвид височината на сградата

се налага разделянето и на три во-

доснабдителни зони, като втора и

трета зона са с помпено водоснаб-

дяване, което е реализирано съвмест-

но с Grundfos.
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Въпреки неоспоримите им предим-

ства, широкото разпространение на

системите за контрол на осветлени-

ето е все още ограничено поради

необходимостта от допълнителна

инвестиция и сложната инсталация.

Разходите за труд, оборудване, из-

граждане на кабелни връзки, както и

въвеждане в експлоатация, управле-

ние и поддържане на системите, води

до колебание на пазара. Възможно

решение на този проблем е EnOcean

стандартът за безжична комуникация

Управление на осветителни
системи с технологията
EnOcean

в сгради, който предлага екологична

технология за управление на освет-

лението с автономно захранване.

Сензорите, предавателите и всич-

ки други устройства, базирани на

EnOcean технология, не се нуждаят

от електричество или батерии за

функционирането си. Автономното

им захранване използва електродина-

мични, термоелектрични, електро-

магнитни и други генератори, които

усвояват енергията, създадена от

леки промени в движението, наляга-

нето, светлината, температурата

или вибрациите в помещенията. Тех-

нологията е позната като еnergy

harvesting, а преобразувателите на

енергия - като еnergy harvesters. Спе-

цифично за нея е малкото количество

произведена електроенергия и гене-

рирането й само в определени интер-

вали от време (понякога твърде къси),

а не непрекъснато. Освен това пре-

образувателите не се нуждаят от

поддръжка и в момента средният им

експлоатационен срок, деклариран от

производителите, е 20 години. Нема-

ловажна особеност са техните мал-

ки размери и тегло. Също така лип-

сата на кабели и батерии прави си-

стемите по-гъвкави и ценово ефек-

тивни за проектиране, изграждане и

експлоатация както в нови, така и в

съществуващи сгради.

EnOcean радиопротоколът е опти-

мизиран за предаване на информация

с най-голяма надеждност при използ-

Управление на осветителни
системи с технологията
EnOcean

Системите за управление на осветлението имат за цел да до-

ставят точното количество светлина, където и когато е не-

обходимо, при минимален разход на енергия. Употребата им прави

възможно автоматичното включване, изключване или димира-

не на осветителните тела в определен момент или при настъпва-

нето на предварително дефинирани условия. Системите пред-

лагат и възможност за индивидуален контрол, така че всеки по-

требител да може да настройва собствени нива на осветеност.
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ването на изключително малка мощ-

ност. Краткият период за предаване

на телеграмата (<1 ms) позволява

генерирането на сигнал с минимално

количество енергия. С 50 mWs (50 mJ)

енергия безжичният модул предава

сигнал на разстояние до 300 метра (в

открити площи). В същото време

надеждният безжичен пренос в систе-

ми с много сензори се увеличава, тъй

като възможността за сблъсък на

данни е силно намалена. EnOcean без-

жичните модули дават възможност за

работа на голям брой предаватели в

една и съща клетка при изключител-

но нисък процент за грешка. Надежд-

ността на преноса се оценява на

99,99% за 100 безжични сензора, кои-

то предават данни веднъж в минута.

EnOcean системата използва раз-

пределена интелигентност, благода-

рение на която при излизане от строя

на даден компонент системата

продължава да функционира нормално.

Всеки функционален възел разполага

със собствен процесор, който обра-

ботва измерените от сензорите

стойности и може да взема самосто-

ятелни решения. Всичко това осигу-

рява безпроблемна инсталация и

експлоатация на голям брой едновре-

менно опериращи EnOcean сензори

дори в големи сгради.

Продуктите, произведени в съот-

ветствие със стандарта, предлагат

оперативна съвместимост – възмож-

на е инсталацията на продуктова

комбинация от различни производите-

ли и за широк избор от приложения.

EnOcean технологията предлага

гъвкавост при планирането и реали-

зирането на системите и лесна ин-

теграция в съществуващите освети-

телни системи. Също така спестя-

ва от разходите за структурно ока-

беляване на сградата и улеснява евен-

туалните бъдещи реорганизации в

интериора и предназначението на

помещенията. Безжичните сензори и

превключватели могат да се монти-

рат навсякъде - върху стъкло, пре-

градни стени, дървени елементи и

дори мебели.

Сред предимствата на системата

е и възможността за мащабиране.

След като мрежата е създадена

веднъж, тя може да се разраства и да

покрива нови зони от сградата с мал-

ка допълнителна инвестиция. Необхо-

димите допълнителни датчици, ключо-

ве и осветителни тела се инсталират

лесно и се присъединяват към систе-

мата, без необходимост от добавяне

на нова инфраструктура за контрол.

Разширяването на комуникационното

покритие на безжичната мрежа я пра-

ви още по-надеждна и повишава ней-

ната себестойност, тъй като предо-

ставя възможност за контрол на ос-

ветлението в по-голям мащаб с изпол-

зване на същия интерфейс.

Като алтернативни технологии за

безжично управление на осветление-

то могат да се използват и други

мрежови протоколи като например

IEEE 802.15.4, ZigBee, Z-wave, NanoNET

и др. Стандартът IEEE 802.15.4 е раз-

работен специално за унифициране на

приложения с ниска скорост на обме-

на на информация в честотни обхва-

ти, неизискващи лиценз. Отнася се

най-вече за устройства с батерийно

захранване, към които са поставени

изисквания за дълъг живот. Стан-

дартът регламентира три скорости

на информационен обмен - 250 kbps,

40 kbps и 20 kbps, съответно за чес-

тотите 2,4 GHz, 915 MHz и 868 MHz.

Максимално допустимата мощност

на предавателя във всички обхвати

е 10 mW, която може да осигури об-

хват на покритие до 500 m в свобод-
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но пространство с добра предавател-

на антена. Независимо от това, като

средна стойност се приемат лесно

реализируемите 75 m в свободно про-

странство и 20-30 m в сгради. Мини-

малното разстояние между предава-

теля и приемника може да е 1 m.

Технологията ZigBee включва в

себе си стандарта IEEE802.15.4 и

някои допълнения към него. Безжична-

та мрежа притежава свойството да

се самоорганизира и самовъзстановя-

ва, тъй като мрежовите устройства

в момента на включване самостоя-

телно формират мрежата, като се

идентифицират едно с друго. При

повреда в някое от тях мрежата

самостоятелно се възстановява и

намира нов маршрут за предаване.

Данните се предават със скорост

250 kbps, което включва и служебна-

та информация на мрежата. Безжич-

ната мрежа ZigBee работи в диапа-

зоните на честотните канали 868

MHz, 915 MHz, 2,4 MHz. В помещени-

ята радиусът й на действие е някол-

ко десетки метри, а навън - до някол-

костотин метра. Използват се мик-

росхеми на приемопредаватели, допъ-

лнени с комплекти от библиотеки,

които реализират протоколите

ZigBee. При приложението й обикно-

вените електрически ключове се за-

местват с такива, задействани ди-

станционно чрез ZigBee, но могат да

имат и допълнителни възможности
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като самостоятелно включване при

наличие на човек в помещението или

регулиране на осветеността.

Z-Wave протоколът за безжичен

пренос на данни е разработен в лабо-

раториите на датската компания

Zensys и подкрепян от Z-wave Alliance.

Технологията позволява пренос на ин-

формация на къси разстояния при

минимален разход на енергия. Устрой-

ствата, базирани на Z-wave протоко-

ла, реализират не много високата

скорост от около 40 Kbit/s в радиус

от приблизително 30 m. За разлика от

Wi-Fi и други стандарти за пренос на

данни, предназначени предимно за

големи потоци от информация, Z-

Wave работи на честоти до 1 GHz, оп-

тимизирани за лесно прехвърляне на

команди (например включване/ из-

ключване, димиране и т. н.). Изборът

на ниско радиочестотните ленти се

дължи на малък брой потенциални

източници на смущения, за разлика от

натоварения обхват 2,4 GHz, при кой-

то е необходимо да се вземат мерки

за намаляване на потенциалните

смущения от различни домакински

безжични устройства.

За безжичен контрол на осветлени-

ето се използва и технологията

NanoNET, продукт на берлинската ком-

пания Nanotron Technologies, която из-

следва безжични технологии с малък

радиус на действие и разработва про-

токоли за мрежи от датчици. За пре-

даване на данните се използва линей-

но-честотна модулация, която е в ос-

новата на технологията NanoNet. При-

емопредавателите са в честотен ди-

апазон в 2,4 GHz. Предаването на ин-

формацията е със скорост до 2 Mbit/

s при наличие на смущения, а обхватът

е до няколкостотин метра. Ширина-

та на честотния канал е 64 MHz (та-

кава ширина обаче не позволява в едно

помещение да се използват повече от

две мрежи) и е много по-голяма от

тази, която се ползва при технологи-

ите ZigBee и Bluetooth.
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Отоплението на открити площи

като градини, тераси, открити

търговски обекти и други би могло

както да създаде комфорт през сту-

дените месеци, така и да спомогне за

решаването на редица проблеми като

предотвратяване на заледяването

например. След въвеждане на пълната

забрана за тютюнопушене на закри-

ти обществени места възможности-

те за отопление на откритите про-

странства са едно добро решение за

осигуряване на комфорт на клиенти и

служители. Възможностите за ото-

пление на открити площи не са малко

и изборът зависи основно от целта на

отоплението. Едни от най-често из-

ползваните тела за отопление на

тераси и градини са инфрачервените

отоплителни тела.

Инфрачервено отопление
Слънцето е естествен източник на

инфрачервена топлина. Използването

на инфрачервено отопление не замър-

сява отопляваната зона. То не създа-

ва прах, газове, миризми, шум и не

изисква поддръжка. Тъй като тялото,

по-скоро нашата кожа, поглъща инф-

рачервените вълни пряко, веднага се

Отопление на открити площи
създава усещане за топлина. В резул-

тат на това в стаи, отоплявани от

инфрачервени системи, усещането за

топлинен комфорт е при вътрешна

температура на въздуха от около 2 °C

по-ниска от стаи, отоплявани с кон-

венционалните отоплителни системи.

Това съществено помага за намалява-

не на енергийното потребление, рес-

пективно на разходите за отопление.

Съвременната технология на инф-

рачервените отоплителни тела се

отличава с това, че излъчваната от

тях топлина загрява материята (те-

лата, предметите), а не въздуха в

помещенията. По този начин още с

включването им се постига затопля-

не, дори когато се използват на от-

крити пространства. Ефектът е по-

добен на слънцегреенето, но без вред-

ния ефект на ултравиолетовите лъчи.

Принципът им на работа ги прави

ефективни дори и при наличието на

вятър.

Също както слънцето, инфрачер-

вените отоплителни тела излъчват

невидими инфрачервени вълни, които

директно затоплят обектите и те-

лата около тях. Излъчената енергия

достига директно до хората и пред-

метите без използването на въздуха

като средство за транспортиране-

то й и на практика няма загуба на

топлина и енергия. От своя страна,

тези обекти абсорбират и отразяват

получената топлинна енергия.

Инфрачервените излъчватели,

предназначени за отопление на откри-

ти площи, са подходящи за локално

отопление на открити площадки, ве-

ранди, улични кафенета и други. С тях

успешно се постигат комфортни ус-

ловия при ниски температури на

външния въздух. Те са безопасен и ико-

номичен начин за отопление, загрява-

щи хората и предметите, намиращи

се в техния обсег, до подходяща тем-

пература.

Електрически и газови
Инфрачервените отоплителни

тела, използвани за отопление на от-

крити пространства, работят основ-

но с електрически ток или природен

газ.

При електрическите инфрачерве-

ни излъчватели нагряването се осъ-

ществява чрез преобразуване на елек-

трическа енергия в топлинна. Свет-

лите излъчватели представляват

Отопление на открити площи
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тяло с изолационни свойства, около което е навит съпро-

тивителен проводник. Тъмните излъчватели представ-

ляват съпротивителен проводник, монтиран в тръба, запъ-

лнена с инфузорна пръст. За да се концентрира топлин-

ният поток в определена посока, се използва рефлектор

от полирани метали.

Използването на електрически инфрачервени из-

лъчватели има редица предимства. Те могат да се мон-

тират върху стени, таван или под чадъри. Лесно се ин-

сталират и работят безшумно.

От газовите инфрачервени излъчватели широко изпол-

звани са отоплителите тип гъба. Конструкцията им е

сравнително елементарна. В основата на излъчвателя се

намира стандартна газова бутилка, която обикновено

може да осигури непрекъсната работа на излъчвателя в

продължение на едно денонощие. Под отражателя на

излъчвателя е разположена газова горелка, която осигу-

рява топлина. Предназначени са за работа предимно с

пропан-бутан (втечнен газ). Свързването на горелката

с бутилката е директно. Разходът им обикновено е 1,5

kg/h. Излъчвателят е снабден и с регулатор на мощнос-

тта, с който се регулира разходът на газ и се осигурява

поддържането на точната температура.

Горелката, разположена в корпуса от перфорирана

ламарина, създава необходимата топлина, която се пре-

дава през самата ламарина и алуминиевия рефлектор.

Добре е да се има предвид, че е необходимо маркучът за

газ да се подменя периодично на 5 години. При монтаж е

необходимо уредът да се постави здраво върху стабилна

основа, на равно място, без наклон или със съвсем слаб

наклон (максимум 5°). Тези уреди са предназначени за

работа на открито или в добре проветриви вентилирани

помещения, като отворената площ трябва да е най-мал-

ко 25% от обкръжаващата повърхност (стенна

повърхност) на помещението.

За изработването на излъчвателя обикновено се из-

ползва неръждаема стомана, поради което той е устой-

чив на атмосферни влияния. Може да се премества лесно

поради неголямото му тегло.

При температура на въздуха +10 °С уличните инфра-

червени излъчватели са способни да отопляват

повърхност в радиус от 6 m до температура 25 оС.

Лъчисто отопление на открити площи
Този вид отопление е предназначено за загряване на

улици и паркинги, места за кацане на вертолети, входове

на гаражи, пешеходни зони и др. Може да работи с топ-

лоносител вода или да се захранва с електрическа енер-

гия. Предимствата на водното отопление са: значител-

но спестяване на разходи - както експлоатационни, така

и за поддръжката на системата; ниски работни темпе-

ратури. За загряване на водата може да се използват тер-

мопомпени или соларни инсталации. Препоръчва се про-

ектирането на такъв тип системи да се извършва от

компетентни специалисти, които да предложат оптимал-

но решение за конкретен обект. Важно при проектиране-

то на подовото отопление е, че то задължително рабо-

ти с гликол, следователно при изчисляване загубата на

налягане е необходимо да се вземе предвид влиянието на

гликола върху нарастването на загубата на налягане.

При монтаж тръбите се монтират в бетонната пло-

ча, по-рядко в пясъчен слой (например при алеи) и се

свързват към разпределителен колектор. По принцип не

се полага топлоизолация под плочата, като по този на-

чин се повишава инертността на отоплението на откри-

тата площ, което на практика означава непрекъснат

режим на работа. Предимството на това решение е, че

топлината се акумулира от почвата. Тръбите се пола-

гат, като се използва паралелно подвеждане на тръбни-

те серпентини и полагането им във формата на меандър.

Специфичното в тази система, както и задължително

условие, е използването на качествени материали, кои-

то да отговарят на тежките атмосферни условия при

работа в зимен режим, като за препоръчване е да се

използват еднослойни тръби от омрежен полиетилен РЕХ.

Материалът, от който са произведени тези тръби, ще

даде сигурност и надеждност за нормалното функциони-

ране на системата.

Сред възможните приложения  е отопление на тревни

площи – стадиони, като по този начин игрището се пред-

пазва от заледяване и задържане на сняг.

Нагревателни кабели
За подгряване и поддържане на определена темпера-

тура на открити и закрити площи често използвани са

и нагревателните кабели. Те са подходящи за монтаж

върху покриви, канавки, улуци, което ги превръща в осно-

вен елемент от противообледенителните системи, пред-

назначени за разтопяване на сняг и лед по покривите и

предотвратяване образуването на висулки. Освен по

покривите, тези кабели, са подходящи за разтопяване на

снега и предпазване от замръзване на площадки, рампи,

стълбища, тротоари и пешеходни пътеки.

Поради спецификите на работните им условия нагрева-

телните кабели следва да отговарят на определени изис-

квания с оглед на безопасната им експлоатация. Например

нагревателните кабели, монтирани върху покривите,

трябва да са високоустойчиви на атмосферните влияния

и слънчевата радиация. Също така към външната обвивка

на кабела се поставят изисквания за висока механична

износоустойчивост по цялата им дължина.
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Термопомпите използват електрическа енергия и топ-

линна енергия от въздуха навън, за да загреят хладилен

агент, който от своя страна предава тази топлина на

отоплителната инсталация на дома и в бойлера за бито-

ва гореща вода. Ефективността на системата е извес-

тна като коефициент на трансформация (COP) -  съот-

ношението на  отдадената топлина и консумираната

мощност.

Технологията, с която работи термопомпата въздух-

вода, е подобна на тази, която се използва при всяка една

хладилна машина, а именно цикъл на сгъстяване на пари-

те (обратен цикъл на Карно).

Основните компоненти на въздушната термопомпа

са компресор, линейно разширителен вентил  и два топ-

лообменника - изпарител и кондензатор. Те са съедине-

ни с медни тръби (херметично), в които циркулира хла-

дилния агент.

1. Хладилният агент (фреонът) се сгъстява, минавайки

през компресора. Той се превръща в горещи, силно сгъс-

тени пари. Температурата също се повишава, обикно-

вено до 70-80oC.

2. Преминавайки през пластинчатия топлообменник на

вътрешното тяло, горещите пари кондензират. Топ-

лината от парите на хладилния агент се предава на

по-студената страна (страната на водната верига)

на топлообменника. С намаляването на температура-

та на хладилния агент той преминава от газообразно

към течно агрегатно състояние.

3. Въпреки че фреонът вече е течност, налягането му про-

дължава да бъде високо. За да се понижи това наляга-

Венто-К предлага
термопомпи въздух-вода
Ecodan на Mitsubishi Electric

не, той преминава през линейно-разширителен вентил.

Налягането пада, но хладилният агент се превръща в

мокри пари.

4. Последният етап от цикъла настъпва, когато хладил-

ният агент премине в изпарителя и се изпари. В този

момент фреонът абсорбира част от възобновяемата

топлинна енергия от въздуха навън.

Вече загрятата от описания процес вода постъпва в

отоплителната инсталация на дома и се използва за отоп-

ление и загряване на вода за битови нужди.

Термопомпата въздух-вода може да осигури отопление

и битова гореща вода, независимо от сезона и атмос-

ферните условия.

Технологията Ecodan използва топлинна енергия от ат-

мосферата. Това означава, че тя се генерира от външния

въздух и се използва като топлинен източник, който оси-

гурява високоефективно отопление. Например, термопом-

па с коефициент на трансформация (COP) 4.0 използва 1

kW електрическа енергия и 3 kW топлинна енергия от окол-

ната среда, за да постигне впечатляващата производи-

телност от 4 kW полезна топлинна мощност. Тя произ-

вежда 4 пъти повече топлинна енергия спрямо вложена-

та електрическа енергия. Това всъщност отличава тер-

мопомпата от конвенционалните системи за отопление,

използващи фусилни горива.

Лесна употреба
Системата за управление на Ecodan има важна роля за

достигането на желания комфорт. Mitsubishi Electric пос-

тоянно въвежда интелигентни технологии за управление

на системите.

Отличителни черти
•Решения за подмяна на съществуваща отоплителна ин-

сталация или изграждане на съвсем нова (съвместими

с BBC и RT2012).

•Най-добрите инверторни технологии от Mitsubishi Electric:

Zubadan и Power Inverter.

•Работата с потребителския интерфейс е лесна и ин-

туитивна. Процесите са изобразени с ясни икони.

•Модули, осигуряващи отопление и топла вода за би-

тови нужди.

•От началото на 2014г. ще се предлага WiFi адаптер, кой-

то позволява управленивто на системата от всяка една

точка, с помощта на смартфон,лаптоп или настолен

компютър.

Венто-К предлага
термопомпи въздух-вода
Ecodan на Mitsubishi Electric
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Високоефективни, икономични, с равномерно нагрята повърхност -

това са вакуумните радиатори (ВР) предлагани ексклузивно на българ-

ския пазар от Отоплителни Системи ЕООД.

ВР са универсални радиатори подходящи за отопление както в цен-

трализирани отоплителни системи, така и в самостоятелни отоп-

лителни инстала-

ции за жилищни и

административни

сгради, обществе-

ни здания, хотели,

къщи, училища,

спортни зали, сер-

визи и др. Най-

ефективно се при-

лагат в автоном-

ни инсталации или

в здания и апарта-

менти с общ топ-

ломер.

Преимущества на Вакуумните Радиатори в
сравнение с традиционните радиатори:

• ВР могат да се включат към всяка една отоплителна инсталация -

с индукционен котел ВИН, газов, пелетен, камина с водна риза, солар-

на система и др.

• ВР дават намаляване на енергоресурсите около 30%.

• Използвайки ВР  се намалява обема на топлоносителя почти до

80%. (0,3-0,8 л/радиатор, срещу 250-350 мл./алуминиево ребро и 2-

4 литра на ребро при чугунен радиатор.

ВАКУУМНИ РАДИАТОРИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ

• Равномерно нагрята повърхност - отлично лъчево отопление.

• Облекчен монтаж, без необходимост от обезвъздушаване.

• Не ръждясват.

• Не се образува котлен камък.

• Не се нуждаят от високо налягане на топлоносителя.

• Висок коефициент на топлоотдаване.

• Висока степен на безопасност.

Принцип на действие на Вакуумните Радиатори
• Основното отличие на ВР с класическите радиатори е факта, че

топлоносителят в системата не преминава през ребрата му. По

този начин охлаждането му е съществено по-малко - 2-4оС. Сле-

дователно се намалява необходимостта на енергия за възстано-

вяването на тази делта.

• Второто съществено отличие е свързано с температурата на

която ВР сработва - +35оС.

• Ребрата на ВР са прецизно заварени към парва тръба премина-

ваща в основата на радиатора, през която преминава горещият

топлоносител (V=0,3-0,8 L). При тази връзка се осъществява топ-

лообмена. Вътре в ребрата на ВР има условия почти на абсолю-

тен вакуум. При тези условия течност намираща се в ребрата

преминава в газооб-

разно състояние и

директно предава

температурата си

по цялата вътреш-

на повърхност на

ребрата. В течение

на няколко минути

целият радиатор

приема температу-

рата на топлоноси-

теля преминаващ

през тръбата в ос-

новата му, като

разликата е незна-

чителна.

• Топлоотдаването на всяко ребро може да достигне до 290 W при

определени условия.

• Горните показатели позволяват разходите в системи с котли на

твърдо или течно гориво да се намалят до 2 пъти.

• При използване на електрически котли - средният разход на елек-

троенергия с използване на ВР би се намалил 2-3 пъти. При изпол-

зване на вихрови индукционни котли ВИН, дългосрочният разход би

се намалил с почти 4 пъти.

• ВР могат да работят и самостоятелно като електрически ради-

атор с консумация на ел.енергия от 0,25 до 0,75kWh

• Възможност за изграждане на електрическа отоплителна систе-

ма без котел за апартаменти до 70-80 м2.

Вакуумните радиатори за отопление се явяват изключително пер-

спективна алтернативна на традиционните отоплителни уреди. Тази

крачка в съвременните технологии, позволява на обществените и

жилищни сгради значително да намалят използваните ресурси за

отопление.

РЕВОЛЮЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО И ИКОНОМИЧНО ОТОПЛЕНИЕ

ВАКУУМНИ РАДИАТОРИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ
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Интелигентните градове  -
поглед в бъдещето
"Smart Cities" (интелигентни градове)  и "LiftBalkans" (асансьори и
ескалатори) - изложба и форум за Югоизточна Европа

Интелигентните градове  -
поглед в бъдещето

"Активни" сгради, които произвеж-

дат повече енергия, отколкото израз-

ходват; предсказуем трафик чрез по-

лучаване на данни в реално време или

пълна липса на автомобили, заместе-

ни от иновативни транспортни мре-

жи; нулево количество депонирани от-

падъци; соларни пейки в обширни зе-

лени паркове. Всичко това е една мал-

ка част от ековизията на интелиген-

тния град, в който се интегрират ин-

формационни и телекомуникационни

технологии, последно поколение.

Според прогноза на ООН до 2050 г.

70 % от населението ще живее в гра-

довете. Днес балансът между иконо-

мическия растеж, въглеродния отпе-

чатък и качеството на живот е пос-

тавен под въпрос. Как да бъдат пре-

одолени предизвикателствата, пред

които сме изправени?

Концепцията "Интелигентни гра-

дове"  става все по-популярна и е ве-

че реалност в  Амстердам, Барсело-

на, Кълъмбъс, Лондон, Оулу, Сан Фран-

циско, Стратфорд, Таоюан, Талин,

Тайчунг, Торонто и др.

Готова ли е Югоизточна Европа да

преформатира своите градски систе-

ми  под натиска на климатичните про-

мени, ограничените природни ресур-

си и икономически кризи? Страните

от региона имат голям потенциал за

подобряване на градските инфраст-

руктури и тяхната ефективност, ко-

ето ще осигури нови работни места

и дългосрочна възвращаемост на ин-

вестициите. През следващите две го-

дини ЕК ще инвестира около 200 ми-

лиона евро за създаването на инте-

лигентни градове.

В София от 5-ми до 7-ми март 2014

г.  ще се проведат изложбата и кон-

ференцията "Smart Cities" (интелиген-

тни градове)  и "LiftBalkans" (асансьо-

ри и ескалатори). Организаторите от

Виа Експо имат за цел да насочат вни-

манието на бизнеса, държавната ад-

министрация и гражданите към  въз-

можностите на новите технологии,

които се прилагат в  областите

строителство,  енергетика, еколо-

гия, транспорт и отпадъци.

Clicko e млада българска компа-

ния, която ще направи дебют на

"Smart Cities" 2014. Основният фокус

на дейността й е  разработването

на софтуерни и хардуерни решения

в областта на телекомуникациите,

телеметрия и телематика. Тя пред-

лага на пазара продукта Clicko

Trigger - bluetooth и интернет уст-

ройство за дистанционно управле-

ние на всякакъв вид електрическо

оборудване - врати, осветление,

системи за сигурност и достъп и др.

Друго българско постижение е мо-

дулната система Exeron с интелиген-

тен енергиен мениджмънт, която ще

бъде показана от Интернешенъл Па-

уър Съплай. Тя има вградена логика за

действие при определени събития и

управлява енергията от слънце, вя-

тър, дизел генератор, акумулаторна

батерия и мрежа, ако е налична та-

кава. Модулният принцип позволява на

системата да се разширява неогра-

ничено чрез добавяне на нови модули.

Exeron се използва за изграждане на

автономни и интегрирани токозах-

ранващи системи с мощност до 65

MW на стъпки от 2 kW. Паралелно с

това тя може да осигури съхранение

на енергия в батерии - до 315 MWh.

Посетителите на "LiftBalkans" ще

имат възможност се запознаят с но-

востите в асансьорния бранш. Асан-

сьорите и ескалаторите са недели-

ма част от архитектурата на сгра-

дите. Предстои приемането на изме-

нения на Европейската директива, ка-

саеща този сектор. Те са свързани с

оптимизация на енергийната консу-

мация, пространство, повишаване на

сигурността и др.  Всички тези про-

мени ще наложат и модернизация на

съществуващите инсталации или

тяхната замяна с нови предвид оста-

релия сграден фонд.

Възможно ли е да намалим отпадъ-

ците с 40 % в домашни условия? Ком-

поста ООД ще демонстрира как мо-

жем да произведем качествен ком-

пост, като елиминираме нуждата от

транспортиране и депониране на би-

оотпадъците. Фирмата внася

Joraform - шведска марка термоком-

постери, които са успешно тества-

ни през последните  20 години.

В конферентната програма ще се

включат лектори от международни

асоциации. Обект на дискусии ще бъ-

дат темите интелигентна дигитал-

на инфраструктура, интегрирането

на ВЕИ в градовете, децентрализи-

рано производство на енергия и др.

Презентацията на г-н Дан Станиазек

от Европейския институт за енергий-

ни характеристики на сградите

(BPIE) ще разгледа принципите и под-

ходите за реализиране на сгради с

почти нулево потребление на енергия

(Чл.  9  от Директивата за енергий-

ните характеристики на сградите).

За повече информация: Виа Експо

www.viaexpo.com
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В началото на м. ноември LG Electronics
пусна на българския пазар новата кли-
матична система Multi V IV. С какво тя
се отличава от останалите системи
от серията Multi V?

Multi V IV е последният модел от вече

добре познатата и наложилата се на

пазара серия VRF климатични систе-

ми на LG Electronics. Тя използва изця-

ло инверторна технология и предлага

на потребителите отлична реакция

при резки температурни промени.

Благодарение на четирите иноватив-

ни технологии, патентовани от ком-

панията, този модел предлага воде-

щи в индустрията показатели за

енергийна ефективност. В сравнение

със своя предшественик, Multi V IV

може да реализира с до 22% по-нисък

среден разход на енергия.

Всички подобрения в климатичната

система от четвърто поколение са

разработени така, че да направят

използването й по-лесно и удобно.

Multi V IV притежава функцията Smart

Control, с която потребителите мо-

гат да регулират настройките на

цялата система от разстояние. Това

става с помощта на приложение,

което е достъпно за всеки смартфон.

Новата VRF система от серията Мulti

V предлага подобрени решения, които

улесняват монтажа й и така спестя-

ват време и средства на потребите-

лите. Тя има значително по-леки

външни тела и е първата в света,

която може да работи при денивела-

ция между тях до 40 м. Друго предим-

ство е, че може да поддържа тръбна

инсталация с дължина до 1000 м.

Какви иновативни технологии са вне-
дрени в новата система? Какви пре-
димства би дала тя на своите ползва-
тели?

В Multi V IV са внедрени четири ино-

вативни технологии, разработени и

патентовани от LG, които се отна-

сят до работата на компресора,

топлообменника, маслото в система-

та и хладилния агент.

Най-добрата референция са
доволните клиенти

Петър Митев, мениджър Продажби на
климатична техника за България и Македония

в LG Electronics, пред сп. ТД Инсталации

Първата технология се нарича

HiPOR. Тя ефективно решава пробле-

ма със загубата на енергия при

връщане на маслото в компресора и

благодарение на нея коефициентът

на трансформация (COP) на систе-

мата в режим на отопление се уве-

личава с 6.7%, а в режим на охлажда-

не - с 5.4%, спрямо предходната ге-

нерация Multi V. Новият топлообмен-

ник Variable Heat Exchanger Circuit ин-

телигентно избира оптималните

нива на отопление и охлаждане, като

по този начин подобрява цялостна-

та енергийна ефективност на сис-

темата с 15%. Функцията Smart Oil

Return регулира нивото на маслото

в реално време при необходимост.

Четвъртата технология е LG Active

Refrigerant Control, която автоматич-

но регулира количеството на цирку-

лиращия хладилен агент в зависи-

мост от режима на работа на сис-

темата. Така общата енергийна

ефективност се повишава с още 3%.

Като основно качество на Multi V IV
изтъквате високата й енергийна ефек-
тивност. Бихте ли споделили конкрет-
ни параметри по отношение на спестя-
ването на енергия?

Коефициентът на сезонна енергийна

ефективност на Multi V IV достига

максимален ESEER – 7.9. Той е от най-

високите при VRF системите на све-

товния пазар и се постига благода-

рение на внедряването на четирите

споменати патентовани от LG кли-

матични технологии. Намалявайки

загубата на енергия в условия на

частично натоварване, Multi V IV до-

стига средногодишен коефициент на

трансформация в режим на охлажда-

не ESEER – 7.35.

Какви маркетингови инициативи за по-
пуляризирането на продукта сте плани-
рали?

Като основен инструмент за популя-

ризирането на новата серия VRF си-

стеми LG ще използва ресурсите на

локалната Климатична академия в

София и свързаните с нея дейности,

а именно обучения на ОВК проектан-

ти, инсталатори, търговци, както и

демонстрации и презентации, насо-

чени към инвеститори и крайни по-

требители. До края на т. г. ще бъдат

въведени в експлоатация и първите

референтни обекти, които също ще

спомогнат за доброто представяне

на Multi V IV.

В областта на енергийните решения

и по-специално VRF системите, най-

добрата референция са доволните

клиенти. Te могат да разчитат из-

цяло на нашия професионален екип,

който ще предложи на всеки един най-

доброто и икономически изгодното

решение според нуждите и специфи-

ките на проекта.

Стратегията на компанията, която

поставя интересите на потребите-

лите на първо място, е в основата на

успеха.

Какви са очакванията Ви от пазарната
реализация на новата система Multi V IV?

Отчитайки успеха и ръстовете в

продажбите на предшественика Multi

V III, както и пазарните тенденции по

отношение на иновативните техно-

логии в областта на ОВК системи-

те и енергийните решения, очаквани-

ята за пазарна реализация са повече

от оптимистични. На база проекти-

те, които ще се реализират със си-

стеми на LG тази и следващата го-

дина, очакваме продажбите да се

утроят в сравнение с тези на предиш-

ната серия, както и да се заемат

лидерски позиции като пазарен дял в

областта на цялостните енергийни

решения.

Най-добрата референция са
доволните клиенти
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За да се предотвратят подобни не-

благоприятни явления, се препоръчва

използването на сепаратори за маз-

нини (мазниноуловители). С тяхна

помощ успешно се предотвратяват

попадането на мазнини в канализаци-

ята, снижава се нивото на биохимич-

на потребност от кислород (БПК),

както и отлагането на мазнини по

стените на тръбите. Почистването

е сравнително лесно, тъй като маз-

нините се отвеждат от мазниноуло-

вителя чрез специална система, а за

разграждане на утайката се предла-

гат различни препарати.

Използването им е нормативно
 регламентирано
Съгласно изискванията, заложени

в нашите нормативни уредби, отпад-

ните води, които съдържат по-едри

суспендирани примеси, органични и

неорганични мазнини и нефтопродук-

ти трябва да се пречистят предва-

рително, преди да постъпят в кана-

лизационната мрежа. В канализаци-

онната мрежа на урбанизираната

територия не се допуска заустване

на производствени отпадни води, ко-

ито не отговарят на нормите за мак-

симално допустими концентрации на

вещества съгласно Наредба № 7 от

2000 г. за условията и реда за зау-

стване на производствени отпадни

води в канализационните системи на

населените места (ДВ, бр. 98 от

2000 г.). Съгласно наредбата за от-

падните води от съоръжения и про-

изводствени дейности, които не от-

говарят на изискванията за зауства-

не, се предвиждат местни пречи-

ствателни съоръжения преди включ-

ване на отпадните води в канализа-

ционната мрежа на урбанизираната

територия. Също така отпадните

води от кухните на обществено-

обслужващи обекти (ресторанти,

столове и др.) се включват в кана-

лизационната система след преми-

наване през мазниноуловители. По

отношение на самите мазниноулови-

тели в наредбата е посочено, че за

всеки мазниноуловител се предвиж-

да вентилация и че те се проекти-

рат като затворени съоръжения с

добре уплътнен капак. Необходимо е

до всеки мазниноуловител да се оси-

гури достъп за проверка и почиства-

не.

За битови нужди монтирането на

мазниноуловител се препоръчва в

случаите, при които пречиствател-

ното съоръжение е на повече от де-

сет метра от сградата. Когато

пречиствателното съоръжение е

комбинирано с попивна система, же-

лателно е да се монтира мазноуло-

вител (преди включването в пречи-

ствателното съоръжение) и филтър

на изхода на пречиствателното

съоръжение. Необходимо е също да се

монтира разпределителен колектор

преди попивните полета. Монтира-

нето на мазноуловител е важна част

от системата за децентрализирано

обработване на отпадни води, тъй

като мазнините не се сепарират, те

са по-леки от водата и изплуват на

повърхността и оттам попадат в

попивните полета и ги задръстват.

За бита и за промишлеността
Под общото название сепарато-

ри на мазнини се обединяват широк

кръг от устройства, различаващи се

по размер, производителност, из-

пълнение, използвани материали и

други. Например битовите мазнино-

уловители са предназначени за мон-

таж към канализационната тръба

директно под мивките и обикновено

Сепаратори за мазниниСепаратори за мазнини

Отпадните води от промишлеността и бита често

съдържат значителни количества мазнини. Попадайки в ка-

нализационната система, тези мазнини могат да доведат до

натрупване на отлагания, застояване на гниещи вещества в

канализационните тръби и запушване на самите тръби. Маз-

нините могат да бъдат източник и на неприятни миризми,

както и да създадат опасност от развитието на корозия.

Също така оказват неблагоприятно въздействие върху ня-

кои от последващите етапи на пречистване на водите.
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са с малък обем. Промишлените се-

паратори, от своя страна, са уст-

ройства с немалък обем и обикнове-

но се монтират в отделни помеще-

ния или на специално обособени за

целта места. Основното им предназ-

начение е първично пречистване и

отделяне на мазнините от животин-

ски и растителен произход от от-

падните води преди изливането им

към канализационната система, пре-

чиствателната станция или приро-

дата. Използването им в предприя-

тия от хранително-вкусовата про-

мишленост като мандри, месокомби-

нати и консервни фабрики, цехове за

производство на храни; в заведения

за обществено хранене – ресторан-

ти, заведения за бързо хранене, за-

кусвални, както и от промишлени

предприятия, чиято дейност е

свързана с отделяне на масла и не-

фтопродукти, както вече беше от-

белязано, е и нормативно регламен-

тирано. Използват се и за пречи-

стване на отпадни води от жилищ-

ни сгради и фамилни къщи.

С отстраняване на мазнините от

отпадните води чувствително се

намалява съдържанието на твърдо

вещество в постъпващата в пречи-

ствателната инсталация вода. Това

позволява да се намали размерът на

резервоарите за аериране на инста-

лацията, изисква по-малко обслужва-

не, намалява се количеството полу-

чена излишна утайка и т. н. Съдържа-

нието на мазнини в отпадната вода,

преминаваща през сепаратора, се

понижава с 60 до 85% в зависимост

от вида на използвания сепаратор.

Тази висока ефективност осигурява

безаварийно пречистване на отпад-

ни води в пречиствателната инста-

лация и не изисква прилагане на допъ-

лнителна технология.

Процесът на сепарация
Мазнините са неразтворими във

вода вещества. Отделянето им от

отпадните води намалява общото

мастно съдържание. Процесът на

сепарация включва предварителната

им обработка, при която се отстра-

няват масла, пяна, греси и всички

вещества със специфично тегло по-

малко от това на отпадните води,

мазнини, получени по време на дома-

кински дейности с употреба на рас-

тителни масла или животински маз-

нини като свинска мас и други.

Сред често използваните сепара-

тори са тези, при които процесът

на сепарация протича благодарение

на гравитационните сили. Поради по-

малката плътност на мазнините от

тази на водата те се отделят лес-

но, като изплуват на повърхността

на замърсената вода, от където в

последствие се отстраняват. Мини-

малната скорост на отделяне на

мазнините обикновено е около 4 mm/

s. Добре е да се има предвид фактът,

че при по-ниска скорост на протича-

не на водата през сепараторите,

процесът на отделяне на мазнините

е по-ефективен.

Гравитационните сепаратори за
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мазнини обикновено се предлагат под

формата на пластмасови резервоа-

ри (цистерни) с вградено в тях обо-

рудване. Когато отпадната вода по-

падне в мазниноуловителя, тя нама-

лява скоростта на движение, при

което мазнините се отделят и из-

плуват на повърхността. Специална-

та конструкция на мазниноуловите-

ля позволява сепарираните мазнини

да се задържат на повърхността до

момента на тяхното отстраняване,

без това да пречи на нормалната му

работа.

Мазниноуловители за монтаж под

мивка улавят мазнините още преди

да попаднат в канализацията, като

се избягва наслагването на мазни-

ни по стените на тръбите, което

е предпоставка за намаляване на

техния дебит и запушването им.

Служат за отделяне и задържане на

мазнини от отпадната вода на ме-

ста като кухни и ресторанти, сто-

лови и т. н.

Конструктивни особености
на сепараторите
Обикновено конструкцията на се-

параторите включва две или три

камери, като по-често срещани са

двукамерните. В първата камера

съдържащите се във водата необра-

ботените частици и твърди суспен-

зии се утаяват в долната част, а

мазнините се издигат на повърхнос-

тта. След това отпадните води

постъпват във втората камера,

където се отделят основната част

от мазнините. Филтрираната вода

напуска сепаратора и постъпва в

централната канализационна систе-

ма, като специална преграда елими-

нира възможността от евентуално

попадане на част от отделените

мазнини в канализационната систе-

ма.

Добре е да се има предвид, че за

да се гарантира нормална работа на

сепаратора и постигането на жела-

ния ефект на пречистване на водата,

е необходимо известно време на пре-

стой на водата в сепаратора, за да

се отделят примесите. По тази при-

чина специалистите препоръчват при

избора на сепаратор да се вземат

предвид количеството на отпадните

води и видът на използваните почи-

стващи препарати.

Най-малките сепаратори на мазни-

ни, използвани предимно в бита, кои-

то обикновено са с капацитет от

около 0,5 – 1 л/с, са с правоъгълна

форма. Системи за сепариране на

мазнините с голям капацитет на

пречистване по-често са с цилиндрич-

на форма, която е по-удобна за мон-

таж при подземното им инсталира-

не.

Видове сепаратори
Използваните днес сепаратори

могат да бъдат класифицирани по

различни признаци. В зависимост от

начина на монтаж те обикновено се

подразделят на устройства за мон-
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таж в помещенията, към които се

включват сепараторите за монтаж

директно под мивките, използвани в

жилищни сгради, малки ресторанти и

др., а така също и промишлените

сепаратори, използвани в промишле-

ни предприятия. Втората група са

сепараторите, предназначени за вко-

паване в земята. Подобни устройства

обикновено са с производителност до

около 30 литра в секунда.

В зависимост от начина им на

работа сепараторите могат да

бъдат класифицирани на сепаратори

с прекъснат и такива с непрекъснат

поток. Сепараторите с прекъснат

поток обикновено работят с парти-

ди или се използват периодично за

кратък период от време.

Сепараторите с непрекъснат по-

ток са предназначени предимно за

производствени процеси. Те обикно-

вено са с голям обем, изработени от

метал или излети от бетон директ-

но на място. Задържането на големи

количества твърди вещества обик-

новено се свързва с този тип сепа-

ратори и това е добре да се вземе

предвид при тяхното проектиране.

Начините за отстраняване на задъ-

ржаните мазнини и твърди вещества

също е важен елемент в процеса на

проектиране и инсталация.

Освен за мазнини, сепараторите

могат да бъдат използвани и за от-

деляне и задържане, и на редица дру-

ги замърсяващи вещества като цен-

ни метали, стъкло, влакнести мате-

риали, метални стружки и други.

Мазниноуловителите могат да

бъдат за подземен или за надземен

монтаж. Мазниноуловителите за под-

земен монтаж са монтирани в специ-

ален усилен резервоар за подземен

монтаж и са предназначени за сепа-

риране на мазнините от отпадните

води с по-голям дебит. Обикновено те

са част от пречиствателните стан-

ции и се използват за задържане на жи-

вотинските и растителни мазнини от

битовите отпадни води. Могат да

бъдат използвани в битовите и про-

мишлените пречиствателни станции.

Друга категория разделители на

мазнини са тези, които се ползват в

домакинските пречиствателни стан-

ции за 200 - 100 000 жители.

Използвани материали
Материалите, които се използват

за производството им, най-често са

различни пластмаси като полиетилен

или полипропилен, което позволява да

се получат резервоари с различна

форма, доближаващи се в най-голяма

степен до изискванията на потреби-

теля.

Друг използван материал е

стъклопластът. Той се характеризи-

ра с висока механична якост, корози-

онна и химическа устойчивост, а така

също с дълъг срок на експлоатация.

Сепаратори се изработват и от

неръждаема стомана, но днес те са

по-рядко срещани.

Сепараторите, използвани в пречи-

ствателните станции, обикновено

представляват бетонни конструкции

с подразделения, които могат да

бъдат разположени под или над земя-

та. Понякога могат да бъдат предви-

дени със специални системи за отде-

ляне на мазнините. Често при този вид

сепаратори е предвидена и система

за аерация, което предотвратява

образуването на зони с недостиг на

кислород и неприятни миризми.

В зависимост от формата на хо-

ризонталното сечение сепараторите

могат да бъдат правоъгълни, кръгли,

нестандартни (с форма съобразена с

изискванията на потребителя).

Сепараторите могат да бъдат

също така хоризонтални и вертикал-

ни.

Проектиране
Сепараторите на мазнини се про-

ектират в съответствие със стан-

дарта БДС EN 1825-1:2005 Съоръже-

ния за сепариране на мазнини. Част

1: Принципи на проектиране, изпълне-

ние и изпитване, маркировка и управ-

ление на качеството. Този стандарт

дава определенията, номиналните

размери, принципите на проектиране,

изискванията към изпълнението, мар-

кирането, изпитването и управлени-

ето на качеството на сепаратори-

те за мазнини. Той се прилага за

сепаратори за отделяне на мазнини

и масла от растителен и животинс-

ки произход от отпадните води чрез

гравитация и без каквато и да е

външна енергия. Добре е да се има

предвид, че този стандарт не включ-

ва сепараторите за мазнини, предназ-

начени за третиране на битови от-

падни води от кухните на еднофамил-

ни сгради, където сепараторът има

номинален размер по-малък от 1. Този

стандарт е неприложим и за сепара-

тори за леки течности, например бен-

зин, дизелово и отоплително гориво,

и не се отнася за третирането на

отпадните води, които съдържат

изключително стабилни емулсии на

мазнини и масла. Стандартът не

включва прилагането на биологични

средства (бактерии и ензими).

Според този стандарт за изчисля-

ване на правилния размер (номинален

размер) на мазниноуловителя задъл-

жително условие е да се вземат пред-

вид четири фактора: максимален

дебит на водата, максимална темпе-

ратура на водата, плътност на маз-

нините, влияние на използваните

почистващи средства.

Поддръжка
Тъй като трудно могат да се оп-

ределят точните количества на

твърди вещества и мазнини, по-

стъпващи в мазниноуловителя, спе-

циалистите препоръчват те да се

проверяват и поддържат редовно.

Добре е да се проверява нивото на

леките течности, акумулирани в ка-

мерата за съхранение на мазнините

и редовното й почистване. Интер-

валът между почистванията се опре-

деля в зависимост от натоварване-

то на водите, изтекли в сепарато-

ра, дебелината на слоя от мазнини и

вида му. След всяко почистване се

препоръчва измиване на стените на

сепаратора с препарат, разтварящ

отложените мазнини.
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ПИ Трейд ЕООД е компания, работеща

в сферата на опазване на околната среда,

като реализира проекти за пречиствател-

ни станции и системи за дъждовни води на

къщи, хотели, комплекси и малки населени

места.

Основни дейности на компанията
• проектиране, доставка и монтаж на

модулни пречиствателни станции за

битови и индустриални води.

• събиране, пречистване и ползване на

дъждовни води за битови и поливни нуж-

ди.

• помпени станции.

• хидрофорни системи.

• поливни инсталации.

• отводнителни и дренажни системи.

• абонаментно обслужване.

Част от актуалното продуктово

портфолио на компанията е богата га-

ма от резервоари с различнa форма,

размери и структура за битово-фекал-

ни, дъждовни, питейни, промишлени и

индустриални води.

Carat-S резервоари
Серията Carat S на GRAF се произвеж-

да по метод, който все още е уникален за

резервоари с този голям размер. Те са нап-

равени от усилен полипропилен (Duralenо)

- висококачествен материал, който е из-

ключително твърд и удароустойчив. Про-

цесът на инжектиране на суровия мате-

риал под високо налягане дава на продук-

тите несравнима стабилност и гаранти-

ра, че всички компоненти ще паснат - ре-

зултат, който не може да бъде постигнат

с конвенционалните методи на производ-

ство. Carat S са изключително подходящи

за подземен монтаж. Минималната степен

на деформация и високата якост на мате-

риала осигуряват стабилност и дълъг ек-

сплоатационен период на резервоарите.

Резервоарите са сертифицирани за съхра-

нение на питейна вода. Гаранционният

срок им е 15 години.

Богата гама продукти за опазване
на околната среда от ПИ Трейд

Опции:

•"Mini" телескопична шахта с ПП капак

за пешеходци със заключващ механизъм.

• "Maxi" телескопична шахта с чугунен

капак "class B", за лекотоварни автомо-

били

•Удължение с уплътнение 400 мм.

Picobell пречиствателни станции
Picobell e система за пречистване на

отпадъчни води производство на фирма

GRAF - Германия. Тя е предназначена за

пречистване на битови отпадъчни води от

източници като къщи, вили, хотелски ком-

плекси, къмпинги и малки населени места,

които не са свързани към местната кана-

лизационна система.

Picobell предлага проста технология и

в същото време висока степен на пречис-

тване. Работи изцяло без електроника,

помпи и магнитни клапани. Всички проце-

си и движението на водата се извършват

от тихия компресор за въздух, който се-

ди в таблото за управление. Системата

няма електрически елементи в резервоа-

ра. Стандартната конфигурация на съо-

ръжението се състои от един резервоар

с три камери: камера за първично утая-

ване, камера за аерация и камера за вто-

рично утаяване.

Съоръжението притежава европейски

сертификат "EN 12566-3", който позволя-

ва пречистените води да се ползват за по-

ливане на тревни площи или да бъдат за-

устени в природата (реки, дерета, дъж-

довни канализации и т. н.)

Описание на системата
1 - Carat S резервоар

2 - гърловина на съоръжението

3 - телескопична шахта с капак

4 - входна тръба

5 - изходна тръба

6 - носещ материал (пикобелчета)

7 - мембранен аератор за въздух

8 - еърлифт за вторичните утайки

9 - захранващ маркуч за въздух

10 - преливни тръби

11 - табло за управление с компресор

Богата гама продукти за опазване
на околната среда от ПИ Трейд
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Разрастването на градовете води

след себе си увеличение на броя пре-

возни средства и налага пътната

инфраструктура да се развива със

същите темпове, за да се осигури

нормалното функциониране на градс-

ките системи. Същевременно изграж-

дането на нова инфраструктура може

да е затруднено от екологични, исто-

рически, социални, финансови и други

Системи за
видеонаблюдение
в управлението на пътния
трафик

фактори. Ето защо е нужно да се

търсят и други начини за подобрява-

не на транспортните услуги в градо-

вете. С увеличаване обема на трафи-

ка, правоприлагането заедно с конт-

рола на трафика придобиват все по-

голямо значение с цел подобряване

безопасността на движение и пови-

шаване на обществената сигурност.

По-доброто управление на транс-

порта на базата на актуални данни

за натоварването на пътищата,

определянето на пиковите часове,

предварителната оценка на влияни-

ето на различни планирани и случай-

ни събития върху транспорта ще

позволи идентифицирането на транс-

портните проблеми и местата на

тяхното проявление, както и ще по-

могне за намирането на най-доброто

тяхно решение. Съществуват различ-

ни технически средства за събиране

Системи за
видеонаблюдение
в управлението на пътния
трафик

Управлението на движението в съвременните градски цен-

трове и маршрутите за достъп до града е сложно предиз-

викателство, което изисква баланс между разнообразни-

те транспортни нужди на гражданите, фирмите, пъту-

ващите за работа и посетителите, като в същото вре-

ме трябва да се запазят жизнеността и индивидуалнос-

тта, които всеки градски център притежава.
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на тази информация, като едни от

тях са системите за видеонаблюде-

ние. Използването на системи за

видеонаблюдение на пътния трафик

в населените места и извънградска-

та пътна мрежа спомага за събира-

не на разнообразни данни за автомо-

билните потоци – информация, сто-

яща в основата на управлението и

развитието на пътната транспорт-

на система. Поради детерминирано-

стта си, пътищата са обект,  подле-

жащ на сравнително лесен видеоана-

лиз.

Принцип на работа на системите
 за видеонаблюдение
Системите за видеонаблюдение

трябва да отговарят на редица кри-

терии: доказана технология, нисък

работен риск, лесна употреба, лесно

персонализиране спрямо конкретните

нужди на потребителите и ненатрап-

ващ се монтаж с минимално визуал-

но въздействие.

Съвременната система за видео-

наблюдение на пътния трафик е не-

обходимо да интегрира следните

основни функции:

n видеоанализ;

n генериране на данни за пътния

поток;

n съхранение на данни;
n възпроизвеждане и предаване на

цифрови видеоизображения.

Освен данни за автомобилните

потоци, системите могат да заси-

чат и сигнализират в рамките на

секунди за дадени пътни нарушения

като движение в забранена лента,

задръствания, бавнодвижещи се или

спрели автомобили, опасни стоки,

изгубен товар и следователно осигу-

ряват безопасна експлоатация и по-

ток на трафика не само в населени

места, но и при използване на критич-

ни инфраструктури като тунели,

мостове, открити пътища и кръсто-

вища.

За постигане на още по-голям

ефект, част от събираната в реал-

но време информация трябва да дос-

тига по лесен начин до шофьорите и

компаниите, работещи в транспор-

тния сектор, преди и по време на

пътуването.

Специфики на технологията
Ключов елемент от системите за

видеонаблюдение на пътния поток са

системите за регистриране на авто-

мобили (VR) и в частност високотех-

нологичните системи за автоматич-

но разпознаване на регистрационни

номера (ANPR). VR системите осигу-

ряват цифрово изображение и резул-

тат от анализ на регистрационната

табела в изображението чрез оптич-

но разпознаване на символи (OCR).

Поддържат се различни схеми за ле-

гитимация и кодиране. Обработват

се както предни, така и задни изоб-

ражения.

Посредством една или няколко ка-

мери за покриване на пътен участък

регистрационните номера на преми-

наващите превозни средства се за-

писват и обработват автоматично.

Могат да бъдат заснети изображе-

ния отпред или отзад, необходими за

доказателствен материал в дела за

изпълнение на изисквания и налагане

на правоохранителни мерки, например

контекстуално изображение на пре-

возното средство заедно с времето

и мястото. Тези процедури се осъще-
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ствяват в съответствие с местно-

то законодателство и при зачитане

на необходимостта от поверител-

ност и защита на данните. Основно-

то предимство на ANPR е лесното

внедряване и употреба, тъй като

потребителят не трябва да се реги-

стрира предварително, за да участва

в схемата, нито да монтира някакво

специфично оборудване в превозното

средство. При ANPR честите и непо-

стоянните потребители се обработ-

ват по еднакъв начин. Към днешна

дата ANPR е единствената техноло-

гия, която може да предостави необ-

ходимия по закон доказателствен

материал (изображение), за да се

докаже, че определено превозно сред-

ство се е движело в даден район в

определено време.

За подобряване на обществената

сигурност властите все повече се

възползват от предимствата на

видеобазираните системи за автома-

тично разпознаване на регистраци-

онни номера (ANPR) при издирване на

определени превозни средства в

пътния поток, например откраднати

автомобили или такива, които са

използвани при извършването на пре-

стъпления (например банков обир).

Контролните станции част от тол

система, където такава система

вече функционира и чието основно

предназначение е идентифициране на

нарушителите, са оборудвани с ви-

деосистеми, които позволяват авто-

матизирана проверка на регистраци-

онни номера на всички преминаващи

превозни средства. Използвайки

станциите за правоприлагане и кон-

трол като основа, стационарните

ANPR системи могат да осигуряват

автоматизирано наблюдение на пре-

минаващия трафик денонощно.

Една система за видеонаблюдение

на пътния поток би могла да бъде из-

градена и да функционира както са-

мостоятелно, така и като част от

допълнителни мерки за управление на

движението в тол система. Тя е

идеална платформа за повишаване на

пътната безопасност, обществена-

та сигурност и подобряване комфор-

та на участниците в пътното дви-

жение, в това число бъдещи изисква-

ния към системата, например интег-

рация към регионална или национална

мрежа за таксуване.
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Инструменти и начини за
рязанe
Използваните инструменти за

рязане обикновено са с различни про-

фили на режещата част в зависимост

от твърдостта на материала, съот-

ветно за меки материали като мед,

алуминий и изолации и за твърди

материали като желязо и стомана –

укрепващите жила на някои кабели,

винтове и пирони с неголям диаметър.

Предлаганите инструменти могат

да бъдат и с различен начин на ряза-

не – право, гилотинно, диагонално.

При инструментите с право ряза-

не двете режещи повърхности се

движат успоредно една на друга. Това

създава опасност от сплескване на

част от кабела в мястото на отряз-

ване в случаите, когато се реже

многожилен кабел с тънки проводни-

ци. При инструментите с диагонал-

но рязане тази опасност е значител-

но по-малка. Друго негово предимство

е, че изисква значително по-малка

сила на рязане. Това е един от най-

разпространените начини на рязане,

включително в многобройните разно-

видности със специално подбрана

кривина на режещите части.

Гилотинното рязане обединява

двата описани начина. Режещите се

части се движат както при правото

рязане, но поради тяхната кривина то

наподобява диагоналното. Използва

се предимно за рязане на кабели с

диаметър между 15 и 120 mm в инст-

рументи с хидравличен механизъм.

Последният задвижва едната реже-

ща част по посока на другата, която

остава неподвижна. Така рязането не

изисква особено усилие. За осигурява-

не на необходимото налягане на ра-

ботния флуид може да се използва

напомпване с ръчка. В този случай

максималният диаметър на кабела е

до 70 mm. Предлагат се специализи-

рани ръчни хидравлични инструменти

за кабели със стоманени жила или

предпазни обвивки с дебелини до око-

ло 20 mm. Друг вариант е инструмент

с режеща глава, която се свързва към

крачна помпа с вграден резервоар. В

този случай максималният диаметър

на кабелите е между 50 и 120 mm.

Третият вариант е подобен на пред-

ходния, но се използва електрическа

Рязане и зачистване на
кабели
Рязане и зачистване на
кабели

Използването на специални инструменти за рязане и зачистване

на кабели не само значително улеснява работата на техници и

монтажници, но също така дава възможност за по-бързо и по-

качествено изпълнение. Днес пазарът предлага разнообразие от

инструменти за всички видове кабели – медни, алуминиеви, оп-

тични. Те се различават по конструкция, външен вид и т. н.
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помпа. Използва се предимно за про-

фесионални стационарни инструмен-

ти.

Удобство при работа
Удобната работа с инструмента

допринася за по-малката умора. За да

се подобри удобството при работа,

много инструменти се предлагат с

извити дръжки с оглед на по-удобно

хващане. При работа с ръчни инст-

рументи е добре да се има предвид,

че по-дългите дръжки позволяват

рязане с по-малко усилие и, съответ-

но, на по-дебели проводници, но уве-

личават теглото. Важен елемент е

и използваният материал за дръжки-

те. Повечето производители използ-

ват материали, които не предразпо-

лагат към хлъзгане на ръцете.

За по-голямо удобство част от

инструментите са с допълнителен

чифт рамена, което позволява удъл-

жаване на дръжките при нужда.

При избора на инструмент е доб-

ре предварително да се знае какви

материали и с каква максимална де-

белина ще се режат с инструмента.

Малка част от предлаганите инст-

рументи са предназначени само за

медни проводници и кабели. Мнозин-

ството от предлаганите инструмен-

ти са за медни и алуминиеви. Съще-

ствуват такива и за рязане на сто-

манена тел, винтове и пирони с диа-

метър до 2-3 mm.

Сред улесненията при работата в

немалко модели с диагонално рязане

е и използването на пружина между

ръчките, която държи режещите

части отворени.

Отрязване на кабел на точно опреде-

лено място е сравнително трудно, осо-

бено при кабели с голям диаметър и ко-

гато трябва да се държат с ръка. За

подобни случаи се предлагат инструмен-

ти с диагонално рязане, които чрез па-

лец или по друг начин могат да се закре-

пят към кабела. Самото рязане се из-

вършва на стъпки – всяко затваряне на

дръжките премества режещата част с

една стъпка. Допълнително предимство

е възможността за рязане само с една

ръка.

При рязане на дебели кабели широ-

ко използвани са и акумулаторните

инструменти. Те са хидравлични, с

гилотинно рязане. Максималният ди-

аметър на кабела обикновено е меж-

ду 50 и 80 mm. Проводниците могат

да бъдат медни или алуминиеви. Вре-

мето за отрязване е 20 – 40 секунди.

Предлагат се и инструменти с допъ-

лнителна възможност за рязане на

стоманени проводници и пръти с

диаметър, достигащ в някои модели

до 25 mm.

Източник: sxc.hu
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Две скорости на движение
на режещата част
Режещите инструменти обик-

новено са с две скорости на дви-

жение на режещата част – бързо,

за достигане на кабела, и бавно -

при рязане. В повечето случаи за

улеснение при рязане инструмен-

тите позволяват и завъртане на

главата с режещи елементи на 90,

180 или 360 градуса.

Възможно е и рязане на проводни-

ци под напрежение, като максимално-

то напрежение обикновено е между 6

и 30 kV. Често те могат да бъдат из-

ползвани и на открито или във влаж-

но време, или при дъжд.

Значителна популярност имат ин-

струментите с кръстосващи се в

затворено положение режещи части,

които осигуряват гладко отрязване.

Освен описаните инструменти за

сравнително тънки проводници и ка-

бели, продължават да се използват и

класическите ножици и секачки. Обик-

новено те са с изолирани дръжки и ос-

новното им предимство е малкото

тегло. Предлагат се и специални

ножици за оптични кабели.

При избора на инструмент важно

условие е предварително да се знае

максималното очаквано сечение или

максималният диаметър на рязаните

проводници и кабели. За всеки инст-

румент стойностите им са различ-

ни в зависимост от вида на провод-

ниците.

Зачистване на проводници
и кабели
Втората по ред операция в подго-

товката на проводниците и кабели-

те за свързване е премахването на

защитните обвивки и изолациите.

При извършването на тази операция

е необходимо да се внимава токово-

дещите части и останалата изола-

ция да не се нараняват, върху оголе-

ните проводници да не остават пар-

чета от изолацията и отрязването

да е гладко. Не по-малко важно е ин-

струментът за зачистване да позво-

лява работа в ограничено простран-

ство, например в разпределителни ку-

тии, шкафове и шахти.

В случаите, когато не се изисква

висока прецизност и при неголеми

обеми на работа, е възможно изпол-

зването на ножчета за зачистване.

В останалите случаи предпочитано

решение са специализираните инст-

рументи за зачистване или за зачи-

стване и рязане. Сред широко изпол-

званите инструменти от последния

тип са тези с фиксирани отвори на

челюстите за няколко размери на

проводниците и остриета за рязане

под тях. Отрязаната изолация се

отстранява с ръка. Някои от предла-

ганите инструменти разполагат и

със сменяеми пластини, което позво-

лява зачистването на по-голям набор

от проводници.

Широко използвани са инструмен-

тите с поставяне на кабела отпред.

В най-простите от тях нагласяване-

то на желаната дълбочина на изола-

цията се прави ръчно с винт. Тяхно

основно предимство е възможност-

та за работа с проводници със сече-

ния, вариращи в широки граници. Като

техен недостатък може да се посо-

чи опасността от недобро отрязва-

не на изолацията при понижено вни-

мание. Подобрена разновидност са

инструментите с възможност за

настройване на желаната дължина на

отрязваната изолация. Обикновено

има възможност за избор на диаметъ-

ра на зачиствания проводник и дължи-

ната на зачистване.

Доброто зачистване на проводни-

ци с диаметър под няколко десети от

милиметъра чрез описаните механич-

ни инструменти е твърде трудно. В

подобни случаи, предпочитани са ин-

струментите с нагряване, в чийто

комплект влиза токозахранващ блок.

За монтажни и ремонтни работи

в ограничено пространство и/или

наличието на много кабели са разра-

ботени инструменти с цилиндрична

глава с острие, чието разстояние до

извита притискаща пластинка може

да се регулира така, че острието да

проникне в изолацията и да достигне

до проводника.

За коаксиални и комуникационни

кабели се използват инструменти с

три ножа с фиксирано разстояние

между тях, като отрязването на

трите пласта се прави едновремен-

но. Тези инструменти обикновено са

за кабели с диаметър между 2 и 8 mm

и е възможно отстраняването на

един от ножовете, когато два от

пластовете трябва да се отрежат

на едно място.

Оптичните кабели са с фиксиран

външен диаметър и поради малката

механична здравина на влакното е

необходимо по-прецизно зачистване.

За целта се предлагат специални ин-

струменти, основно предназначени за

фиксирани стойности на двата диа-

метъра.

Източник: sxc.hu
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Екологични топлоизолации
в България
Екологични топлоизолации
в България

Полагането на топлоизолация е един от най-ефективните и най-

често прилагани методи за повишаване на енергийната ефек-

тивност на сградите. Ползите са целогодишни, като през сту-

дените месеци запазва топлината в сградите, а през топлите

месеци осигурява по-приятен микроклимат в помещенията. За

да се постигнат целите на топлоизолацията, използваните топ-

лоизолационни материали е необходимо да притежават добри

топлотехнически характеристики. В последните години, освен

на топлотехническите, все по-голямо внимание се обръща и на

екологичните характеристики на използваните изолации.

Изборът на подобни изолационни

материали не само допринася за по-

добряване на микроклимата в поме-

щенията, но и намалява въздействи-

ето на сградата върху околната сре-

да.

Екологични материали
Като екологични могат да се оп-

ределят материалите, които оказ-

ват сравнително малко въздействие

върху околната среда по време на

техния добив и преработка при тях-

ното използване, както и по време

на тяхното рециклиране и обезвреж-

дане. Естествено необходимо усло-

вие е те да не оказват неблагопри-

ятно въздействие върху здравето на

хората. Принципно въздействието

на материалите върху околната

среда се оценява по редица факто-

ри, които може и да се различават

в зависимост от особеностите на

региона. Сред тях са: енергията, из-

разходвана за производство, транс-

порт, монтаж; отделените емисии

вследствие от изразходваната енер-

гия; експлоатационен срок.

В случая с материалите, използ-

вани за топлоизолация, има различ-

ни възможности. Като цяло матери-

алите могат да бъдат до различна

степен екологични и обикновено се

приемат като алтернатива на стан-

дартно използваните синтетични

материали. Проблемът при синте-

тичните материали е както самият

произход на материалите, така и не-

малкият разход на енергия за произ-

водството им. Често те се произ-

веждат от изчерпаеми ресурси.

Също така някои от веществата,

влизащи в състава им, може да не са

съвсем безопасни и евентуалното им

отделяне при определени ситуации

може да създаде потенциална опас-

ност за здравето на хората.

Материали използвани
за топлоизолация
Материалите, намиращи приложе-

ние за производството на екологич-

ни изолации, са предимно от есте-

ствен произход. Един от най-често

използваните материали е минерал-

ната вата. Приложение намират

Източник: sxc.hu
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Предлагани екологични
топлоизолации в страната

също овчата вата, сламата, целу-

лозната изолация, изолацията от ко-

ноп, лен, дървесина, перлит.

За производството на минерална

вата се използват природни ресур-

си, но самото производство е мно-

го енергоемко. Тя е частично рецик-

лируем продукт. Характеризира се

с много добри изолационни свой-

ства.

Овчата вата обикновено се про-

извежда от остатъците, получени

при обработката на вълна, предназ-

начена за други цели. Счита се за

подходяща като изолационен мате-

риал за вътрешни стени, покриви,

като вътрешна подова изолация и

други. Добре е да се има предвид, че

продуктите от овча вата е необхо-

димо да бъдат защитени от молци.

Сламата е много лек материал.

Доставя се на бали с различни раз-

мери, които се вграждат в стените

и след това се компресират. Може

да се използва и за външна изолация.

Целулозната изолация обикновено

е под формата на влакна или плат-

на. Счита се за подходяща за изоли-

рането на дървени и покривни конст-

рукции. Основната суровина за про-

изводството й е рециклирана хар-

тия. С оглед на лесната й запали-

мост в изолацията се добавят веще-

ства, забавящи възникването на

пожар. Те обаче не оказват влияние

върху възможностите за рециклира-

не.

Конопът и ленът са естествени

материали, които също могат да се

използват като материали за изоли-

ране предимно на подове, тавани,

стени на дървени конструкции.

Изолацията на базата на дървеси-

на обикновено е под формата на

дървесни талашитени изолационни

панели. Изработват се от пресова-

на дървесина, като част от продук-

та може да бъде и от рециклирани ма-

териали.

Перлитът е изолационен матери-

ал, който се счита за подходящ изо-

лационен пълнител за стени, покри-

ви и тавани. Среща се и под форма-

та на плоскости. Той е естествен

продукт, поради което се приема за

екологичен изолационен материал.

Топлоизолационна система
weber.therm Ultra Clima и
декоративна мазилка
weber.pas Clima

През 2009, когато икономическата

криза се усети в България, нашите

очаквания бяха за намаляване на обе-

мите и свиване на строителния па-

зар, но повишаване на изискванията

към качеството на строителните

решения. Реалността потвърди тези

наши очаквания само донякъде. Търсе-

нето е разделено в два ясно дефини-

рани полюса. Масовият пазар, в кой-

то, за съжаление, участват и утвъ-

рдени от преди кризата изпълнители

и строителни фирми, избират ниска

цена, без значение за дълготрайност

на решението. В другата крайност

преобладават инвеститори и част-

ни клиенти, които търсят стойнос-

тни, качествени и гарантирани про-

дукти, доказани във времето. Същев-

ременно изискванията по отношение

на енергийната ефективност на

съвременните домове нарастват.

Това са факторите, които влияят

върху производителите на системи за

фасадна топлоизолация, които тряб-

ва да отговарят на търсенето и да

имат решение за всяка клиентска

група. Weber предлага няколко дока-

зани и стойностни топлоизолацион-

ни системи: weber.therm Prestige и

weber.therm Ultra Clima.

weber.therm Ultra Clima
Новото и модерно решение

weber.therm Ultra Clima е разработе-

но на основа на високоефективен

топлоизолационен материал и инова-

тивно крайно покритие - фасадна

хидрофилна мазилка. Тази система

отговаря на високите изисквания за

качество и покрива екологичните

За да представим предлаганите у нас екологични топлоизолации,

поканихме реномирани фирми, предлагащи топлоизолационни ма-

териали, да представят накратко техните продукти и екологич-

ните им характеристики в технологичен и производствен аспект.

стандарти. Тя е изключително паро-

пропусклива. Топлоизолационният

материал е с по-добър коефициент на

топлоизолация и се характеризира с

висока износоустойчивост и механич-

на якост. Не на последно място е ус-

тойчивостта на всеки от 248-те цвя-

та на мазилките срещу стареене.

Нововъведенията в топлоизолаци-

онната система weber.therm Ultra

Clima включват „леката“ лепило-

шпакловъчна смес weber 470P, която

е с 20% по-нисък разход, с повишена

еластичност и якостни характерис-

тики. Заедно с армираната стъкло-

текстилна мрежа, слоят гарантира

сигурна защита на фасадните поли-

стиролни плочи с графитни гранули в

структурата си. Известно е, че за

дълготрайността на една топлоизо-

лационна система ключово е правил-

ното изпълнение на армирания слой

преди крайното покритие. То дава

механичната якост на повърхността,

както и защита от напукване вслед-

ствие на термичните напрежения.

За продуктите не се използват

биоцидни добавки срещу образуване

на плесени и водорасли.

Декоративна мазилка
weber.pas Clima
Декоративната мазилка weber.pas

Clima е разработена на база хидрофил-

на система, която работи на разли-

чен принцип от всички останали

традиционно познати на нашия пазар

мазилки. Тя има способността да

поема и отдава влагата, като

повърхността й остава суха и мини-

мизира риска от развитие на микро-

организми по фасадата.

Много фасадни мазилки са силно

водонепромокаеми. След дъжд или

роса водата се задържа в структу-
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дат до минимум, тъй като се връщат

обратно в началния производствен

процес.

Сен Гобен Изовер полага значител-

ни усилия за насърчаване на рецикли-

рането. Все повече се увеличава из-

ползването на вторичните суровини,

получени от рециклирани първични су-

ровини, като например стъклени

трошки. Използването на вторични

суровини в комбинация с подобрява-

нето на производствените процеси

спомага за намаляване на потребле-

нието на природни ресурси и обема на

изхвърлените отпадъци. Всеки тон

използвани трошки предотвратява

около 500 kg емисии на СО2. При про-

изводството на стъклена вата 75%

от отпадъците се рециклират.

В Изовер се грижим за намаляване

на транспортните и складови разхо-

ди, което е също толкова важно за

опазване на околната среда. Компре-

сирането на стъклената вата е па-

тентован от Сен Гобен Изовер про-

цес, наречен Multipack. Благодарение

на еластичните си качества, продук-

тите могат да бъдат компресирани

рата на мазилката. При взаимодей-

ствието на влагата със светлина и

топлина се създават условия за об-

разуването на плесен и мухъл по фа-

садата. Предпазването на водонеп-

ромокаемите мазилки се извършва с

помощта на консервиращ филм, кой-

то обаче се отмива с времето. За-

щитната му функция намалява и па-

ралелно се замърсява околната сре-

да.

В резултат на специалната

структура на хидрофилната мазил-

ка weber.pas Clima, водата от фаса-

дата се изпарява бързо, а самата

фасада остава чиста за дълго вре-

ме. Благодарение на новата техно-

логия, щадяща околната среда, не е

необходимо използването на биоци-

дите за консервация на повърхност-

ния слой. Помислихме и за ефекта

"стичащи се капки". Той действа

добре, но предимно върху гладки

повърхности. Този ефект създава по-

скоро проблеми при повърхностния

слой на структурни мазилки, тъй

като повърхностните слоеве на ма-

зилките са грапави и е възможно кап-

ките да се съберат и задържат в

неравностите на мазилката. Така че

ефектът на "стичащите се капки" не

решава проблема със задържащата

се влага по повърхността. Фасада-

та, топлоизолирана с weber.therm

Ultra Clima, има бързосъхнеща

повърхност, която предотвратява

развитието на микроорганизми.

Петър Космев,
маркетинг мениджър, Вебер

Стъклените вати на Изовер
с положителен енергиен
баланс и СО2

Изовер е бизнес направление в

изолациите на Сен Гобен Конст-

ракшън Продъктс и предлага ефектив-

ни топло- и звукоизолационни реше-

ния за изграждане на енергоефектив-

ни сгради, като осигурява сигурност

на обитателите и спомага за опаз-

ването на околната среда. За из-

пълнението на тази цел Изовер изпол-

зва съвременни технологии за произ-

водство.

През последните 70 години, Сен

Гобен Изовер непрекъснато подобря-

ва качествата и характеристиките

на продуктите си. Днешната стъкле-

на вата изцяло се различава от тази

направена през 1970 г. Изовер е създа-

тел на ТЕЛ процеса за производство

на стъклена вата. Използваните

пещи и съоръжения са високо ефек-

тивни, с ниска консумация на енергия,

оптимизиран процес на горене и нис-

ко ниво на емисии от СО2. Изхвърля-

ните по време на производствения

процес газовe се филтрират много-

кратно за по-малко замърсяване на

околната среда.

Повече от 50% от всички заводи на

Изовер по света са сертифицирани по

ISO 14001 като подобряването и кон-

тролирането на всички екологични

аспекти в предприятията продължа-

ва.

Използват се вторични суровини
при производството
Стъклената вата се прави от

естествен пясък, към който се доба-

вят до 80% рециклирано стъкло и сто-

пилка. Стъклото е материал, който

може да бъде рециклиран безкрайно,

а продуктовите отпадъци се свеж-

Източник: Направление Изовер,
Сен Гобен Констракшън Продъктс България
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до 10 пъти по време на пакетиране-

то (на ролки) и палетизирането.

Предимствата на този процес са

опростена логистика и по-ниски

транспортни разходи; лекота и безо-

пасност при полагане на ватата в

строителните обекти; рационално

управление на отпадъците поради

намаляването на опаковъчния мате-

риал.

Безопасни за хората
Продуктите от стъклена минерал-

на вата са безопасни за работа и за

хората и отговарят на изискванията

на европейската директива 97/69 ЕС.

От 40 години насам се провеждат

множество изследвания, доказващи,

че не съществува връзка между рака

и минералната вата. През месец ок-

томври 2001 г. Международната

организация за изследвания върху

рака (IARC) – част от Световната

здравна организация, постанови, че

изолацията от минерална вата не се

класифицира като „канцерогенна за

човека“. Стъклената вата е поста-

вена в Група 3, в същата, в която е

и чаят. Това реабилитиране е редов-

но проверявано от Европейския борд

за сертифициране на минерални

вати.

Изолационните материали от

стъклена вата значително подобря-

ват енергийното състояние на сгра-

дите. Изовер гарантира, че енергия-

та, използвана за производство на

изолация от стъклена минерална

вата, се възвръща изцяло чрез енер-

госпестяване, генерирано след мон-

тирането на продуктите. По време

на жизнения си цикъл (повече от 50

години) изолационният продукт на

Изовер спестява повече от 100 пъти

използваната енергия и отделените

СО2 по време на производството,

транспорта и съхранението. СО2 и

енергийният баланс са положителни

само няколко месеца след полагане-

то на изолацията. 

Направление Изовер,
Сен Гобен Констракшън

Продъктс България

Енергиен щит от Фибран
Продуктите на ФИБРАН доставят

комфорт и добра жизнена среда. Те

постигат това благодарение на ка-

чеството си да съхраняват енергия.

С прилагането на продуктите на

ФИБРАН се постига енергийна ефек-

тивност, намалява се необходимата

енергия за отопление и охлаждане,

повишава се качеството на сгради-

те и се удължава техният живот.

Всичко това съхранява природни ре-

сурси и осигурява защита на околна-

та среда.

ФИБРАН произвежда продукти от

каменна вата FIBRANgeo, които оси-

гуряват топлоизолация, звукоизола-

ция и пожарозащита. Те са есте-

ствен неорганичен химически инер-

тен влакнест материал. Процесът на

производството им включва съвре-

менна технология, щадяща околната

среда, без вредни газови емисии.

Друго предимство е тяхната рецик-

лируемост. Продуктите FIBRANgeo

осигуряват максимална пасивна вен-

тилация на сградите, отговарящи на

изискванията на биоклиматичния ди-

зайн. Тези продукти гарантирано на-

маляват предаването на шумово

въздействие и подобряват акустика-

та на пространствата. Негоримос-

тта на материала допринася за пре-

дотвратяване разпространението на

огъня, спасяването на човешки живо-

ти и защита на изградените конст-

рукции.

Друг продукт на ФИБРАН за топ-

лоизолация е FIBRANxps – плочи от ек-

струдиран полистирен. Качествата

на този продукт позволяват използ-

ването му в приложения в строител-

ството, където употребата на дру-

ги топлоизолационни материали не е

възможна или препоръчителна. Той е

единственият топлоизолационен про-

дукт, който издържа едновременно на

високи нива на влажност и на тежки

натоварвания. Произвежда се в заво-

да на ФИБРАН в Русе, България. Про-

изводствената линия има високи еко-

логични показатели. ФИБРАН отделя

специално внимание на безопасност-

та и здравето на служителите. Пло-

чите FIBRANxps са 100% рециклируе-

ми.

Продуктите на ФИБРАН позволя-

ват забележително намаляване на

енергийното потребление както в

съществуващите, така и в новопос-

троени сгради. Намаленият разход на

енергия води, от една страна, до

съхранение на невъзобновяемите

енергийни източници, а от друга - до

съкращаване на вредните емисии на

CO2.

Спестяване на енергийни ресурси

и осигурено рационално използване на

енергията е нашият важен и реален

принос към опазването на околната

среда.

ФИБРАН участва в работата на

редица международни организации в

сътрудничество с университети и

изследователски институти, актив-

но подкрепя европейското развитие,

особено по отношение на защитата

на околната среда и намаляване на

вредните въздействия и влияния върху

климата.

Фибран България

Източник: Направление Изовер,
Сен Гобен Констракшън Продъктс България
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