
www.tech-dom.com

#083

БРОЙ 4, СЕПТЕМВРИ 2016, ЦЕНА 4 лв.

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
на паркинги

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ
в болници

ТЕНДЕНЦИИ
в адаптивното
външно осветление

МАТЕРИАЛИ
ЗА РЕЗЕРВОАРИ
за съхранение на вода

ТЕРМОПОМПЕНИ
бойлери

СОФТУЕР
за енергийни
симулации







ÑÒÐ. 2 4*2016

> Ñúäúðæàíèå

Списание "ТD ИНСТАЛАЦИИ" се издава от Ти Ел Ел Медиа ООД
1612 София, бул. "Акад. Иван Гешов" 104, офис 9

централа: (02) 818 3838, факс: (02) 818 3800

www.tech-dom.com www.tllmedia.bg

  ИЗДАТЕЛИ
Теодора Иванова
(02) 818 3818
dora@tech-dom.com

Любен Георгиев
(02) 818 3808
lubo@tllmedia.bg

  ФИНАНСИ И АДМИНСТРАЦИЯ
Таня Терзиева
(02) 818 3858   0888 335 881
tanya@tllmedia.bg

  РЕДАКТОРИ
editors@tech-dom.com

Дарена Мартинова - гл. ред.
(02) 818 3828    0888 335 882
d.martinova@tllmedia.bg

Елеонора Еленкова - (02) 818 3822

e.elenkova@tllmedia.bg

Диляна Йорданова - (02) 818 3844
d.yordanova@tllmedia.bg

  РЕКЛАМА               reklama@tech-dom.com

ISSN 1314 - 3492 ГОДИНА X, #083

Технологичен дом е запазена марка на Ти Ел Ел Медиа ООД. Всички права за-
пазени. Никаква част от текстовете и илюстрациите в това списание не
може да бъде препечатвана или копирана под каквато и да е форма без пис-
меното разрешение от страна на издателя. Авторските права на графич-
ното оформление, статиите и илюстрациите принадлежат на издателя. Из-
дателят не носи отговорност за съдържанието на публикуваните реклами,
рекламни карета, рекламни публикации, платени статии. Правата на всич-
ки споменати търговски марки, регистрирани търговски марки, запазени
марки и т.н., както и използваните илюстрации от производители и достав-
чици, принадлежат на съответните им собственици.

®

®

Петя Найденова
(02) 818 3810    0888 414 831

Мариета Кръстева
(02) 818 3820    0888 956 150

Анна Николова
(02) 818 3811    0887 306 841

  МАРКЕТИНГ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ         abonament@tech-dom.com  ДИЗАЙН
(02) 818 3830 prepress@tllmedia.bg

Теодора Бахарова

Камелия Кирилова

Мирена Русева
m.russeva@tllmedia.bg
(02) 818 3812 0889 717 562

Емилия Христова
(02) 818 3848 0887 662 547

Действителните собственици на Ти Ел Ел Медиа ООД са

Теодора Стоянова Иванова и Любен Георгиев Георгиев.

Печат: Балканкар Реклама АД, София, бул. "Тотлебен" 34

Галина Петкова
(02) 818 3815    0889 919 253

Мария Кояджикова
(02) 818 3802    0889 256 232

4 Новини.

8 Логолайт Инженеринг стана представител на LUXIONA.

10 Съвместната работа между наука и бизнес е в основата на

напредъка в осветителната техника. Интервю с Владимир

Шаламанов, председател на организационния комитет на

Национална младежка конференция с международно участие

„Осветление 2016“.

12 Предлагаме на клиентите най-доброто от структурата

продукт-услуга-поддръжка. Интервю с инж. Кирил Радев,

ръководител корпоративни клиенти на фирма Анди.

13 Пожарна безопасност на паркинги.

18 Електроинсталации в болници.

24 Тенденции в адаптивното външно осветление.

30 Термопомпени бойлери.

36 Енергийна ефективност чрез сградна автоматизация в

индустрията.

40 Материали за резервоари за съхранение на вода.

44 Софтуер за енергийни симулации.





ÑÒÐ. 4 4*2016

> íîâèíè

Изграждат ВиК мрежа в нови квартали в община Свиленград

302, 303, 304 и 305, както и изграждане на водопроводна и канализаци-

онна мрежа на стопански двор „Канакли“. Средствата са предоставени

от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната

среда (ПУДООС), като с довършването на ВиК мрежите в Свиленград

ще се осигури качествена инфраструктура за отпадъчните води.

Свиленград е една от шестте общини с одобрени проектни пред-

ложения още в първия етап на финансирането за проекти за управле-

ние на водите. През 2016 г. за тази цел са предвидени общо 61 млн. лв.

Седемте квартала, в които ще се реализира проектът, ще бъде

положен водопровод с дължина 1654 м, а новата канализационна мрежа

ще е с обща дължина 1065 м. Изпълнението на ВиК мрежата ще

изпълни изискванията на Европейската директива 91/271/ЕИО за пре-

чистване на градските отпадъчни води, както и Националната стра-

тегия за управление и развитие на водния сектор в България.

Община Дряново подобри енергийната ефективност на обществени сгради

на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Реализаци-

ята включва оборудване на шест сгради, адаптирани към изискване-

то за повишаване на енергийната ефективност. Общината, сграда-

та на Бюрото по труда и местни данъци и такси, две детски градини

и две ясли са с нови отоплителни инсталации и системи за гореща

вода. Програмата „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“

се финансира от финансовия механизъм на Европейското икономичес-

ко пространство 2009-2014. В програмата са включени Република

България, Кралство Норвегия, Исландия и Княжество Лихтенщайн.

През миналата година Министерството на енергетиката има подпи-

сани договори с 32 български общини на обща стойност 20,5 млн. лв. Сред-

ствата се използват по две направления: повишаване на енергийната

ефективност и използване на възобновяема енергия за отопление в об-

щински и държавни сгради. Проектите по програмата ще включват дей-

ности като рехабилитация и подмяна на отоплителни инсталации, гази-

фикация на детски градини, подобряване на енергийната ефективност в

сградите, въвеждане на възобновяеми източници за отопление в общин-

ски сгради и други. Срокът на действие на програмата е април 2017 г.

Община Дряново изпълни проект по програма „Енергийна ефектив-

ност и възобновяема енергия“, финансиран от финансовия механизъм

на Брютен, Швейцария, може да работи целогодишно без външни из-

точници на енергия и нито един от деветте апартамента не е свързан

към централната мрежа. Електроенергия идва изцяло от слънцето, а

топлината – от земята.

Решението на Hoval за топлина е термопомпата вода/вода с гео-

термална сонда Hoval Thermalia H19. Топлината, генерирана при произ-

водството на водород, се вдига на високо температурно ниво от

термопомпата през лятото и се съхранява в дълготрайни топлосъ-

държатели или се използва за добиването на битова гореща вода.

„В хода на разработването се взе под внимание оптималното из-

ползване на наличната екологична енергия (геотермална топлина,

външния въздух) и съхранението на енергия в дългосрочните резерво-

ари, като се отчиташе винаги най-ефективно използваната енергия.

Ако има малко електрическа енергия на разположение, тогава контрол-

ната система винаги избира най-топлия енергиен източник, за да

постигне максимална степен на ефективност на отоплението с

термопомпа (COP)“, обясняват от Hoval.

Hoval участва в изграждането на първата енергийно независима
многофамилна къща

Hoval бе избран като предпочитан партньор за производството

на топлина и битова гореща вода в първата енергийно независима мно-

гофамилна къща в света, съобщиха от компанията. Къщата в общи-

Община Свиленград спечели 938 108 лв. финансиране за проекта за

изграждане на водопроводна и канализационна мрежа в квартали 300, 301,
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Многоспектърното изложение Kenya Trade Show 2016 стартира на 16 септември

Многоспектърното изложение Kenya

Trade Show 2016 се провежда между 16 и 18

септември т. г. в Найроби, Кения. То включ-

ва модули като автомобили, ИТ, електрони-

ка, строителство, медицина, фармацевти-

ка, хранителна индустрия, хотелиерство,

индустриални машини, сигурност, принти-

ране, опаковане, пластични материали и др.

Изложението ще бъде бизнес платформа за

вносители, държавни звена, купувачи,

търговци, производители, консултантски

фирми и др.

Според регистрационните данни посети-

телите на изложението са били около 9100,

като над 1000 от тях са чужденци от Вели-

кобритания, Индия, Хонг Конг, Оман, Южна

Африка, Обединените арабски емирства

(ОАЕ) и др.

Изграждат енергоефективно осветление в Самоков и околните села

Самоков и околните села, анонсират от об-

щина Самоков. Около 2 милиона лева е стой-

ността на проекта, като Общината очаква

да получи възвръщаемост на инвестицията

от реализирани икономии след 5 години. Из-

пълнител по проекта е Самел-90 и срокът на

завършването му е краят на септември т. г.

С подмяната на уличните осветителни

тела с нови LED лампи ще се постигне значи-

телен икономически ефект не само от страна

на по-ниското потребление на енергия, но и от

гледна точка на издръжливостта на лампите.

Стартира реализацията на проект за вне-

дряване на енергоефективно осветление в

Новите тела имат 10 пъти по-дълъг жиз-

нен цикъл от използваните в момента, пости-

гат по-добра осветеност и светлината им е

близка до дневната.

И не на последно място, с новата мрежа

ще може да се засили контролът по неправо-

мерно ползване на електричество от улично-

то осветление, убедени са от община Само-

ков. Реализирането на проекта ще има и еко-

логичен ефект, тъй като новите осветител-

ни тела не отделят вредни емисии във възду-

ха.

София Тех Парк. Училището бе предназначено

за младежи на възраст от 15 до 19 г., а зани-

манията се проведоха в смарт класна стая на

технологичния парк, обясниха от Samsung

Electronics. Лятното училище има за цел да

накара младите хора да мислят екологично и да

използват дигиталните технологии в създава-

нето на решения за проблемите, свързани с

опазването на околната среда. Курсът предлага

дискусии, уъркшопове, игри и малки дебати, по

време на които младежите могат да се запоз-

наят с високо- и нискотехнологични решения,

Проведе се лятно училище за младежи Growing Talents на Samsung Electronics
и JA Bulgaria

Проведе се първото лятно училище за мла-

дежи Growing Talents, организирано от Samsung

Electronics и JA Bulgaria и подкрепено с база от

както и принципите на устойчивото развитие.

В рамките на лятното училище младежи-

те са предложили и свои решения, базирани на

устойчиви бизнес модели, като например со-

ларни панели под наем, батерия, зареждаща се

от кинетичната енергия при ходене, и мобил-

но приложение за велосипедни станции в град-

ската среда. Очаква се програмата Growing

Talents да обхване и други сфери, където ще

се приложат досегашните добри практики и

ще се търсят нови решения, съобщават още

от Samsung Electronics.

Разработват информационна система за следене на нивата на води в Бургас

боти в гр. Бургас с финансовата подкрепа на

Европейския съюз, съобщиха от Министер-

ството на околната среда и водите (МОСВ).

Проектът ще се реализира в рамките на Про-

грама „Интегрирано управление на морските

и вътрешните води“ и ще се финансира от

МОСВ с 548 641 евро.

Системата е базирана на модерни техно-

логии със 17 видеокамери, захранвани със

соларни панели. Те ще предоставят информа-

ция за нивото на водите от различни точки

и в реално време. Данните от новосъздаде-

ната система ще се използват за работа по

превенция на наводнения и правилен избор на

стратегически решения при настъпващи ви-

соки нива на водите. От данните ще се пол-

зват институции като Пожарна безопасност

и защита на населението, представители на

научните среди и всички инспекции и инсти-

туции, имащи директно отношение спрямо

нивата на води от различни водни източници

и използването на вода в региона.

Нова система за следене на нивата на

речните, морски и язовирни води ще се разра-
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Европейското изложение LuxLive стартира на 23 ноември в Лондон

Тазгодишното европейско изложение за осветление LuxLive ще се проведе между 23 и 24

ноември в изложбения комплекс ExCeL, Лондон. На изложението се очаква да представят свои

продукти над 250 компании, като то ще е съчетано с лекторски сесии на над 80 експерти.

Очаква се също гостите на изложението да бъдат над 8000.

Десет са ключовите сектори, които ще бъдат представени на тазгодишното изложение

- осветление в търговията на дребно, в хотелската индустрия, здравеопазването, образова-

нието, транспорта, промишлеността, в жилищните сгради, на работното място, аварийно

осветление и улично осветление.

Schneider Electric с ново поколение потребителски интерфейси

Schneider Electric представи два нови по-

требителски интерфейса, базирани на KNX

технология – KNX Multitouch и KNX Pushbutton

Pro. Двете решения се използват за стаен

контрол на осветление, отопление и позици-

ониране на щори, като самият интерфейс

наподобява визуално интерфейса на стандар-

тните смартфони и таблети.

KNX Multitouch Pro интерфейса включва

тъчскрийн, с който се контролират функции

като температура, позиция на щорите и ниво

на осветеност. KNX Pushbutton Pro пък е създа-

ден като продължение на KNX Multitouch Pro за

инсталация в зони, където има нужда от допъ-

лнителен контрол на функционалността за

управление. Двете решения за контрол рабо-

тят без допълнителен енергиен източник.

"Нашите клиенти направиха напълно ясно

желанието им да получат решение за инова-

тивен домашен контролер, който улеснява

живота им и им носи удобство. Тези продук-

ти показват отдадеността на Schneider

Electric към своите клиенти и желанието да

им предоставя оптимално улеснение и удоб-

ство с интуитивен и гъвкав стаен контро-

лер на функциите", обяснява Филип Делорме,

изпълнителен вицепрезидент Partner Business

в Schneider Electric.
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От началото на м. август т. г.

фирма Логолайт Инженеринг предла-

га на българския пазар осветителни-

те тела и аварийните осветления на

испанската група LUXIONA, съобщи-

ха за сп. ТД Инсталации от офиса на

компанията. Групата се състои от

няколко големи производители като

TROLL, METALARTE, MOONLIGHT,

HEPER, SAGELUX. Групата LUXIONA

има няколко големи завода в Испания,

Франция и Полша, както и няколко

производствени звена в Латинска

Америка.

В края на август представители

на Логолайт Инженеринг бяха покане-

ни на ежегодната конференция на

LUXIONA, която се проведе в полския

град Микоржин. Мероприятието беше

организирано от LUXIONA Полша.

„Освен полски специалисти на конфе-

ренцията, имаше гости от Германия,

Логолайт Инженеринг стана
представител на LUXIONA

Чехия, Словакия, Ис-

пания, Унгария, Фран-

ция и скандинавските

страни, а фирма Ло-

голайт Инженеринг

беше единствен уча-

стник от България“,

разказаха от българ-

ската компания.

На конференцията

бяха представени но-

вите LED освети-

телни на тела на LUXIONA, като беше

акцентирано на LED осветителните

тела за чисти помещения, мощните

LED осветителни тела за големи

височини, специалните влагозащите-

ни LED осветителни тела без щипки

за затваряне. Бяха представени и

много модели дизайнерски LED осве-

тителни тела; модулни LED освети-

телни тела за магазини и офиси, как-

то и LED улични и паркови осветител-

ни тела. На събитието бяха демон-

стрирани и системи за управление и

енергийна ефективност на LED осве-

тителните тела, специални разра-

ботки на фирма LUXIONA. „След кон-

ференцията любезните домакини бяха

организирали разходки с моторници и

джетове в близкото езеро“, допълни-

ха те.

Логолайт Инженеринг стана
представител на LUXIONA
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Тазгодишната младежка конференция
Осветление ще се проведе между 21 и 23
октомври. Бихте ли представили на-
кратко каква е целта й и какви ще
бъдат най-интересните акценти в нея
от гледна точка на новите технологии?

Целта на конференцията е да даде

място за среща, изява и обединение

на всички млади инженери, архитек-

ти, проектанти, дизайнери и колеги,

работещи професионално в област-

та на осветителната техника в

България и света. Конференцията се

организира като събитие на Нацио-

налния комитет по осветление в

България, който, от своя страна, е

пълноправен член на Международния

комитет по осветление - МКО (CIE).

Желанието ни е да бъдат отразени

всички аспекти на осветлението,

засягащи както научни доклади, пре-

зентации на фирми производители и

търговци, така и дискусии по различ-

ни теми, касаещи новости и пробле-

ми при развитието и внедряването на

осветителната техника.

Какви доклади ще бъдат представени по
време на конференцията и колко учас-
тници ще говорят по свои теми? Каква
посещаемост очаквате на конференци-
ята?

По време на конференцията ще бъдат

представени пленарно и постерно над

40 доклада от различни области на

осветителната техника. Заглавията

и кратки презентации на докладите

са обявени в програмата на официал-

ния сайт на конференцията.

Очакваме голям интерес и посещае-

мост към самото събитие, защото

такъв тип младежка конференция не

е провеждан от доста дълго време.

Същевременно има официално по-

твърждение за участие на препода-

ватели и докторанти от водещи

университети в България и извън

страната като пример Германия,

Русия, Гърция и други.

Конференцията е насочена към млади
изследователи в областта на осветле-
нието. Какви са основните предизвика-
телства пред младите изследователи
в сектора у нас и какво е търсенето на
такива специалисти?

Докладите, които ще бъдат предста-

вени по време на конференцията, ще

бъдат презентирани основно от мла-

ди колеги, работещи в разнородни

области на осветлението в различ-

ни университети и организации. Тях-

ната работа е плод на съвместното

им сътрудничество с изявени препо-

даватели от водещи университети,

като по този начин опитът среща

младостта на научно-техническо

ниво. Получените резултати от на-

учноизследователската работа се

отразяват в съответните доклади и

по този начин добиват популярност

и могат да бъдат дискутирани.

Като основни предизвикателства към

младите специалисти бих определил

необходимостта от реализация на

високо професионално и научно ниво

в България. Въпреки всички трудности

в сектора с осветителна техника все

повече производители, проектантс-

ки организации и търговски фирми

имат желание да работят с млади

хора, изграждащи се или вече доказа-

ли се като добри професионалисти в

своята област. Това се поражда най-

вече от факта, че в последните го-

дини е видно изключително бързото

развитие на осветителната техни-

ка, което налага от само себе си все

по-широки познания и комплексно

мислене за реализацията на проекти

от най-високо технологично ниво.

На какво ниво е комуникацията между
науката и бизнеса в сектора на освет-
лението според Вас? Бихте ли дали при-
мер за успешно сътрудничество меж-
ду науката и бизнеса в България?

Моето лично мнение, колкото и три-

виално да звучи, е, че науката и биз-

несът са двете страни на една и

съща монета. Без съдействието

между тях трудно би имало сериозен

напредък в областта на осветител-

ната техника, а и като цяло.

Европейската и световната практи-

ка показват видно, че всички сериоз-

ни производители имат свои научни

отдели или работят в тясно сътруд-

ничество с редица университети.

В България напоследък все повече

фирми се обръщат към университе-

тите за сътрудничество чрез реали-

зирането на различни програми и про-

екти. По този начин студентите,

докторантите и младите учени имат

възможност за пряк достъп до най-

новите продукти и решения и така се

подпомага тяхната квалификация и

научна дейност. Това впоследствие

би довело до внедряване в практика-

та на нови технологични разработ-

ки и открития.

Съвместната работа
между наука и бизнес
е в основата на напредъка в
осветителната техника

Владимир Шаламанов, председател на
организационния комитет на Национална младежка

конференция с международно участие
„Осветление 2016“, пред сп. ТД Инсталации

Съвместната работа
между наука и бизнес
е в основата на напредъка в
осветителната техника
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Г-н Радев, фирма Анди е с почти 25-го-
дишна история. Кои според Вас са клю-
човите стъпки, благодарение на които
компанията се наложи като водеща
инженерингова компания в областта на
системите за сигурност?

Ако ми позволите, бих направил мал-

ко уточнение. Да, за широкия кръг

потребители сме познати като фир-

ма, извършваща изграждане и об-

служване на системи за сигурност

– видеонаблюдение, контрол на

достъп, сигнално-охранителни сис-

теми, а също така и системи за

озвучаване и оповестяване, но за ин-

веститорите - основно в частния

сектор и общинските администра-

ции в страната, сме доверен парт-

ньор в дейностите, свързани с всич-

ки аспекти на индустриалната си-

гурност като проектирането, дос-

тавката, изграждането, гаранцион-

ната и извънгаранционната под-

дръжка и сервиз на системи за по-

жароизвестяване и пожарогасене,

автоматизирани паркинг-системи,

периметрова охрана, градско наблю-

дение и следене на трафик. Доверен

партньор и глобален системен ин-

тегратор сме на знакови имена в

индустрията ни – Булгартабак, Аса-

рел Медет, Аурубис България, AES

Гълъбово. Да не пропускаме и силно-

токовите инсталации, за чието про-

ектиране и изграждане имаме сфор-

мирано отделно направление.

Ако трябва да отговоря максимално

кратко на въпроса ви – управленчес-

кият ни персонал е компактен и

съставен от съмишленици. Вземани-

те в критични моменти решения са

стратегически правилни и те са

отстоявани и реализирани от целия

колектив в офисите ни в Пловдив,

София, Стара Загора, Кърджали, Бур-

гас, Варна и Велико Търново.

Предлагаме на клиентите
най-доброто от структурата
продукт-услуга-поддръжка

инж. Кирил Радев,
ръководител корпоративни клиенти на

фирма Анди, пред сп. ТД Инсталации

Компанията работи с редица световни
производители. Бихте ли откроили ня-
кои от тях?

Работим с над 20 световни бранда,

партньорствата ни са утвърдени и

дългогодишни. На Sony Professional

например сме представители вече 12

години, Samsung Techwin е друг попу-

лярен производител, чиито продукти

са част от нашето портфолио. Avigilon

е канадска марка високотехнологични

продукти за видеонаблюдение, които

също са ни доверили представител-

ството си на българския пазар. Dahua

Technologies представляваме в Бълга-

рия почти десет години, аналогично е

и с JOB Detectomat за системите за

пожароизвестяване, Satel за сигнално-

охранителни системи, Tyco и FirePro

за пожарогасене и т. н. Стремим се

клиентите ни да получават винаги

най-доброто от структурата „про-

дукт-услуга-поддръжка“.

Тук бих искал да посоча още една

серия, разработена и произвеждана

от Анди – серията SmartPark. Това е

цялостна система за управление на

паркинги, която осъществява конт-

рол на заетост и гъвкави схеми за

управление на паркоместата. Включ-

ва в себе си входни и изходни терми-

нали с RFID карти или билетопечата-

щи устройства на термохартия. Към

структурата предлагаме и автома-

тични разплащателни машини за бан-

кноти и монети.

Компанията си партнира успешно с
мобилните оператори в България. Как
се отрази това партньорство на дей-
ността на Анди?

Да, така е. Преди 7 години беше взе-

то решение да стартираме това

стратегическо партньорство, което

в началото беше свързано с фиксира-

ната и мобилна телефония, а малко по-

късно и с преноса на данни. Това по-

чти веднага даде сериозен тласък и

на нашия бизнес, тъй като можехме

да предоставяме на клиентите си

свързаност за дистанционно наблю-

дение и мониторинг дори в локации,

до които не беше възможно реализи-

рането на традиционната кабелна

мрежа. Година по-късно успяхме да

пуснем в масово производство и ко-

муникационните ни модули от серия-

та Netcom Guard, благодарение на

които посредством 3G мрежата и

предоставените към клиентите ни

APN, могат да предоставят в рамки-

те на секунди актуални данни за

статус, аларма и реакция за наблю-

давани обекти във всяка точка на

страната ни. Като говорим за обек-

ти, наистина става дума за огромно

разнообразие – банкомати, производ-

ствени цехове, хотели, частни хижи

и вили, хладилни витрини за напитки

и сладоледи, транспортни средства.

Какви са плановете Ви за бъдещо разши-
ряване на съвместния Ви бизнес с мо-
билните оператори у нас?

Вече е активна и 4G услугата за пре-

нос на данни, което позволява и пре-

нос на видеоизображения с висока ско-

рост и резолюция, така че този сег-

мент предстои да се развива. Както

знаем, най-търсената стока в съвре-

менния свят е актуалната информа-

ция, а ние от Анди сме готови да я пре-

доставим на клиентите си.

Предлагаме на клиентите
най-доброто от структурата
продукт-услуга-поддръжка
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Подвеждащи явления, като изгоре-

ли газове от колите, могат да ока-

жат влияние върху ранното и навре-

менно установяване на пожара. Нещо

повече, неблагоприятните условия на

средата в гаражите могат да ока-

жат влияние върху експлоатационния

срок на обикновените пожарни сигна-

лизатори. По тази причина в гаражи-

те се монтират единствено пожар-

ни сигнализатори, които реагират на-

деждно при наличие на подобни под-

веждащи фактори и са разработени

специално за такива неблагоприятни

среди.

В случай на пожар сигнализацията

и евакуацията на всички обитатели,

които са в риск, имат най-висок при-

оритет. Нужна е пожарозащитна

система, която да гарантира бързо

и надеждно разпознаване на пожара

и активира както пожароизвестител-

ната инсталация, така и съответни-

Пожарна безопасност на
паркинги
Пожарна безопасност на
паркинги

те пожарогасителни инсталации.

Ранното пожароизвестяване е от

критично значение не само за защи-

та на хората, но и за гарантиране

непрекъсваемостта на бизнеса и

опазване репутацията на собствено-

стта, особено в хотели. Ненужните

дейности по евакуация, дължащи се

на фалшиви сигнали за пожар обаче,

следва да се избягват.

За да се ограничат вредите от

евентуално възникване на пожар в

затворени гаражи за паркиране, нуж-

но е в тях да бъдат взети подходящи

мерки за конструктивна, техническа

и организационна пожарозащита. В

затворените паркинги и гаражи тряб-

ва да има поне два маршрута за ева-

куация, ясно обозначени със знаци.

Затвореният гараж трябва да има

аварийно осветление и в него да

бъдат осигурени портативни пожа-

рогасители. В затворените гаражи не

бива да се съхраняват запалими ма-

териали, като бензин, масла, бутил-

ки с газ, химикали, дърво, кашони от

картон и т. н. Големите подземни

гаражи е необходимо да бъдат разде-

лени на секции. Такъв гараж трябва

да бъде оборудван с вентилационна

система с принудителна вентилация,

с пожароизвестителна инсталация, с

автоматична пожарогасителна ин-

сталация и с известителна инстала-

ция за наличие на въглероден окис

(СО).

Типичен сценарий на възникване
и развитие на пожар
В един закрит паркинг обикновено

пожарът се развива бързо – започва

с пушек или открит пламък. Прето-

варване или късо съединение в един

електроуред може да доведе до по-

жар, който започва с почти незабе-

лежим дим и постепенно предизвик-

ва все по-нарастващи количества

видим пушек. Ако подобен възникващ

пожар бъде открит в началната му

фаза, той може да бъде потушен

лесно (напр. чрез прекъсване на елек-

трозахранването).

Ако леснозапалими материали вля-

Пожар, възникнал в затворен гараж, може бързо да създаде опасна ситу-

ация за всички хора, намиращи се в района. Поради значителната опас-

ност от пожари от паркираните коли, пожарът, който не е открит и

потушен бързо, може да се разрасне и това да затрудни угасването му.

Подобен пожар би могъл дори да застраши стабилността на сградата.
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зат в контакт с мощен източник на

топлина или открит пламък, това

може да доведе до открит пожар,

обясняват експертите. Ако подобен

пожар бъде открит навреме, в пове-

чето случаи той би могъл да бъде

угасен с пожарогасител. Но ако от-

критият пожар бъде установен

твърде късно, той лесно може да се

прехвърли на няколко други коли, след

което би могъл да бъде угасен един-

ствено чрез автоматична пожарога-

сителна инсталация или от противо-

пожарната служба.

Решение
Ако задължителните структурни

и организационни мерки са били спа-

зени, в затворените гаражи съще-

ствува едва малък до среден риск от

възникване на пожари.

Ако трафикът е интензивен или

паркираните автомобили с дизелови

двигатели се налага да бъдат задей-

ствани чрез „студен старт“ през

зимата, генерират се аерозоли, кои-

то могат да задействат нежелани

сигнали на пожароизвестителите.

Освен това, закритите обществени

паркинги и гаражи могат да бъдат

замърсени с пепел, абразивни части-

ци от гумите на колите или в резул-

тат на топене на лед, съдържащ про-

тивообледенителни химикали (сол и

др.).

Ето защо в затворените гаражи

експертите препоръчват да се изпол-

зват автоматични детектори за

пожар. Те могат да открият надеж-

дно началото на пожара в ранна фаза,

но и да откликнат на наличието на

изгорели газове. Освен това е много

важно експлоатационният срок на

пожароизвестителите в подобни

агресивни среди да е подходящ.

Ако не е необходима автономна

система за предупреждение за нали-

чие на въглероден окис, препоръчва се

използването на пожароизвестители,

които (освен че притежават сензо-

ри за дим и висока температура) са

оборудвани и с датчици за СО. Тези

пожароизвестители поддържат уп-

равление на вентилацията на базата

на концентрацията на въглеродния

окис и генерират предупредителен

сигнал, когато концентрацията му

достигне опасни нива.

Освен автоматични пожароизвес-

тители, в гаражите за паркиране мо-

гат да бъдат монтирани устройства

за ръчна сигнализация, чрез които

сигналът при възникване на пожар

може да бъде задействан ръчно.

Броят на автоматичните пожаро-

известители зависи от размерите на

гаража, като не бива да се надвиша-

ва максималната площ от 60 m2 на

зоната на мониторинг за един детек-

тор, препоръчват специалистите. За

да се гарантира колкото се може по-

ранна сигнализация при възникване на

пожар и да се изключи рискът от

фалшиви сигнали, пожароизвестите-

лите трябва да бъдат монтирани над

помещенията на гаража (но не над

пътищата за достъп). При позицио-

нирането им е необходимо да се имат

предвид условията за вентилация,

така че в случай на пожар запалими-

те аерозоли да не бъдат прекомерно

разредени в околността на пожаро-

известителите.

Практически опит
В миналото детекторите за дим

бяха използвани спорадично в паркин-

гите, защото отработените газове

от автомобилите предизвикваха пре-

калено много фалшиви сигнали за

пожар, разказват експертите. Често

се използваха точкови топлинни де-

тектори, които подаваха сигнал при

наличие на съществено повишаване

на температурата или при достига-

не на максималната й стойност

(обикновено 60 °C). В големи паркин-

ги се използваха и линейни топлинни

детектори (сензорни кабели или

тръбни системи с топлинни сензори).

Съвременните пожароизвестите-

ли могат да извършват интелиген-

тен анализ на сигнала, а методите

им за детекция могат да бъдат адап-

тирани според условията на околна-

та среда. Те могат да бъдат настро-

ени така, че да откликват надеждно

на изгорелите газове от автомоби-

лите, без фалшиви сигнали. Това га-

рантира значително подобрен мони-

торинг за пожар, тъй като така,

наред с открития огън, може да бъде

открит и тлеещ огън.

Аерозолите и повишената темпе-

ратура са характеристики на пожа-

ра, които се откриват от многосен-

зорните пожароизвестители (опти-

чески или топлинни). Емисии се създа-

ват всеки път, когато бъде старти-

ран двигател на автомобил. Тези еми-

сии могат да бъдат открити и чрез

оптичния сензор на такъв детектор.

Практическият опит показва, че

невронният пожароизвестител ASA

може да различи реалните характе-

ристики на пожара от емисиите из-

горели газове благодарение на обра-

ботката на сигнала чрез ASA (ASA =

Advanced Signal Analysis, усъвършен-

стван анализ на сигнали). Ако таки-

ва детектори работят с правилни

настройки, рискът от нежелани сиг-

нали и аларми може да бъде практи-

чески изключен.

За да се гарантира надеждна де-

текция на пожара, пожароизвестите-

лят е необходимо да бъде монтиран

настрана от въздушния поток на вен-
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тилационната система, така че в

случай на пожар пушекът да не бъде

разреден в съседство на пожароизве-

стителите.

Конструкцията на модерните по-

жароизвестители позволява замърся-

ването да бъде намалено значител-

но в сравнение с по-старите модели

детектори. Освен това, интелиген-

тните пожароизвестители са обо-

рудвани с автоматично проследява-

не на сигнала, така че наличието на

ниско или средно ниво на замърсява-

не в камерата за измерване да не се

отразява на поведението на детек-

тора.

Изисквания на международните
строителни норми
Международните строителни нор-

ми (International Building Code) докумен-

тират минималните изисквания за

пожарна безопасност на паркинги и

за безопасност на живота. Складове-

те от Група S-2 с ниска степен на

опасност включват и сгради, изпол-

звани като закрити и открити гара-

жи за паркиране.

Международните строителни нор-

ми определят „обитаваното про-

странство“ (occupiable space) като

стая или затворено помещение, про-

ектирано за обитаване от хора, в

което живеещите се събират за

забавление, обучение или други подоб-

ни цели, или в което те полагат труд.

Това помещение е оборудвано с изхо-

ди, осветление и вентилация, отго-

варящи на изискванията на стандар-

тите. Въз основа на това определе-

ние, пространството на закритите

гаражи за паркиране не се счита за

обитавано. Попадащите в Група S-2

„Обитаване“ (Group S-2 Occupancy)

механизирани съоръжения за паркира-

не трябва да бъдат отделени от

съседните обитавани пространства

чрез разделяне на обитаемостта

(occupancy separation).

В най-общия случай механизирани-

те паркинги обикновено се намират

в относително големи сгради, изиск-

ващи навсякъде да са разположени

автоматични спринклерни инстала-

ции за защита от пожари със съот-

ветните вертикални и хоризонтални

тръбни разводки. Тъй като помеще-

нията с механизирани съоръжения за

паркиране са от Група S-2 и не са

обитаеми, с изключение на рампите,

те няма нужда да бъдат оборудвани

с пожароизвестителни инсталации.

Но останалите помещения на сграда-

та, които са със смесено ползване,

може да изискват пожароизвести-

телна инсталация. Ако съоръжение-

то за паркиране е разположено в

съседство с други обитаеми помеще-

ния в сграда със смесено ползване,

общата пожароизвестителна инста-

лация е необходимо да включва уве-

домяване на обитателите на базата

на инциденти, случващи се в помеще-

нието за паркиране.

Класификация на обитаването
Въпреки че конфигурацията на

всяка механизирана система за пар-

киране е уникална и не се разглежда

в международните стандарти, не

може да се очаква, че тя ще създава

твърде повишена опасност, стига да

е оборудвана с подходящо проектира-

ни системи за потискане на огъня.

Помещенията за паркиране не са

предназначени за обитаване. Сгра-

дата за паркиране се класифицира

като необитаема, с изключение на

рампите за достъп в нея. В основни

линии, обитаемостта в нея е подоб-

на на тази в автоматизираните

складове.

Светъл отвор на тавана
Изискването за светъл отвор от

2,15 метра (7 фута) от пода до тава-

на влиза в международните стандар-

ти по няколко причини. На базата на

преглед на 2006 International Building

Code Commentary (Коментари към

международните строителни норми

от 2006 г.) една от причините за оп-

ределяне на минимален светъл отвор

от пода до тавана е да се позволи на

дима и на нагорещените газове да се

съберат над обитателите на сграда-

та. Но тъй като в помещенията за

паркиране няма обитатели, този

светъл отвор може да бъде намален.

От друга страна, необходимо е да се

обърне внимание и да се осигурят

мерки за осигуряване на достъп и

работа на пожарникарите.

Принудителна вентилация
Международните строителни нор-

ми изискват в общите помещения за

паркиране да има система за прину-

дителна вентилация. International

Mechanical Code (Международни нор-

ми по механика) предлагат методика

за определяне на необходимия дебит

на отвеждане. Стандартът NFPA 88A

определя двукратния обмен за един

час като подходящ, като се има пред-

вид необитаемият характер на пар-

кинга. Това е сравнително ниска ско-

рост на вентилация. Инженерът по

ОВиК следва да направи и препоръки

за нормална вентилация на помеще-

нието.

Изсмукване и отвеждане на дима
Като се имат предвид вертикал-

ните връзки между различните ета-
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жи в една висока сграда и смесеното

й ползване, може да се наложи в нея

да бъде изградена система за отвеж-

дане на дима от помещенията с го-

леми механизирани съоръжения за

паркиране. Системата за отвежда-

не на дима от помещенията с големи

механизирани съоръжения за паркира-

не може да реши проблема с възмож-

ното разпространение на дима в

съседните пространства или да оси-

гури отвеждане на топлината и на

дима в случай на пожар в парковото

съоръжение. В масовия случай тези

системи не са за безопасност на

живота на намиращите се в гаража,

тъй като той се счита за необита-

ем, но могат да предпазят съседни-

те обитавани пространства от из-

лагане на такава опасност.

Системите за отвеждане на дима

от паркингите обикновено са със

същата конфигурация като нормални-

те вентилационни системи и осигуря-

ват принудително отвеждане на дима

с помощта на специализирано или

общо механично оборудване. Конфигу-

рацията на системата за принудител-

на вентилация трябва да бъде разбра-

на добре от проектанта й, тъй като

критериите за нормална вентилация

и/или отвеждане на въглеродния окис

са различни от тези за отвеждане на

дима. Често е необходимо да се пред-

видят допълнителни въздуховоди и

оборудване, за да бъде отвеждан

димът.

Оразмеряването на вентилатори-

те за отвеждане на дима се извършва,

като се определи един умерен проек-

тен пожар, обикновено с презумпция-

та, че спринклерите ще се задей-

стват. При анализа на проектния по-

жар трябва да се имат предвид мес-

тоположението, конфигурацията и

конструкцията и бързината на реак-

ция на спринклерната инсталация,

както и това, че повечето пожари,

възникнали в превозни средства, по

принцип са закрити. Има подробни

изследвания на пожарите, възникнали

в коли – като това на Британската

асоциация за автоматични спринклер-

ни системи (British Automatic Fire Sprink-

ler Association) или базата данни от

пълномащабни калориметрични тес-

тове чрез изгаряне на моторни превоз-

ни средства, изготвена от Югозапад-

ния научно-изследователски инсти-

тут (Southwest Research Institute).

След като бъдат определени гео-

метрията на сградата и необходими-

те защити от пожар, се изчислява

изискваният дебит за отвеждане на

дима въз основа на зависимостите за

управление на дима според стандар-

та IBC Section 909. Може да се изпол-

зва и компютърно моделиране за раз-

работка и по-подробен анализ на си-

стемата за управление на дима. Най-

важният фактор за управление на

степента на сложност на системи-

те е да бъдат разработени експлоа-

тационни критерии, които са умере-

ни и приемливи за обитателите.

Ако бъде проектирана, системата

за отвеждане на дима трябва да се

задейства чрез сигнал, подаден от

спринклерната инсталация при ней-

ното задействане. В големи съоръже-

ния за паркиране спринклерните ин-

сталации трябва да са разделени на

зони, за да може пространството за

паркиране да се обслужва само от

една зона. Така няма да е възможно

системата за отвеждане на дима да

бъде задействана в резултат на по-

жар, възникнал в друго обитаемо

помещение. Тъй като механизирани-

те съоръжения за паркиране обикно-

вено са открити за външното про-

странство около сградата, в тях

обикновено не се предвиждат детек-

тори за дим. Ако в паркинга бъде

проектирана система за отвеждане

на дима, е необходимо да се предви-

дят и механични средства за нейно-

то управление, така че пожарникари-

те да могат да я пускат и спират,

докато работят.

Ограничаване на пожара
Международните строителни нор-

ми изискват в цялата сграда да има

автоматична спринклерна пожарога-

сителна инсталация. Въпреки че лип-

сват данни за тестове с пожари и с

потушаване на такива, възникнали в

механизирани съоръжения за паркира-

не, очаква се в случай на пожар той

да се разпространи в хоризонтално и

вертикално направление в рамките на

паркинга, при положение, че не е пред-

видена автоматизирана система за

ограничаване на пожари.

Макар че могат да се използват и

други такива системи, традиционна-

та защита чрез спринклери е подхо-

дяща. Необходимо е внимателно да

бъдат определени местоположенията

и начините на задействане на сприн-

клерите, за да бъде гарантирана

ефективна реакция и максимална

ефективност на спринклерната ин-

сталация. Освен това, трябва да бъде

определено подходящото разстояние,

на което да бъдат монтирани сприн-

клерите един от друг. На база на

данните от пожари и тестове с по-

жари, възникнали в автомобили, пар-

кирани един до друг, счита се, че

способността на автоматичната

спринклерна инсталация да ограничи

пожар, възникнал в автомобил, е ог-

раничена. Но автоматичните сприн-

клери ефективно ограничават пожа-

ра само в автомобила, в който е

възникнал. Те предпазват гумите и

външните облицовки на колите от

запалване, но не ограничават, нито

потушават пожар, възникнал в двига-

теля или в купето на колата. Авто-

матичната спринклерна инсталация

е неефективна при възникване на

пожари на закрито, под паркираните

автомобили, но може да ограничи

разпространението му, докато дой-

дат пожарникарите.

Достъп за пожарната охрана
Въпреки че Международните стро-

ителни норми не поставят такова

изискване, в зависимост от конфигу-

рацията на сградата може да е под-

ходящо да бъде осигурен външен

достъп до всеки етаж на паркинга или

защитени вътрешни съоръжения за

достъп до всеки етаж. Освен това е

нужно да се осигури достъп до всич-

ки вътрешни зони на етажите за

паркиране, с помощта на пасарелки

или други подобни средства за

достъп. Тези точки за достъп тряб-

ва да са комбинирани с входове с цел

поддръжка. Всяка точка за достъп,

особено в случаите, когато броят им

е ограничен, следва да има отвори за

вертикални щрангове на всеки етаж

на паркинга. Необходимо е да бъде оси-

гурен достъп и до покрива чрез

вътрешно стълбище.

Елементите за вертикален достъп

до механизираните съоръжения за

паркиране не са предназначени да

служат и като стълбища за изход или

достъп. Металните вертикални

стълби или стълбищата на паркинги-

те обикновено служат само за достъп

на пожарникарите и на обслужващия

персонал на оборудването.
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Системи за сигурност на високо
технологично ниво - гаранция за
качество от Фламтех

Фламтех ЕООД е специализирана  в

областта на пожарната безопасност,

чрез услугите: проектиране, доставка,

монтаж и абонаментно обслужване на

всички видове пожароизвестителни и

пожарогасителни системи, изработва-

не на част: Пожарна безопасност. Пред-

лагаме противопожарно оборудване и

пожарозащитни покрития, извършваме

сервиз на пожарогасители, обследване

на обекти, консултации, изготвяме схе-

ми за евакуация. Ние сме компания,

която се стреми към непрекъснато усъ-

вършенстване, за да предлагаме висо-

кокачествени продукти и услуги,

съгласно действащите нормативни

актове и международни стандарти.

Предлагаме на българския пазар

газови пожарогасителни системи от

ново поколение, безопасни за хората

и околната среда - не нарушават озо-

новия слой и осигуряват пълно спаз-

ване на противопожарните техни-

чески изисквания, екологични пара-

метри по изискванията на EPA и еко-

логичните стандарти във връзка с

човешката безопасност.

Осигуряването на висока степен

на пожарна защита на обектите - ад-

министративни сгради, офиси, произ-

водства, складове, оборудване, инфор-

мационни центрове и т.н., с цел гаран-

тиране безопасността на хората и

намаляване на щетите от пожар, оп-

ределя нарастващата актуалност и

значимост на автоматичното пожа-

роизвестяване и пожарогасене в

съвременния инвестиционен процес.

Предлагането на съвременни, висо-

коефективни решения в пожарогасе-

нето и пожароизвестяването е осно-

вен приоритет в нашата работа,

като непрекъснато се стараем да от-

говорим с креативни решения на на-

шите клиенти, съгласно повишените

изисквания в нормативната уредба за

пожарна безопасност. Затова още в

идейната фаза на строежите се за-

лагат проектни решения за оптимал-

но и ефективно функциониране на си-

стемите за защита от пожар. Про-

ектирането на системите се из-

вършва със специализиран и лицензи-

ран софтуер на водещите световни

производители на системите.

Гасителните агенти за обемно га-

сене NAF S 125® (HFC-125 + d-limonen)

и NAF S 227® (HFC-227ea + d-limonen)

са одобрени от американската аген-

ция за защита на околната среда (EPA)

за приложение като заместители на

Халон 1301 в нормално обитавани пло-

щи. Това са чисти и електрически не-

проводими гасителни състави, за га-

сене на пожари от клас А, В и С.

Нашето интелигентно решение е

автоматични пожарогасителни ин-

сталации от ново поколение с чисти

агенти NAF S 125® и NAF S 227® от

Safety Hi-Tech.  Инсталациите с тези

гасителни агенти ликвидират пожара

в началния стадий, преди разраства-

нето му, което ги прави сигурни и

ефективни. Те акумулират в себе си

предимства като максимална безопас-

ност за хората и околната среда,

максимална скорост на гасене, мини-

мални щети, минимално тегло на сис-

темата, минимално заето простран-

ство, минимални разходи за поддръжка,

най-добро съотношение цена/ползи.

Системи за сигурност на високо
технологично ниво - гаранция за
качество от Фламтех
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Всяко прекъсване или друг проблем

с електрозахранването може да до-

веде не само до повреждане на скъпо

медицинско оборудване или други

материални активи, но и до сериозен,

непосредствен риск за здравето и

живота на пациентите. Най-често

срещаните причини за прекъсване на

захранването в болничните заведения

са екстремни природни явления като

гръмотевични бури, обилни снегова-

лежи, ураганни ветрове, суша и дру-

ги, които се характеризират с висо-

ка честота в много региони на све-

та. Ето защо изграждането и под-

държането на стабилна система за

Електроинсталации в
болници

електроразпределение в болниците е

от основно значение за тяхната ра-

бота.

Съвременните цялостни решения
за управление на електрозахранване-

то в болнични заведения типично

включват критични компоненти като

системи за непрекъсваемо токозах-

ранване (UPS), системи за сградна

автоматизация, аварийни и евакуаци-

онни осветителни системи, както и

платформи за енергиен мениджмънт,

които позволяват задълбочен мони-

торинг на електрозахранването на

обекта. Информацията от този мо-

ниторинг може да бъде използвана за

по-ефективно самостоятелно управ-

ление на системата за електрораз-

пределение или заедно с друга болнич-

на инфраструктура като платформа-

та за сградна автоматизация. Необ-

ходимо е да се осигури адекватен

баланс между архитектура, услуги и

компоненти на електрическите ин-

сталации, за да се гарантира посто-

янна достъпност и качество на елек-

трозахранването.

Нормативни изисквания
Съгласно действащия стандарт

БДС HD 60364-7-710: „Електрически

уредби за ниско напрежение. Част 7-

710: Изисквания за уредби или места

със специално предназначение. Мес-

та с медицинско предназначение“

помещенията за медицински приложе-

ния, проектирани за интракардиални

процедури, операции, както и критич-

ни за живота процедури, където

прекъсването (повредата) в електро-

захранването може да доведе до опас-

ност за живота, се класифицират

като медицински помещения от Гру-

па 2. В тях е необходимо използване-

то на медицинска IT система (систе-

ма за изолиране на електрозахранва-

нето (IPS), която не изисква автома-

тично изключване на електрозахран-

ването при настъпване на повреда в

изолацията) за веригите за захранва-

не на медицинско електрическо обо-

рудване и системите за интензивна

грижа и хирургични приложения, как-

то и друго оборудване в средата,

обграждаща пациентите.

В тези помещения трябва да има

осигурена визуална и звукова сигна-

лизация, която да предупреждава ме-

дицинския персонал в случай на

прекъсване на захранването. За опти-

мална работа на медицинското обо-

Основна задача на всяко болнично заведение е да осигурява високо-

качествени услуги и непрекъсната грижа за пациентите. За изпълне-

нието на тази мисия се грижат множество комплексни системи,

голяма част от които изискват сигурно, надеждно и непрекъснато

електрозахранване. Операционните зали, в които се извършват

сложни и често продължителни животоспасяващи операции, както

и отделенията за интензивна грижа и реанимация, където е необ-

ходимо постоянно да работят животоподдържащи системи, са

само част от критичните болнични приложения, които изискват

безупречна работа на електрическите инсталации.

Електроинсталации в
болници
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рудване, е необходимо предотвратя-

ване на електромагнитни смущения.

Съгласно БДС HD 60364-7-710 при

помещения от клас <0,5 (анестетич-

ни помещения, операционни зали, зали

за възстановяване след операция, зала

за интензивно лечение и т. н.) систе-

ма за резервиране на захранването

трябва да осигури и поддържа налич-

ността му за минимум 3 часа за вре-

ме на превключване, което не преви-

шава 0,5 секунди.

Ключови компоненти на
електроразпределителната
архитектура
За да се постигне и поддържа оп-

тимална работа на електроинстала-

циите в болничните заведения по

време на целия им жизнен цикъл, е

необходимо синхронизиране на трите

основни компонента на системата:

архитектура за електроразпределе-

ние и мониторинг на електрозахран-

ването; оборудване и софтуер; услу-

ги по експлоатация и поддръжка. Елек-

троразпределителната архитектура

е добре да бъде проектирана така, че

да осигурява постоянна наличност на

електрозахранването, съобразена с

особеностите на различните критич-

ни звена на съоръжението. За целта

е необходимо да бъдат взети пред-

вид дизайнът и оразмеряването при

системите с резервно захранване,

както и да бъде направен анализ на

рисковете, надеждността на систе-

мата при различни условия, координа-

цията между отделните елементи,

механизмите за защита и др.

За да е възможна комуникацията

между оборудването в електроразпре-

делителната архитектура и системи-

те за мониторинг на захранването и

сграден мениджмънт, отделните ком-

поненти се подбират и инсталират

съгласно действащите стандарти в

областта. Типично тази архитекту-

ра включва: система за електроразп-

ределение СН, генератори, автомати-

зирани системи за защита от токов

удар и за включване на резервно зах-

ранване, табла НН, отделни разпреде-

лителни табла за операционните зали,

хардуерни компоненти на системата

за енергиен мениджмънт, UPS систе-

ми за непрекъсваемо токозахранване,

STS системи за статичен трансфер,

както и съответния софтуер. Част от

цялостните решения за управление на

електрозахранването в болници е и

аварийното/евакуационно осветление,

което най-често включва: самостоя-

телни аварийни и евакуационни осве-

тители със собствена батерия, осве-

тители с централна батерия, както

и варианти със собствена батерия и

централизирано управление.

Системи за мониторинг
на електрозахранването
Технологиите за мониторинг на

електрозахранването са ключов ком-

понент от системата за електрораз-

пределение във всеки обект. Обикно-

вено те са базирани на човеко-маши-

нен интерфейс, който подпомага бол-

ничния персонал при поддръжката на

системата за електрозахранване и

при справянето с извънредни ситуа-

ции, като събира релевантна инфор-

мация за работата на електроинста-

лациите и я извежда в удобен за опе-

ратора вид посредством съответния

софтуер. Платформите за монито-

ринг на захранването в болници обик-

новено са свързани със системата за

сграден мениджмънт с цел да се оси-

гури колективен мониторинг на всич-

ки болнични инсталации: ОВК, систе-

ми за сигурност, видеонаблюдение,

контрол на достъпа, пожароизвестя-

ване, осветление, електроинстала-

ции и т. н. Системата за сградна

автоматизация и системата за мо-

ниторинг на електрозахранването

функционират паралелно, като обме-

нят данни помежду си на софтуерно

ниво. Интегрирането на тези систе-

ми в обща платформа позволява и

интегриран достъп до информация в

реално време за цялостната болнич-

на инфраструктура, което позволява

детайлно проследяване на събитията,

както и по-бърза и адекватна реак-

ция в случай на прекъсване на елект-

розахранването или друга авария в си-

стемата за електроразпределение на

болницата.

Системите за мониторинг и конт-

рол на захранването са базирани на со-

фтуер, който позволява детайлна

визуализация на събраните данни за ра-

ботата на електроинсталациите.

Платформата може в реално време да

изведе информация за статуса на ме-

дицинското оборудване и другите

консуматори в системата, зададени-

те от оператор аларми, инструмен-

ти за кризисен мениджмънт, данни за

енергийното потребление, сервизна

информация, хронологични данни за

проследяване на различни събития и др.

Интелигентни сградни
приложения в болниците
Все повече болнични заведения

разчитат на технологични иновации,

за да управляват съоръженията си.

Интелигентните системи за сграден

мениджмънт (Intelligent Building

Management Systems, IBMS) например

могат да координират всички услуги,
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инсталации и комуникации в сградата и позволяват мо-

ниторинг, контрол, както и фина конфигурация на сград-

ните системи за постигане на оптимален микроклимат

и комфорт за пациентите. Тези платформи осигуряват

възможности за подобряване и на сигурността в съоръ-

жението, като периметрова охрана, контрол на достъ-

па, цифрово видеонаблюдение и др.

По отношение на управлението на данни в болничните

заведения, все повече се налагат т. нар. болнични инфор-

мационни системи (Hospital Information Systems, HIS), кои-

то предлагат широк набор от инструменти за управле-

ние на болничната активност, клиничните дейности, ад-

министрацията и грижата за пациентите. Усъвършен-

стваните платформи от този тип позволяват центра-

лизиран мениджмънт на множество болнични заведения

под общо управление в различни локации и значително по-

добряват качеството на услугите, предлагайки бърз и ле-

сен достъп до необходимата информация в реално време

от всяка точка в мрежата. Тези системи все по-често

са част от цялостните решения за непрекъснатост на

електрозахранването за болнични приложения и спомагат

за осигуряването на медицински грижи за пациентите при

всякакви обстоятелства.

Критерии за ефективност на
 електрозахранването в болници
Има четири ключови критерия за оценяване на това

колко ефективно даден източник на електрозахранване

функционира в една критична електроразпределителна ар-

хитектура: наличност, надеждност, качество и сигурност

на захранването.

Наличността на захранването се определя от това

дали по всяко време има достъп до електрозахранване в

болничното заведение. Това най-често се определя като

„експлоатационно време“, „време на непрекъсната рабо-

та“ на системата за електрозахранване или „ъптайм“.

Надеждността е комбинирана мярка за достъпност и

качество на захранването и определя колко успешно даден

източник може да осигури подходящото електрозахран-

ване за специфични приложения. Лошото качество на

захранването може да направи някои електрически меди-

цински системи и друго оборудване за болнични приложе-

ния неизползваеми, дори захранването на практика да е

налично.

Качеството се отнася до измерването на специфични

параметри на захранването като хармоници, падове и

пикове в амплитудата на напрежението, преходни напре-

жения и т. н., които могат да окажат значително нега-

тивно влияние върху работата на по-чувствителните

електроуреди и електрическо оборудване.

Сигурността на захранването се състои във осигуря-

ването на резервен източник – вторичен комунален из-

точник, система за непрекъсваемо токозахранване, ге-

нератор или някаква комбинация от гореизброените.

Електроинсталации в болнични
центрове за данни
Центровете за данни са друго критично приложение

в болничните заведения, което изисква непрекъснатост

и надеждност на електрозахранването с цел гаранти-

ране на нормалната и пълноценна работа на тези съоръ-

жения. Организациите в сферата на здравеопазване-

то използват дата центрове за съхранение на архиви

с пациентски досиета и друга персонална информация,

медицински картони, документи, картотеки и т. н. Обо-

рудването в центровете за данни е съставено от хар-

дуерни архитектури, зависими от електрозахранване,

като сървъри, рутери, системи за охлаждане и др. При

екстремни условия тези съоръжения изискват специ-

ална система за аварийно захранване, която да им по-
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зволи да продължат да функциони-

рат. В допълнение, центровете за

данни са и сред най-големите кон-

суматори на електроенергия в

съответните обекти, както и от

критично значение за работата им.

Ето защо в цялостните решения за

непрекъснатост на електрозахран-

ването за болнични приложения все

по-масово се интегрират и техно-

логии за управление на центрове за

данни, както и за повишаване на

енергийната ефективност на тези

съоръжения.

Резервно захранване
Системите за резервно захранва-

не са базирани на електрически ге-

нератори, които обезпечават кри-

тичните натоварвания в болниците

в случай на отпадане на основното

захранване. Генераторите се ораз-

меряват така, че да могат да зах-

ранват всички налични електроин-

сталации. Осигуряват се N+1 броя

генератори, като N броя са необхо-

димите и достатъчни за покриване-

то на сумарните потребности от

електрозахранване на болницата,

плюс един допълнителен – за случаи

на повреда в основните генератори.

Всеки генератор се свързва към глав-

ното разпределително табло НН и

стартира само няколко секунди след

прекъсването на основното захран-

ване.

Решения за непрекъсваемо
токозахранване
Повреда в електрозахранването

на болнично заведение само за някол-

ко секунди може да прекъсне или

възпрепятства стотици и дори хи-

ляди взаимосвързани операции, да

причини неизправности в работата

на медицинското оборудване и сград-

ните инсталации, щети по хардуер-

ната архитектура, загуба на данни,

а в най-лошите случаи – да създаде

опасност за здравето и живота на

пациентите. Ето защо решенията за

непрекъснатост на електрозахран-

ването за болнични приложения

трябва да отговарят на много по-

строги стандарти в сравнение с

тези за индустриални, комерсиални

или битови нужди.

С цел гарантиране непрекъснато-

то функциониране на медицинското

оборудване, критично за осигуряване-

то на пълноценна грижа за болните и

пострадалите, фасилити мениджъри-

те в болничните заведения внедряват

системи за непрекъсваемо токозах-

ранване (UPS). Тези системи пред-

ставляват електрически съоръжения,

които осигуряват аварийно електро-

захранване, когато основното е

прекъснато. Системите за непрекъ-

сваемо токозахранване са моно- и

трифазни и могат да захранват всич-

ки критични товари. Те се отличават

от генераторите в режим на готов-

ност и аварийните захранващи сис-

теми по това, че дори и при от-

съствие на входяща мощност, UPS-

системата почти мигновено възста-

новява захранването посредством

енергия, съхранявана в батерии.

Оптимални за болнични приложения

по отношение на разходи и функцио-

налност са централизираните UPS-

системи. Те оптимизират експлоата-

ционния живот на батериите и при

тях може да бъде използвана конфи-

гурация от N+1 или 2N UPS-а, за да

се подобри достъпността на елект-

розахранването.
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Представяме Ви нова генерация най-

мощни лампи - AJAX LED 40W, 60W, 80W

и TURBO LED - 30W, 40W. Сериите, вклю-

чени в номенклатурата на VIVALUX, са

произведени на база най-нова и иноватив-

на технология в осветлението. Те са

предназначени и подходящи при осветя-

ване на помещения с голяма площ и висо-

чина. Важни характеристики:

• много висока мощност;

• висок и устойчив светлинен поток;

• изключителна светлинна ефективност.

Иновативна технология на охлаждане
AJAX LED VIVALUX са с уникален ди-

зайн и решение на корпуса, с който се

постига най-добро охлаждане и макси-

мално дълъг експлоатационен живот на

светлинния източник. В конструкцията

на AJAX LED е използвана нова иноватив-

на технология, която позволява преми-

наването на студения въздух през отво-

ра на лампата и съответно извеждане-

то навън на топлината през специално

Мощни LED лампи VIVALUX от ново

поколение
създадените за целта отвори. Ключов

момент при мощните LED лампи е охлаж-

дането им, за да се осигури техният

ефективен полезен живот. Доказано е,

че най-удачната работна температура

за мощните светлинните източници е

около 85 °C. За да се предотврати прег-

ряването на мощните LED лампи, нови-

те лампи AJAX са конструирани със спе-

циални самоохлаждащи устройства

(STC). Когато температурата в лампа-

та превиши 85°, самоохлаждащото уст-

ройство автоматично я регулира.

Уникален "хлъзгащ" анти прахов дизайн
на корпуса на лампата
След дълга експлоатация на лампи-

те върху корпуса им се събират фини

прахови частици, което пречи на доб-

рото им охлаждане и съответно би до-

вело до покачване на температурата.

Затова новите мощни лампи VIVALUX са

проектирани така, че при попадането

на праховите частици между отворите,

те се "хлъзват" между тях, така че да

не пречат на доброто им охлаждане.

Приставка 90° за насочване на
светлината на AJAX LED
Допълнителната приставка дава въз-

можност лампата бързо и лесно да бъде

превърната в изключително функционал-

но осветително тяло. С нея може да се

регулира ъгълът на разпръскване на свет-

лината с 30°, което ще позволи насочва-

не на разсейваната светлина (90°) към из-

браното от Вас място.

Приложение
Двете мощни серии LED лампи TURBO

и AJAX LED VIVALUX са подходящи за из-

ползване в търговски центрове, магази-

ни, складови помещения, производствени

помещения, изложбени зали, автосервизи,

паркинги, гаражи, за парково осветление

и навсякъде, където се цели отлична ос-

ветеност на големи по размери и високи

пространства, съчетана с елегантност.

Мощни LED лампи VIVALUX от ново

поколение
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Миналата година се оказа ключо-

ва за развитието на външното LED

осветление. В момента LED техноло-

гията заема повече от 50% от ново-

монтираните външни осветителни

тела на обществени места в разви-

тите страни и този процент

продължава да расте със завидна

скорост. LED осветлението е далеч

по-евтино от по-старата технология

за външно осветление HPS и това е

главната причина HPS все повече да

отпада като опция при инсталиране-

то на осветление. С появата на

външни LED осветителни тела на

пазара през 2015 г., HPS не може вече

да се счита за икономически изгодна

алтернатива за новите или по-ста-

рите инсталации. Тази промяна се

дължи на изравняването на цените на

LED осветителните тела с тези за

лампи с HPS технология, както и на

Тенденции в адаптивното
външно осветление

по-високите оперативни разходи на

лампите с HPS технология и разходи-

те по смяната им. Докато някои гра-

дове ще продължат да сменят локал-

но повредени HPS тела, все пак ще е

малко вероятно те да бъдат смене-

ни отново с лампи с HPS технология,

вместо с LED.

В момента средната ефективност

на външните LED тела е около 120

LPW, като за някои от тях тя дости-

га 145 LPW. През 2014 г. повечето

външни LED тела не са надхвърлили

диапазона 80–90 LPW. Ако сегашната

тенденция се запази, до края на 2016

г. може да се очаква средна ефектив-

ност около 150 LPW. Ефективността

на LED външните тела в момента

надхвърля тази на HPS лампи с около

50% и има потенциал да я надхвърли

със 100% до края на т. г.

На пазара обаче се наблюдава една

тенденция, която все още не получа-

ва достатъчно внимание. А именно,

в най-новите LED чипове разликата

в ефективността на топлото и сту-

деното бяло осветление е все по-

малка. Само преди 2 години стандар-

тната цветна температура (от 3000

K до 5000 K) беше около 25%, днес тя

е близо 10%. Тази промяна ще намали

нуждата да се използват осветител-

ни тела с по-студена светлина, кои-

то стават все по-рядко търсени, за-

щото са по-заслепяващи и отразяват

по-силно градското замърсяване на

въздуха, като създават повече еколо-

гични проблеми.

Друг важен проблем, на който все

още се обръща малко внимание, е, че

повечето градове проектират ново-

то LED осветление така, че да дуб-

лира измерената ефективност от

HPS осветлението. В повечето слу-

чаи има оплаквания от страна на

гражданите, че новото градско ос-

ветление е твърде светло и блести

твърде много. Инженерите откриха

фундаментална разлика между това,

как свети широкоспектърна бяла LED

лампа, и това, как свети жълта HPS

лампа с топла цветна температура.

Макар че експертите вече признават

по-високата яркост на LED осветле-

нието,

стандартите за осветление
още не са се развили достатъчно, за

да отчетат тази разлика и да про-

менят препоръките си. Ненавремен-

ното актуализиране на стандартите

за осветление коства на много гра-

дове милиони за спестяване на енер-

гия, като заедно с това кара гражда-

ните да се чувстват така, сякаш са

на паркинг в търговски център. По

този начин някои квартали изцяло за-

губват автентичния си облик. Въвеж-

дането на осветление в града не се

прави само по един или два критерия

– цветната температура има голя-

мо значение в планирането на градс-

Тенденции в адаптивното
външно осветление

В тази статия са очертани тенденциите в адаптивното външно освет-

ление и са посочени основните прогнози за развитието им през 2016 г.
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кото осветление, особено на това в

исторически значимите квартали.

Но дори и стандартите за освет-

ление да се променят, е малко веро-

ятно градовете да намалят нивото

си на осветяване. Днешните стан-

дарти вече позволяват осветяване-

то да се намали с около 50% на пове-

чето улици след пиков час, но транс-

портните инженери все още не пре-

поръчват адаптивен контрол, който

да позволи на градовете да намалят

яркостта на осветлението така, че

да покрие най-новите изисквания.

Основната причина за това е веро-

ятността да не отговорят на стан-

дартите, както и тревога, че обще-

ството няма да приеме по-ниските

нива на осветяване и ще ги сметне

за по-малко сигурни.

И тук е основната разлика между

възприятията на обществеността и

реалността, което води до много

изпуснати възможности за общински

реконструкции. Тъй като LED освет-

лението се възприема като по-свет-

ло, отколкото HPS, нивата на осве-

теност на LED, които са с от 30 до

50% по-ниски от HPS, обикновено се

възприемат от повечето хора като

еднакви с HPS. Така че смяната на

HPS осветление с LED осветление,

чиито по-ниски разходни нива и нива

на осветеност често не се разпоз-

нават от гражданите, ще доведе до

спестяване на разходи и до по-малко

въглеродни емисии.

Още една

нововъзникваща тенденция
която възпира монтирането на адап-

тивно осветление в градовете, е ком-

промисното решение с фиксирано ниво

на осветяване, което е на средно ниво

между препоръчаното във времето

преди и след пиков час. Така се пости-

га около 75% намаляване на енергораз-

хода, като заедно с това се удовлет-

воряват исканията на гражданите за

по-ниски нива на осветеност. Това е

прогресивен подход, който оптимизи-

ра енергийната ефективност, отла-

гайки решението за внедряване на ин-

телигентно управление. Но този под-

ход крие рискове – с отлагане внедря-

ването на адаптивно LED осветление

в бъдеще разходите за монтиране ще

се увеличат, което само по себе си

може да бъде пречка при вземането на

решение за подмяна на старото с LED

осветление.

Интелигентното управление на

LED осветлението вече е устойчива

иновация на пазара, но засега само

малка част от градовете по света

се възползват от него и по-малко от

5% от градските LED тела са с ин-

сталирано приложение за интелиген-

тен контрол, смятат експертите.

Много градове още не са готови да

намалят осветлението си през нощ-

та, за да пестят енергия, и на този

етап инвестициите в адаптивно

осветление са смятани за ненужна

опция, което усложнява ситуацията

на пазара и увеличава броя на времен-

ните решения с фиксирани нива на

осветеност.

Тези тенденции показват, че бъде-

щото масово внедряване на адаптив-

но осветление се дължи на сбор от

фактори. С иновативните финансови

възможности, предлагани от компа-

нии за енергийни услуги, като напри-

мер премахване на високия разход по

монтиране и обслужване, както и

скъсяване на периода за изплащане, би

трябвало повече градове да си създа-

дат нова енергийноефективна поли-

тика в областта на градското ос-

ветление. Политиката включва из-

готвяне на пилотни проекти за адап-

тивно LED осветление и предоставя-

нето им на обществеността за

тестване и коментар преди тяхно-

то одобряване.

Бързото развитие на IoT
спомага за интелигентно свързано

осветление и неговото бързо възпри-

емане на пазара. Синергията между

IoT и осветлението в бъдеще ще има

нови измерения.

Целта, разбира се, е спестяване-





ÑÒÐ. 28 4*2016

> îñâåòëåíèå

то на енергия, което става чрез

снабдяване на интелигентните ус-

тройства за осветление с правил-

ната информация. Заедно с това

тази технология ще се отрази бла-

гоприятно и в други сфери и така об-

ществеността ще я приеме по-

бързо.

Осветлението и IoT са естестве-

но свързани. Днешните големи сгра-

ди предоставят далеч по-малко дан-

ни от реактивните двигатели, дока-

то в същото време методите за

конструиране на тези двигатели

могат да се използват, за да се оп-

тимизират сградите чрез разнооб-

разни данни, включително за среда-

та, начина на работа и поддръжка-

та.

Осветителни системи са монти-

рани във всички части на сградата,

а сензорите осигуряват интелиген-

тното им управление. Тъй като обик-

новеното осветление изразходва мно-

го енергия напразно, ефективността

на една свързана система със сигур-

ност ще бъде възвръщаема инвести-

ция. Пазарът на IoT обаче е доста ди-

намичен и повечето компании отла-

гат инсталирането на свързано ос-

ветление, докато ситуацията не се

стабилизира. За тази цел обаче са не-

обходими актуализирани стандарти

за осветление, което се оказва труд-

на и всеобхватна задача. Друг важен

фактор в процеса е достъпът на об-

ществеността до проектите и оси-

гуряването на правилното й разбира-

не за това, какви са технологиите

днес и как могат да променят града

и бюджета му.

Друга важна тема е неизбежната

връзка между осветление и IoT и ро-

лята й като гръбнак на IoT. На много

места по света този процес вече е

започнал, като държавите обмислят

сериозно монтирането на адаптивно

улично осветление или вече са в про-

цес на монтирането му.

Основен проблем е, че въпреки

краткосрочния успех на интелиген-

тното осветление и свързаността

му с IoT, конкретните начини за по-

стигане и поддържане на траен ус-

пех още не са известни. Експерти-

те предупреждават, че настоящи-

те успешни практики в някои сгра-

ди са само началото и че индустри-

ята трябва да работи в посока IoT

и осветление. Няколко фактора биха

могли да намалят ролята на освет-

лението като основен сектор на IoT,

убедени са специалистите – това

са подценяването на някои играчи и

заинтересовани страни на пазара,

фокусирането върху технически

спецификации вместо върху стойно-

стта за краен продукт и подценя-

ването на значението на оператив-

ната съвместимост. И все пак, в

момента осветлението е единстве-

ната IoT платформа, която се само-

издържа, акцентират те.

Като цяло в бизнеса с IoT се наблю-

дава повратна точка. IoT е икономи-

чески прогресивен, а до 2020 г. се

очаква свързване на 35 млн. устрой-

ства. Ключът към реализиране на

пълния потенциал на IoT обаче е в

съвместната дейност, публично-ча-

стните партньорства, операционни-

те модели и откритите и ясни тес-

тове и критерии, обобщават експер-

тите. Това е само началото на

връзката между осветление и IoT, ко-

ято се заздравява с научен, а не с

комерсиален подход.
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Групата VITO е създадена през 1993

година. Само 23 години по-късно тя е

глобален играч в индустрията на ос-

ветлението - продуктите присъст-

ват в повече от 43 държави на 4 кон-

тинента. Това постижение е резул-

тат от придържане към стратегия-

та за адаптиране на продуктовото

портфолио към търсенето в съответ-

ния регион и развитие на собствена

регионална гъвкава верига на достав-

ки, което гарантира постоянни налич-

ности и бърза реакция. VITO разпола-

га с високотехнологични производст-

вени мощности в Турция и Китай.

Централният офис на групата VITO

се намира в Истанбул. Там е и произ-

водствената база за декоративно ос-

VITO - Всичко за осветлението

ветление и високотехнологични LED

продукти (улично осветление, индус-

триално и фасадно осветление). В Ки-

тай групата разполага с офис и ин-

женерен екип, който извършва развой-

на дейност, а също така оценява и

подбира доставчици за производст-

вото на широка гама продукти. Нали-

чието на буферен склад в Китай зна-

чително скъсява времето за достав-

ка до съответния пазар.

Групата VITO разполага със собс-

твени търговски офиси в Русия, Ук-

райна, Ирак и България. Офисът в Со-

фия изпълнява ролята на дистрибуци-

онен център и обслужва всички кли-

енти на VITO в Европа. Доставките

се извършват директно от София до

всяка точка на Стария континент.

"Вито Европа" ООД е представи-

телството на групата VITO за Бъл-

гария и чрез своята мрежа от дист-

рибутори в страната предлага про-

дукти под търговските марки: Vito,

Vitoone, VitoLed, Vitoraina и Econur. Дру-

жеството поддържа широко портфо-

лио и постоянни наличности от свет-

лоизточници, осветителни тела и ак-

сесоари - от халогенни лампи, луми-

нисцентни пури и тела до огромно

разнообразие от LED лампи и разно-

образни LED продукти.

"Вито Европа" ООД

София, ул. "Източна тангента" 102, ет.4

тел.: 02 4341575

VITO - Всичко за осветлението
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Термопомпените бойлери използват електроенергия за

пренос на топлина от едно място на друго, вместо да

генерират топлина директно. По тази причина те могат

да са двойно или тройно по-енергийно ефективни откол-

кото конвенционалните бойлери с електрически нагрева-

телни елементи. За пренос на топлина термопомпите

работят подобно на хладилниците, но наобратно.

Термопомпеният бойлер извлича топлинната енергия

от околния въздух и я отвежда при много висока темпе-

ратура в своя резервоар. Можете да закупите самосто-

ятелна термопомпена водонагревателна система като

общо интегрирано устройство с вграден резервоар за

вода и резервни водонагревателни електрически елемен-

ти. Но като алтернативно решение можете да оборуд-

вате съществуваща термопомпа, така че да работи със

съществуващ конвенционален бойлер.

Термопомпените бойлери следва да бъдат монтирани

на места, където температурите се движат в диапазо-

на 4,4 - 32,2 °C през цялата година, а около самия бойлер

трябва да бъде осигурено свободно пространство от поне

28 кубически метра. Студеният отработен въздух може

да бъде отведен в помещението или навън. Термопомпе-

ните бойлери трябва да се монтират в добре отоплено

помещение – например при пещи. Те не могат да рабо-

тят ефективно на студени места. Когато работят,

термопомпените бойлери охлаждат пространството, в

което се намират. Можете да внедрите термопомпена

система с източник на топлина околния въздух, която обе-

динява отопление, охлаждане и подгряване на вода. През

зимата тези комбинирани системи извличат топлина от

въздуха навън и я отвеждат вътре в помещението, а през

лятото извличат топлината от вътрешността на по-

мещението и я разсейват навън. Тъй като те извличат

топлината от въздуха, за места с топъл климат са под-

ходящи всякакви видове термопомпени системи с източ-

ник на топлина околния въздух.

Собствениците на жилища монтират предимно гео-

термални термопомпи за отопление и охлаждане на до-

мовете си. Тези помпи извличат топлина от земните

недра през зимата, и от въздуха в къщата през лятото.

За подгряване на вода към геотермалната отоплителна

термопомпена система може да се добави пароохлади-

тел. Той представлява малък спомагателен топлообмен-

ник, който използва прегретите газове от компресора

на термопомпата за подгряване на вода. След това тази

затоплена вода се отвежда по тръбната система до

резервоара на термопомпения бойлер.

Пароохладители се използват и за проточните водо-

нагреватели (бойлери). През лятото пароохладителят

използва излишната топлина, която иначе би била отве-

Термопомпени бойлериТермопомпени бойлери

Повечето собственици на жилища, които имат

термопомпи, ги използват за отопление и охлаж-

дане на домовете си. Но термопомпата може

да се използва и за подгряване на вода – или като

самостоятелна водонагревателна система, или

като комбинирана система за подгряване на

вода и климатизация на помещение.
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дена в земята. Ето защо, когато

термопомпата от геотермален тип

работи често през лятото, тя би

могла да подгрява цялата топла вода,

която се консумира.

През есента, зимата и пролетта,

когато пароохладителят не генери-

ра много излишна топлина, може да

се разчита повече на обемен или

проточен водонагревател за подгря-

ване на нужната топла вода. Някои

производители предлагат и геотер-

мални термопомпени системи с трой-

но действие, които осигуряват ото-

пление, охлаждане (климатизация) и

гореща вода. Те използват отделен

топлообменник за задоволяване на

всички потребности от топла вода

в домакинството.

Термопомпеният бойлер отвътре
Термопомпата има три основни

компонента: изпарител, компресор и

кондензатор. В изпарителната сер-

пентина на термопомпата течният

хладилен агент е изложен на стайна

температура. Докато хладилният

агент се подгрява от топлината,

извлечена от стайния въздух, агре-

гатното му състояние се променя от

течно на газообразно вътре в изпа-

рителната серпентина. Газообразни-

ят хладилен агент преминава в ком-

пресора, който го свива и повишава

налягането и температурата му.

След това загретият хладилен агент

минава през кондензатора, който или

е серпентина, увита около вградения

резервоар, или топлообменник под

налягане, свързан с отделен резерво-

ар за вода. Докато загретият хлади-

лен агент отдава топлината си на по-

студената вода, той се охлажда и

кондензира във вид на течност. След

това хладилният агент преминава

през разширителен шибър, където

налягането му се понижава и след

това цикълът се повтаря.

Използвайки уникалните свойства

на хладилния агент, термопомпата

може да извлича енергия от въздуха

в помещението, в което се намира,

като леко го охлажда. Количеството

на извлечената енергия зависи от

температурата на околния въздух и

на водата в резервоара.

Трансформирането на една едини-

ца електроенергия в три единици

топлина е уникално предимство на

термопомпените бойлери от гледна

точка на нагревателната им способ-

ност. Това повишение на отоплител-

ния ефект се означава като коефици-

ент на полезно действие (КПД) на

термопомпения бойлер. Повечето

термопомпени бойлери имат КПД

между 2 и 4, в зависимост от стай-

ната температура и влажността,

както и от температурата на вода-

та. За сравнение, счита се, че един

конвенционален електрически бойлер

има КПД равно на 1. Температурата

в помещението, в което се намира

термопомпеният бойлер, топлоизола-

цията на резервоара и честотата на
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ползване на топла вода оказват влияние на КПД на тер-

мопомпените бойлери.

Енергията за захранване на термопомпата може да

идва от пасивното отопление от проникващите в поме-

щението слънчеви лъчи; от конвенционална отоплител-

на система; от затоплящия ефект на почвата, окръжа-

ваща стените на мазето; или от други източници на

топлина. Охлаждането, което термопомпеният бойлер

предизвиква в помещението, в което се намира, е от полза

през лятото, но е недостатък през зимата. Ако бойлерът

е монтиран в мазе, колкото по-голямо е то, толкова по-

малко влияние ще оказва на жилищните помещения. Ос-

вен това в мазета в райони с висока влажност значител-

но предимство на термопомпения бойлер е това, че той

отстранява влагата от въздуха, намалявайки или съвсем

елиминирайки нуждата от допълнителен изсушител на

въздух. Тъй като термопомпеният бойлер работи и като

изсушител на въздуха, трябва да му бъде осигурен подов

сифон с канализационно отклонение за отвеждане на кон-

дензата.

Избор на термопомпен бойлер
Системите с термопомпени бойлери обикновено имат

по-високи първоначални капиталови разходи в сравнение

с конвенционалните електрически обемни водонагрева-

тели. От друга страна обаче, термопомпените бойлери

имат по-малки експлоатационни разходи, което компен-

сира по-високите разходи за тяхното закупуване и мон-

таж.

Преди закупуването на система за осигуряване на

топла вода чрез термопомпен бойлер, трябва да се раз-

гледа следното: размерите на бойлера и неговата оцен-

ка „First Hour Rating“ (оценка за първия час); вида на гори-

вото и  неговата наличност; коефициентът на енергий-

ната ефективност на бойлера и общите разходи за ек-

сплоатацията му.

Оразмеряване на термопомпени бойлери и бойлери
с резервоари
За да се оразмери правилно един жилищен бойлер – в

това число термопомпен бойлер – се използва оценката

„First Hour Rating“ на същия. Тя отразява броя на литрите

топла вода, които водонагревателят може да осигури на

час от момента, когато е запълнен с гореща вода. Тя

зависи от капацитета на бойлера, от източника на

топлина (нагревател, въздух, вода и т. н.) и от капаци-

тета на този източник.

Видове горива, наличие и разходи за подгряване
на вода
Ако в региона има налични няколко вида горива, добра

идея е да се сравнят цените им, особено при строеж на

нова къща. Дори при смяна на водонагревателя в съще-
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ствуващ дом може да се спестят

разходи в дългосрочен план, ако се

използва различно гориво или енерги-

ен източник.

Видът на избрания бойлер оказва

влияние и на разходите за отопление.

Един тип водонагревател може да из-

ползва даден вид гориво по-ефектив-

но, отколкото бойлер от друг тип.

Например хибридният електрически-

термопомпен обемен водонагревател

е по-енергийно ефективен, отколко-

то конвенционалния електрически

бойлер. Освен това хибридният елек-

трически-термопомпен бойлер може

да има по-малки текущи разходи, по-

ради по-високата си ефективност в

сравнение с конвенционалните газо-

ви котли, дори когато местните цени

на природния газ са по-ниски от тези

на електричеството.

Определяне на енергийната
ефективност
Коефициентът на енергийна ефек-

тивност показва общата енергийна

ефективност на бойлера според ко-

личеството топла вода, произведе-

на в резултат на изгарянето на еди-

ница гориво, консумирано в течение

на един типичен ден. Той включва

следното: коефициент на ефективно

възстановяване – колко ефективно

топлината от енергийния източник

се предава на водата; загуби от ре-

зервиране – процентът на топлинни-

те загуби за един час от съхранява-

ната топла вода, съотнесен към ко-

личеството топлина в съхранявана-

та топла вода (за бойлери с резерво-

ари); циркулационни загуби – топлин-

ни загуби, докато водата циркулира

през водонагревателя и/или входните

и изходните тръбопроводи.

Колкото по-висок е коефициентът

на енергийна ефективност, толкова

по-ефективен е бойлерът. Но по-ви-

сокият коефициент на енергийна

ефективност не винаги означава по-

ниски годишни експлоатационни раз-

ходи, особено когато се сравняват це-

ните на различните горива.

Монтаж и поддръжка
Правилният монтаж и поддръжка

на една термопомпена водонагрева-

телна система може да оптимизира

нейната енергийна ефективност.

Правилната инсталация зависи от

много фактори. Те включват: вида на

горивото; климата; изискванията на

местните строителни норми; изиск-

ванията за безопасност. Ето защо е

най-добре да се наеме квалифициран

изпълнител на ОВиК системи или

проектант/монтажник на геотермал-

ни термопомпени системи, който да

монтира термопомпата.
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Съотношението между вложена-

та енергия и прогнозираните коли-

чества енергия, необходими за по-

криване на изискванията за стан-

дартна употреба на дадена сграда,

служи като мярка за енергийна ефек-

тивност. Според европейската ди-

ректива за енергийните характери-

стики на сгради (Energy Performance

of Building Directive – EPBD), следни-

те употреби на енергия за топлин-

ни и електрически цели се взимат

Енергийна ефективност
чрез сградна
автоматизация в
индустрията

предвид при определянето на енер-

гийната ефективност на сградата:

Отопление, битова гореща вода

(БГВ), охлаждане, вентилация, ос-

ветление, допълнително енергопот-

ребление.

Модерните безжични решения за

управление на мрежата в сградите

предлагат всеобхватен контрол,

който не се ограничава само до ос-

ветлението, а включва и ОВК систе-

ми, системи за реакция спрямо

търсенето, дистанционно наблюде-

ние, откриване на дефекти и още

редица приложения. Това са ново

поколение решения, които използват

максимално ефективни стратегии за

контрол, като в същото време се

предлагат на много по-ниска цена от

традиционните жични решения. Те

най-често се предлагат като софту-

ер, инсталиран на компютър в сама-

та сграда, или се инсталират като

облачно-базирани решения. Предназ-

начени са да отговарят на изисква-

нията за сигурност и нуждите на

всички приложения (като например

системи за сградно управление) във

всички видове индустриални съоръ-

жения. Съоръженията с висок таван,

като складови помещения например,

са основни кандидати за безжични

системи за контрол поради висока-

Мениджърите на промишлени сгради, складове и логистични

центрове все по-често се изправят пред предизвикателство-

то да намалят експлоатационните си разходи. Взимайки пред-

вид постоянно покачващите се цени на обществените услуги,

подобряването на енергийната ефективност се превръща в

основен приоритет за специалистите от редица сектори.

Енергийна ефективност
чрез сградна
автоматизация в
индустрията
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та цена, сложността и липсата на гъвкавост на тра-

диционните системи.

Стандартът EN 15232
Новият европейски стандарт EN15232: „Енергийни ха-

рактеристики на сградите – Влияние на сградната ав-

томатизация, контрол и управление“ е от поредицата

стандарти на CEN (Европейски комитет по стандарти-

зация), разработени в рамките на проект за стандар-

тизация на Европейския съюз. Целта на този проект е

да подкрепи изпълнението на Директивата за енергий-

ни характеристики на сградите (EPBD), чрез което да

се подобри енергийната ефективност на сградите в

страните членки на ЕС. Стандартът EN15232 определя

методи за оценка на въздействието на системи за

сградна автоматизация и контрол (BACS) и за техни-

ческо управление на сгради (TBM) върху енергийните ха-

рактеристики на сградите. Стандартът очертава и

метод за дефиниране на минималните изисквания, кои-

то тези системи трябва да изпълняват в различни по

размер сгради.

Системите за сградна автоматизация и контрол и

техническото управление на сгради влияят на енергий-

ната ефективност на сградите по многобройни начини.

BACS осигуряват ефективна автоматизация и контрол

на отопление, вентилация, охлаждане, гореща вода и

осветителни уреди, което увеличава оперативната и

енергийната ефективности. Отделно могат да бъдат

настроени сложни интегрирани функции за пестене на

енергия, които взимат предвид действителното изпол-

зване на сградата според нуждите на потребителите.

Така се намаля и отделеното количество CO2 емисии.

Системите за управление на сгради и особено TBM пре-

доставят информация за експлоатацията, поддръжката

и за управлението на енергия, включително настоящи и

обезпокоително високи или ненужни потребления на енер-

гия.

Енергийно потребление в складове
С 55% от общото енергийно потребление, осветлени-

ето е най-големият енергиен разход за един склад, пос-

ледвано от ОВК системите. Различните отделения на

един склад – зони за товарене, отворени пространства

за съхранение, активни модули за приемане и изпращане

на поръчки, както и високи рафтове за съхранение, изис-

кват различно ниво на осветление и заради това се нуж-

даят от модерна система за управление на осветлени-

ето с повече възможности от просто сензори за

присъствие.

Традиционните жични системи за контрол са ограни-

чени от гледна точка на разходите, функционалността

и сложността им. С отстраняването на кабелите управ-

лението на осветлението се осъществява с по-големи

ползи, на по-ниска цена, а освен това има и по-широк набор

от потенциални клиенти. Освен да намалят разхода на

енергия, чрез безжичния контрол на енергоемки приложе-

ния управителите на складове могат да разберат пове-

че за различните дейности, който се изпълняват в съоръ-

жението, и да подобрят безопасността и производител-

ността.

Характеристики и предимства на безжичното
мрежово управление (WNC)
Безжичните решения за управление на мрежата пред-

лагат цялостни проверки, които обхващат не само ос-

ветлението, а и ОВК, реакции на търсенето, управление

на натоварването на щепселите, откриване на грешки,

дистанционно наблюдение и др. WNC може да има поло-

жителен ефект върху експлоатацията на складове и

разпределителни центрове по следните начини:

Управление на осветлението - модернизирането на ос-

ветлението с по-ефективни лампи може да спести сред-

но 50% от разходите за енергия. Интелигентните стра-

тегии за контрол като регулиране на задачите, възпол-

зване от дневната светлина и следване на график могат

да осигурят осветление, оптимизирано според конкрет-

ните нужди на отделна зона и активност.

Управление на ОВК системи и натоварване на щепсе-

лите - може да допринесе за значителни икономии и да

намали още 24% от енергопотреблението на дадена сгра-

да. Не всички зони в даден склад или предприятие изиск-

ват климатичен контрол, така че охлаждането може да

бъде оптимизирано според заетостта на помещението

или според предварително зададен график.

Натоварването на щепселите рядко се контролира, но

представлява значителен процент от загубите на енер-

гия. Когато се инсталира такава система за контрол

устройствата, които се включват в стандартни щеп-

сели, като големи копирни машини, принтери и други,

вместо това се включват в специализиран контролер.
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Така натоварването може да се уп-

равлява според график или чрез дат-

чик за заетост.

Лично управление - редица проуч-

вания доказват положително въздей-

ствие на работната среда и възмож-

ността за контрол над тази среда

върху производителността и щасти-

ето на работника. Установено е

също, че при предоставена възмож-

ност за личен контрол над осветле-

нието потреблението на енергия има

тенденция да е по-ниско. Модерното

безжично мрежово управление позво-

лява различна степен на личен конт-

рол над затъмнението, включително

дистанционно управление на работ-

ния плот на място или чрез виртуал-

ни ключове онлайн.

Общо управление - едно от предим-

ствата на WNC е възможността да

се имплементират допълнителни при-

ложения към вече съществуваща

мрежа, без това да изисква изграж-

дането на нова специализирана инф-

раструктура. WNC осигурява възмож-

ност за използване на допълнителни

управления, като много често прило-

жение в индустриалните складове е

управлението на вентилатори. Голе-

мите промишлени вентилатори чес-

то хабят много енергия – с безжич-

ния мрежови контрол, вентилатори-

те могат да се изключват, когато

пространството не е заето. Те мо-

гат и да бъдат настроени да се

включват последователно, за да се

намали внезапното покачване на по-

треблението и периодите на върхо-

во натоварване.

Влажност, CO2 и мониторинг на

околната среда - WNC системите с

множество приложения предлагат и

функцията за мониторинг на околна-

та среда. Редица нови и набиращи

популярност приложения ползват сен-

зори за мониторинг на околната сре-

да, за да докладват за условията в

съоръжението и да известяват, ако

е надвишен даден праг. В някои съоръ-

жения, като например хладилни скла-

дове, температурата и влажността

на въздуха трябва внимателно да се

следят, за да се избегнат непланира-

ни прекъсвания. Някои решения за

осветление поддържат такива фун-

кции и сензори за температура и

влажност могат да се добавят към

мрежата, така че да докладват дан-

ни в реално време.

Безопасност и продуктивност -

основната дейност в дадено съоръ-

жение се изпълнява в няколко зони, но

не е необходимо цялата сграда да е

силно осветена, особено в помещения,

които се обитават само периодично.

Сензори за движение могат автома-

тично да осветяват на 100% яркост

пътеки между рафтове в складове,

когато мотокари се движат по тях.

В допълнение, WNC системите могат

да откриват неизправности при ос-

ветителните тела, с което да пре-

дотвратят аварии и да подобрят ця-

лостната безопасност в съоръжени-

ята.

Дистанционно управление - модер-

ните WNC системи позволяват на

специалистите да следят състояни-

ето на съоръжението дистанционно.

Те изпращат уведомления, когато при

дадени обстоятелства се достигне

критичен праг на влажност или тем-

пература. Вентилаторите например

могат дистанционно да се включват

в зависимост от качеството на

въздуха или нивото на въглероден

диоксид в самата сграда.

Откриване на неизправности и ав-

томатизирана поддръжка - преван-

тивната поддръжка може да предот-

врати редица критични повреди. Без-

жичните сензори могат да открият

неизправните осветителни тела и

да известят за тяхното състояние.

Като наблюдават и измерват по-

треблението на енергия на отделни-

те елементи от дадена инсталация,
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някои системи за управление могат

да предоставят информация за неиз-

правността не само на крушки, но и

на сензори. Подобна информация

може да се използва и за да се на-

прави обосновано предложение за

бъдещата дата, когато ще е необ-

ходим ремонт. Възможно е и ръчно-

то или автоматично пренастройва-

не в случай на повреда - ако напри-

мер сензор за заетост не работи, ос-

ветлението може временно да бъде

свързано към съседен сензор, дока-

то другия не се смени. Цялата инфор-

мация, която WNC системата пре-

доставя, може да се използва в сис-

тема за управление на енергията, с

която да се изготвят възможно най-

точни графици за профилактична

поддръжка.

Анализ и задълбочена представа за

енергийното потребление - енергий-

ният анализ позволява на управите-

лите на сгради да проучат подробно

получените данни, да разкрият скри-

тите възможности и да подобрят

процеса на вземане на решения. Ви-

зуалните доклади пък изобразяват

тенденциите на употреба, както и

данни в реално време, с помощта на

които управителите могат да кори-

гират цялостното потребление на

енергия. Така един централизиран

софтуер за управление на енергия по-

зволява едновременното измерване и

управление на енергията. Тази стра-

тегия допринася за пестенето на

енергия с течение на времето, тъй

като постоянно подобрява всички

други стратегии за управление.

Преконфигурация на системите в

сградата - за да се улесни крос-до-

кингът в складове (разтоварването

на стоки от пристигащ камион и

директното им натоварване в изхо-

дящи камиони)  и управлението на не-

прекъснато променящите се номен-

клатури, преконфигурациите на сис-

темите не трябва да са необичайни.

При WNC системите преконфгиураци-

ята е лесна, тъй като се извършва

само софтуерно и не налага смяна на

кабели или електрически инсталации.

Поддържащият персонал не трябва да

се качва нависоко, за да регулира

осветеността на помещенията, тъй

като тази настройка може да се

извършва от компютър.

Интеграция с BMS - някои модер-

ни системи за управление на освет-

лението могат да се интегрират към

цялостната система за сградно уп-

равление на съоръжението (BMS),

обикновено чрез BACnet или друг от-

ворен протокол. Чрез една такава ин-

теграция, от потребителският ин-

терфейс на BMS системата се кон-

тролира и осветлението. Стратеги-

ята намалява разноските за управле-

ние на сгради, в които е необходим

контрол от една конзола както на

осветление, така и на ОВК системи

и други функции.
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Някои резервоари са подходящи

само за надземно инсталиране, дока-

то други могат да бъдат сложени и

под, и над земята. Доброто познава-

не на характеристиките на матери-

алите, от които се изработват вод-

ните резервоари, е от съществено

значение при закупуването на тако-

ва съоръжение. Най-често използва-

ните материали за целта са пласт-

маса, метал, неръждаема стомана,

бетон и стъклопласт.

Пластмаса
Пластмасовите резервоари са най-

разпространеният тип резервоари за

съхранение на вода, защото са леки

и могат да бъдат транспортирани

лесно. Те се предлагат в различни по

дизайн, форма и цвят варианти. Стан-

дартните кръгли полиетиленови ре-

зервоари обикновено са най-евтини-

те от тях, като винаги е по-изгодно

закупуването на един по-голям резер-

воар за съхранение на вода, вместо

няколко по-малки. Въпреки добавени-

те в материала UV инхибитори, пла-

стмасовите водни резервоари обик-

новено стареят с времето под вли-

янието на слънчевата светлина. Това

е така, защото съществуват огра-

ничения за количеството UV инхиби-

тори, които могат да бъдат добаве-

ни към полимера. Повечето произво-

дители стандартно осигуряват и

сервизно обслужване на резервоари-

Материали за резервоари за
съхранение на вода

те. Общо взето, полиетиленовите

резервоари за вода могат да бъдат

поправени лесно с подходящото обо-

рудване. Също така, те са и относи-

телно устойчиви на увреждания

вследствие на контакт със солена

вода.

Пластмасовите резервоари се

предлагат в голямо разнообразие от

цветове и конструкции, включител-

но кръгли, модулни или балони. Най-

подходящи при по-интензивно потреб-

ление са модулните резервоари и

балоните за съхранение на вода, ин-

сталирани под пода на сградата.

Балоните за вода представляват

гъвкави пластмасови или гумени ре-

зервоари, оградени с метална рамка,

и са подходящи за къщи с дървени

основи. Съществуват и редица реше-

ния за подземно съхранение на вода в

пластмасови резервоари с непропус-

клива обвивка. Въпреки че някои по-

лиетиленови резервоари са достатъ-

чно добре подсилени и могат да из-

държат на големи натоварвания, все

пак за резервоари за съхранение на

вода с обем над 10 000 л се препоръ-

чва използването на бетон.

Обикновено вплътненият пясък е

добро решение за фундамент на пла-

стмасовите резервоари за вода. В

случай че потребителят разполага с

фиксирана водопроводна система и

големи резервоари, би било добре да

се помисли за основа от подсилен

бетон, за да се избегне размества-

нето на резервоара и риска от повре-

да на водопроводната система.

Ако полиетлиеновият резервоар е

остарял до такава степен, че вече не

е годен за съхранение на вода, той

може да бъде рециклиран и оползот-

ворен за производството на редица

други продукти.

Подземните пластмасови резерво-

ари за вода са с по-висока цена по две

причини разходите за изкопаване и

разходите за резервоар, изработен

от по-подсилен материал. Последно-

то се изисква само ако резервоарът

ще бъде инсталиран на дълбочина по-

вече от 60 см. Разполагането на ре-

зервоар в глинена почва не е препоръ-

чително заради циклите на разширя-

ване и свиване на почвата. Стените

на подземните резервоари за съхра-

нение на вода са по-дебели, а поняко-

га във вътрешността им се добавя и

допълнителна метална конструкция.

Пластмасовите резервоари за съхра-

нение на дъждовна вода са с вмести-

мост от 250 л до 44 000 л. За още по-

голям капацитет на вместимост

няколко пластмасови резервоара мо-

гат да се свържат в една система.

Метал
Първите метални резервоари за

съхранение на вода са били изработ-

вани от галванизирано желязо. Днес

те не са толкова разпространени

заради разработването на подходяща

за целта сплав на цинк и алуминий.

Повечето съвременни метални резер-

воари са направени от стомана, ко-

ято има хигиенно полимерно покритие

от вътрешната страна.

Стоманените резервоари за съхра-

нение на вода са с експлоатационен

живот от около 20 години, но често

Резервоарите за съхранение на вода се предлагат в разнообразие

от размери и видове. Те могат да бъдат разположени над земна-

та повърхност или под нея. Определянето на това, дали един ре-

зервоар за съхранение на вода да бъде монтиран под земята, или

не зависи от фактори като тип на почвата, температура на възду-

ха, цена на резервоара и разходи при инсталация и поправка.

Материали за резервоари за
съхранение на вода
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издържат и много повече. За разлика

от тях, резервоарите от цинк-алуми-

ний и галванизираните започват да

корозират след 10 години употреба.

Вътрешната част на стоманените

резервоари е конструирана по начин,

който предотвратява корозия на

материала. Затова е важно тази

част да се пази по време на сглобя-

ване, монтиране, чистене или под-

дръжка.

Едно от предимствата на метал-

ните резервоари е, че могат да бъдат

персонализирани по цвят и форма

според желанието на клиента и че са

леки и следователно - лесни за пре-

насяне. Повечето от тях излизат от

производство с галванично покритие

или предварително боядисани.

Резервоарите, направени от цинк-

алуминий, могат да отделят цинк във

високи концентрации, което не се

счита за здравен риск, но може да

повлияе на вкуса на водата. Стома-

нените резервоари са предпочитани

за съхранение на питейна вода, тъй

като те обикновено отговарят и на

изискванията на законодателството

в областта.

Препоръчва се стоманените резер-

воари да се инсталират върху бетон-

ни фундаменти. В края на жизнения им

цикъл, в зависимост от състоянието

им, повечето от тях могат да бъдат

рециклирани.

Неръждаема стомана
Неръждаемата стомана е из-

дръжлив материал и е добро решение

за съхранение на вода с високо каче-

ство. През последните няколко годи-

ни цената на тези резервоари спад-

на значително заради по-голямата

конкуренция, която създадоха увели-

чилите се производители на пазара.

Резервоарите от неръждаема стома-

на мога да се купят на цена, близка

до тази на повечето стоманени ре-

зервоари, и предвид дългия им експ-

лоатационен живот могат да бъдат

най-доброто решение в дългосрочен

план. Практически те могат да над-

живеят всеки друг вид резервоар и се

ремонтират относително лесно.

Нужно е само заваряване при по-мал-

ките дупки или закърпване с парчета

нова неръждаема стомана при по-

големите дупки. Обикновено при по-

правка няма нужда от допълнителна

обработка (нанасяне на покритие),

тъй като антикорозионният слой е

интегриран в самата стомана. В за-

висимост от мащаба на повредата,

резервоарите могат да бъдат попра-

вени и с различни водоустойчиви уп-

лътнения. Резервоарите от неръжда-

ема стомана се произвеждат в мно-

го размери и форми и могат да бъдат

персонализирани според приложение-

то им и желанията на клиента.

Основното им предимство е, че

неръждаемата стомана е относител-

но инертен материал и не повлиява

неблагоприятно на вкуса или каче-

ството на водата. Те не корозират

колкото резервоарите със стомане-

но покритие и могат да бъдат про-

дадени за скрап в края на жизнения им

цикъл, тъй като материалът, от

който са направени, е доста ценен.

Бетон
Бетонните резервоари за съхране-

ние на вода се използват от много

години предимно в селските райони,

но сега стават все по-популярни и в

градовете, особено предварително

сглобените подземни бетонни резер-

воари, които могат да бъдат инста-

лирани под паркоместа или дворове на

къщи. Предимството им е, че могат

да съхраняват голямо количество

вода на територията на малки имо-

ти, които не разполагат с достатъ-

чно пространство за надземен мон-

таж. Дори къщите с малки градини,

които не изискват толкова вода за

поливане, консумират големи количе-

ства вода за пране и хигиенни поме-

щения. Затова е целесъобразно в

такива случаи за водоснабдяване да

се ползват именно подземни бетон-

ни резервоари.

Сами по себе си, предварително

сглобените бетонни резервоари са

съвсем малко по-скъпи от стомане-

ните, но подземният им монтаж може

да изисква повече средства поради

нуждата от наемане на изкопна и

транспортна техника. Все пак, пред-

вид поскъпването на водата и имо-

тите, те могат да се окажат добра

дългосрочна инвестиция за централ-

ни градски или малки улици, тъй като

не заемат много от ценното за кли-

ента пространство.

Бетонните резервоари за съхране-

ние на вода са изключително из-

дръжливи и повечето конструирани по

поръчка имат допълнително добаве-

ни пластификатори за подсилване на

материала. Друго тяхно предимство

е, че се изливат в гладка и цяла фор-

ма, което предотвратява появата на

течове. Повечето производители

дават гаранция на бетонните водни

резервоари между 20 и 30 години.
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Въпреки че не са толкова лесни за

ремонт, колкото резервоарите от

неръждаема стомана или стъкло-

пласт, пробивите в бетонни резерво-

ари за съхранение на вода могат да

бъдат поправени с различни видове

уплътнители в зависимост от разме-

ра и местоположението на повреда-

та.

Броят на производителите на бе-

тонни резервоари за съхранение на

вода нарасна в последните години и

сега на пазара се предлагат такива

съоръжения с всевъзможни форми и

размери, включително правоъгълни,

които лесно се побират под паркоме-

ста и алеи. Бетонните резервоари,

било то сглобени на място или изпра-

тени готови от производителя, обик-

новено се проектират така, че да

издържат големи товари.

С времето по-старите бетонни

резервоари могат да започнат да

отделят вар, което ще повлияе на pH

и вкуса на водата. Въпреки това,

водата от бетонните резервоари

често е с много добро качество. Те

поддържат водата по-студена в срав-

нение с резервоарите от други мате-

риали, което намалява риска от раз-

витие на бактерии.

Бетонните резервоари са изключи-

телно тежки и затова при инстала-

цията им е необходимо повече време

за слягане. Пясъкът е добро решение

за фундамент, като се препоръчва

преди монтаж да се трамбова или

уплътни, за да се намали размества-

нето на резервоара. Хубаво е след

инсталация резервоарът да се оста-

ви да слегне в продължение на някол-

ко седмици преди включването му към

водопроводната система.

Стъклопласт
Резервоарите от стъклопласт са

по-малко разпространени от пласт-

масовите и обикновено при тях е по-

трудно да се открие широка гама от

форми и размери. Все пак, те имат

няколко предимства спрямо пластма-

совите резервоари, като например

по-голяма топлоустойчивост. Кръгли-

те резервоари за съхранение на вода

от стъклопласт струват почти кол-

кото пластмасовите с изключение на

направените по поръчка, които са по-

скъпи и се намират по-трудно.

Резервоарите от стъклопласт са

леки, устойчиви на ръжда и химичес-

ка корозия и могат да издържат на ви-

соки температури. Те са по-устойчи-

ви на UV радиация, отколкото плас-

тмасовите и затова са по-подходя-

щи, ако ще бъдат излагани на дирек-

тна слънчева светлина. От друга

страна, фактът, че пропускат пове-

че светлина, е предпоставка за раз-

витие на водорасли.

Водните стъклопластови резерво-

ари се преместват лесно, защото са

с относително тънки стени. Има

опасност да се пропукат, тъй като

са доста чупливи, но лесно могат да

бъдат поправени.

Резервоарите за съхранение на

вода от стъклопласт обикновено са

със специално вътрешно покритие,

което да редуцира пропускливостта

на светлина. Преди пускането на ре-

зервоарите в продажба, покритието

трябва да бъде обработено термич-

но.

Като композитен материал,

стъклопластът не е подходящ за

рециклиране и негодните за употре-

ба резервоари следва да се депони-

рат. Те съдържат много полиестер-

на смола и малки количества токсич-

ни вещества, които се освобождават

при разлагането на материала в де-

пото за отпадъци. Като всички резер-

воари обаче, и тези могат да бъдат

повторно използвани за други прило-

жения. Например големите резервоа-

ри от стъклопласт могат да бъдат

превърнати в складове, при условие

че са подходящо укрепени.

Обикновено пясъкът е подходящ за

основа за резервоарите от стъклоп-

ласт, но не и при силно фиксирана во-

допроводна система. В такъв случай

се препоръчва фундамент от подси-

лен бетон, за да се избегне разме-

стването на резервоара.
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Пречиствателни станции One2Clean
Подходящи за обекти с натоварване от

2 - 20 еквивалент жители.

"One2Clean" системата, производство

на фирма GRAF - Германия, е предназначе-

на за пречистване на битови отпадъчни во-

ди от източници като къщи, вили, малки хо-

телски комплекси и къмпинги, които не са

свързани към местната канализационна

система.

Пречиствателното съоръжение прите-

жава европейски сертификат за техноло-

гията EN 12566-3 и водата на изхода е вто-

ра категория (99% степен на пречиства-

не). Пречистената вода може да се съби-

ра в резервоар и да се използва за поливни

нужди или да се отведе подпочвено в дре-

нажна система.

Работи с активна утайка (биомаса), от-

говаряща на изискванията на EN 12566-3,

като напълно биологична пречиствателна

станция. Принципа на работа е SBR - би-

ореактор с циклична последователност. В

системата няма подвижни части и елект-

рически елементи. Всички процеси се осъ-

ществяват от една еърлифтна помпа, ком-

пресор за въздух и мембранен аератор.

Бързи и качествени природосъобразни решения
за пречистване на битови отпадни води

Пречиствателни станции без ток ARGO
Подходящи за обекти с непостоянно нато-

варване (тип вила)

"ARGO" пречиствателни станции са пред-

назначени за пречистване на битови отпадъч-

ни води от еднофамилни и многофамилни жи-

лищни сгради. Съоръженията са с капацитет

от 4 до 50 еквивалент жители.

Пречиствателна станция ARGO притежа-

ва европейски сертификат в съответствие

със стандарт EN 12566-3+A2:2013.

ARGO е аеробна пречиствателна станция

работеща без ток на принципа на биофилтър.

Състои се от два основни елемента, свърза-

ни с хидравлични линии и вентилационни тръ-

би. Основните елементи са: първичен утаи-

тел - оборудван с изходящ филтър, който пре-

дотвратява проникването на твърди вещес-

тва в реактора и биореактор - оборудван с

биофилтър с уникална структура, който оси-

гурява подходяща среда за микроорганизми-

те осъществяващи процеса на пречистване,

благодарение на което микрофлората е пред-

пазена от изсушаване и пречиствателната

станция може да остане без постъпване на

отпадъчна вода за 6 месеца или повече.

Carat XXL резервоари 16000-102000 л
За подземен монтаж подходящи за питей-

ни и отпадъчни води

Изработени от полиетилен с висока плът-

ност (PEHD) по метода на ротационно лее-

не. Това ги прави изключително подходящи за

подземен монтаж. Минималната степен на де-

формация и високата якост на материала оси-

гуряват на резервоарите стабилност и дъ-

лъг експлоатационен период.

 Резервоарите "Carat XXL" са специално раз-

работени за подземен монтаж. Изцяло вертикал-

ното оребряване позволява монтаж без допълни-

телно укрепване (бетониране) в зони с високи под-

почвени води и в зони с натоварване от тежко-

товарни автомобили (камиони до 40). Основното

приложение на "Carat XXL" резервоари е за съби-

ране на питейни, дъждовни и отпадъчни води, как-

то и за резервоар за противопожарни нужди.

Гъвкави резервоари
Гъвкавите резервоари със самоносеща

конструкция представляват отлична алтер-

натива на конвенционалните резервоари и

предлагат изключително много предимства.

Подходящи за съхранение на: Индустриал-

ни и битови отпадъчни води, Земеделски от-

падъчни води, Течни торове, Дъждовни води,

Питейни води, Водосъхранение за различни

приложения и др.

Гъвкавите резервоари са най-бързото ре-

шение за монтаж и не изискват специална

поддръжка. Предлагат се в широка гама обе-

ми от 1 до 1000 м3.

Бързи и качествени природосъобразни решения
за пречистване на битови отпадни води
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Повечето от програмите за енер-

гийна симулация са изградени от т.

нар. ядро, което позволява извършва-

нето на детайлни термични симула-

ции, базирани на прости текстови

файлове с входни и изходни данни. Тези

ядра съдържат математични и тер-

модинамични алгоритми, които се

използват за изчисляване на енергий-

ните характеристики съгласно опре-

делен модел. От най-голямо значение

от практическа гледна точка е гра-

фичният интерфейс на тези инстру-

менти, който следва да улеснява ге-

нерирането на входните данни и ана-

лиза на изходните и да представя

функционалността на ядрото на по-

требителите. Но лесните за употре-

ба интерфейси не правят енергийния

анализ достъпен за всеки – познава-

нето на ограниченията на програми-

те и доброто разбиране на термич-

ните процеси са от съществено зна-

чение за получаването на реалистич-

ни и надеждни резултати. Обикнове-

но тези инструменти са разработе-

ни за приложение по време на фазата

на проектиране на сградата. Об-

менът на данни предимно от CAD

Софтуер за енергийни
симулации

приложения и инструменти за моде-

лиране на системите за отопление,

вентилация и климатизация (ОВК)

предоставя по практичен начин ин-

тегрирането на тези програми в

процеса на проектиране.

Основни принципи
Софтуерът за енергийни симула-

ции предсказва енергийните характе-

ристики на дадена сграда, което под-

помага сравнението на различни про-

ектантски алтернативи. Почти всич-

ки предлагани продукти от този вид

са свързани с някакви ограничения,

което обуславя необходимостта от

познаването на определени основни

принципи на енергийната симулация.

Първо, всеки резултат от симула-

ция може да е толкова точен, колко-

то са точни входните данни. Те обик-

новено включват сградна геометрия,

вътрешни товари, ОВК системи и

компоненти, метеорологични данни,

работни програми и специфични за

симулацията параметри. Всяка енер-

гийна симулация се основава на тер-

модинамични уравнения, принципи и

допускания. Тъй като термичните

процеси в сградите са сложни и все

още не са напълно обяснени, програ-

мите за енергийна симулация изпол-

зват различни методи за получаване

на приблизителни резултати. Поради

това получените данни могат да

бъдат неточни, в случай че не са

удовлетворени дадени допускания в

симулацията.

Енергийните симулации могат да

се прилагат във всеки един етап от

жизнения цикъл на сградата, защото

използваните принципи са еднакво

валидни за всички фази. Проектант-

ските инструменти обаче основно се

фокусират върху енергийните харак-

теристики от гледна точка на ото-

пление и климатизация. Те се изпол-

зват предимно за оразмеряване на

ОВК съоръженията при най-лоши ус-

ловия и не отчитат изцяло годишни-

те енергийни характеристики. За раз-

лика от тях, симулационните програ-

ми използват по-общи принципи, кои-

то са приложими през целия жизнен

цикъл на сградата. Те генерират по-

вече данни, обикновено в продължение

на една година, които могат да бъдат

сравнени с действителното енерго-

потребление.

Софтуерните програми за енергий-

на симулация се основават на едно-

мерен топлопренос между отделни

термични зони. Това допускане опро-

стява в значителна степен входни-

те геометрични данни и позволява по-

бързи изчисления. Дву- и тримерните

симулации могат да повишат точно-

стта на резултатите, но те изиск-

ват въвеждането на сложни геомет-

рични данни и отнемат повече вре-

ме.

Входни данни
Сградната геометрия представ-

лява основна част от входните дан-

С нарастващата нужда от енергийно ефективни сгради, строи-

телният сектор е изправен пред предизвикателството да осигу-

ри енергийни характеристики при ползване на сградите, отгова-

рящи на параметрите, определени по време на проектиране. Про-

грамите за енергийни симулации са мощни инструменти за изслед-

ване енергийните характеристики на сгради по време на целия им

жизнен цикъл и термалния комфорт на обитателите им. Днес се

предлага разнообразие от такива продукти, които се различават

един от друг по термодинамичните модели, графичните им по-

требителски интерфейси, предназначението им, приложимостта

им в различни етапи от живота на една сграда и възможността

им за обмен на данни с други софтуерни приложения.

Софтуер за енергийни
симулации
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ни за провеждането на една енер-

гийна симулация. Важно е да се от-

чете, че има разлики между архитек-

турния модел на сградата и сград-

ния модел, необходим за симулация-

та. Последният, често наричан

термален сграден модел, всъщност

е опростен изглед на архитектур-

ния. Една от основните разлики е,

че архитектурните помещения мо-

гат да бъдат обединени в термич-

ни пространства или в случай на

големи отворени офиси, архитек-

турното пространство може да

бъде разделено на множество тер-

мични пространства. Това обединя-

ване или разделяне се базира на

принципа, че няколко зони могат да

са с еднакви или много подобни тер-

мични характеристики. За целите

на енергийната симулация помеще-

нията трябва да бъдат дефинирани

чрез граници, които невинаги съвпа-

дат със стените в архитектурния

модел. Дългите единични стени

следва да се разделят чрез няколко

граници, ако те са част от няколко

помещения.

Свободностоящите стени и коло-

ните могат да бъдат пренебрегнати

в термичните модели, защото няма

разлика в температурата между

външните повърхности, част от едно

и също термично пространство, т.

е. няма топлопренос. Когато термич-

ната маса на тези елементи може да

окаже влияние на симулацията, те се

представят като обекти без подроб-

но геометрично описание, само с

повърхност. Външни стени, които не

са част от сградата, но причиняват

засенчване, трябва да бъдат отчете-

ни в енергийния модел, тъй като те

значително редуцират слънчевите

натоварвания в едно помещение.

Извитите стени при енергийни симу-

лации с едномерен топлопренос се

представят чрез няколко равнинни

повърхности.

Докато в ранните фази на проек-

тиране архитектурният и термич-

ният модел са почти идентични, раз-

ликите се увеличават с всеки след-

ващ етап. Процесът на опростява-

не за извличане на входната геомет-

рия за енергийната симулация все

още е предизвикателство. В практи-

ката CAD моделите трябва да бъдат

валидирани, за да се гарантира, че

сградата е представена с достатъ-

чно геометрични данни. Това валиди-

ране става визуално, чрез специали-

зиран проверяващ софтуер или чрез

итеративно изнасяне и внасяне на

геометрията от CAD към програма-

та за енергийна симулация и кориги-

ране на отчетените грешки.

За съставяне на енергиен баланс

на едно помещение е необходима до-

статъчно информация за вътрешни-

те и външните товари. Използване-

то на статистически метеорологич-

ни данни в енергийните симулации е

нужно, защото външните товари

силно зависят от климата. За целта

се изготвят метеорологични файло-

ве, които не отразяват точно опре-

делена година, а предоставят рефе-

рентни данни за климатичните пара-

метри на дадено място. Вътрешни-

те товари от хора, осветление и

оборудване в едно помещение се вли-

яят от реалното ползване на поме-

щението и поведението на обитате-

лите. Затова е необходимо да се на-

правят допускания по отношение на

количеството вътрешни товари при

извършването на енергийна симула-

ция.

ОВК системите и техните компо-

ненти са основна част от входната

информация за моделите за енергий-

на симулация. Ако софтуерът предла-

га достатъчно гъвкавост, тези сис-

теми могат да бъдат моделирани

така, че да отразяват действител-

ното им състояние. Дефинирането на

ОВК система в рамките на предва-

рително определена структура оба-

че може да е предизвикателство.

Не на последно място, инструмен-

тите за енергийна симулация изиск-

ват специфични параметри, които

влияят на поведението на симулаци-

онното ядро. Също така е необходи-

мо да се дефинират времеви граници

и стъпка на симулиране.

Допускания
Както беше отбелязано, входните

данни, особено метеорологичните и

вътрешните товари, се основават на

допускания. Поради тази причина

може да се твърди, че всяка една

енергийна симулация се базира на

допускания, позволяващи опростява-

не и управление на сложните взаимо-

връзки. Необходимо е потребителите

да бъдат запознати с тези допуска-

ния и да преценят дали са приемливи

за специфичната симулация, или не.

Например повечето софтуерни про-

дукти за енергийна симулация допус-
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кат, че температурата е една и съща

в едно помещение. Това е валидно за

помещения с височина един етаж, но

допускането става все по-неприем-

ливо с увеличаване на височината.

Много от програмите за енергийна

симулация ползват и опростени под-

ходи за описване на естествената

вентилация, като те не зависят от

налягането.

Архитектура
Инструментите за енергийна си-

мулация се състоят от два основни

компонента – ядрото и графичния ин-

терфейс. Симулационното ядро обик-

новено се разработва от по-акаде-

мично ориентирани организации, а

интерфейсът – от частни софтуер-

ни компании.

Програмата използва входния файл

с определен формат, който съдържа

вече описаните необходими данни. На

база на тези данни ядрото извършва

симулацията и записва резултатите

в един или няколко изходни файла. Тези

файлове съдържат както изходната

информация, така и данни за самата

симулация. Графичният потребител-

ски интерфейс на софтуера за енер-

гийни симулации проследява процеса

и позволява лесното внасяне на вход-

ните файлове, стартирането на си-

мулацията и обработката на изход-

ните файлове с цел графично пред-

ставяне на получените резултати.

Основна цел
Важна полза от извършването на

енергийна симулация е възможност-

та за сравняване на архитектурни

алтернативи, които трябва да бъдат

валидирани по отношение на терма-

лен комфорт и енергопотребление. За

това приложение значимостта на

допусканията е по-ниска. Различните

проектантски алтернативи се осно-

вават на почти същите допускания

и затова се смята, че относителни-

те разлики в симулационните резул-

тати са достоверни. В случай че

използването на сградата зависи от

вида на проектантската алтернати-

ва обаче, резултатите от сравнени-

ето може да не са толкова точни.

Предсказването на абсолютните

енергийни стойности, предвид напра-

вените допускания, рядко е с висока

точност. Обикновено резултатите

от енергийната симулация се валиди-

рат чрез различни тестове. Валиди-

рането може да стане и чрез сравня-

ване с действително измерени стой-

ности от тестови сгради.

Разликите в абсолютните стойно-

сти се дължат основно на направе-

ните допускания относно входната

информация и динамичното ползване

на сградите от обитателите. За да

се получат по-близки до реалните

характеристики стойности, модели-

те за енергийна симулация трябва да

бъдат калибрирани с действително

измерени стойности. Една от най-го-

лемите трудности за това сравне-

ние е представянето на човешкото

поведение. Обикновено вътрешните

товари от обитателите се дефини-

рат в моделите за енергийна симула-

ция чрез графици. Действителното

енергопотребление в сградата оба-

че се изменя ежедневно. Невъзможно

е да се следи обитаемостта на вся-

ка отделна термична зона, както и да

се сравнява входната информация за

нея в симулационния модел с реална-

та. Използването на статични гра-

фици за обитаемост в енергийната

симулация не може да отрази по под-

ходящ начин реалното ползване на

сградата.

Приложение
Инструментите за енергийна симу-

лация се разработват за подпомага-

не процеса на проектиране на сгради.

Тъй като всички такива продукти се

базират на термодинамични модели,

валидни за целия жизнен цикъл на сгра-

дата, приложението им не се ограни-

чава единствено до фазата на проек-

тиране. През последните няколко го-

дини са разработени нови модели,

отчитащи специфичните нужди по

време на строителство и ползване на

сградите. Основната разлика между

тези инструменти е степента на

подробност. Повече информация е

необходима за валидиране на характе-

ристиките на ОВК съоръженията по

време на строителство. Друга разли-

ка е в моделирането на управлението

на ОВК системата. Програмите за

енергийна симулация приемат идеали-

зирано управление, което използва

предсказани стойности от симулаци-

ята като входни данни. В действител-

ност управлението на ОВК система-

та се осъществява от сензори и

отговарящи на сигналите им устрой-

ства. Следователно, характеристики-

те на управление, като необходимо

време за обработка на сигналите, не

се симулират от софтуера.
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