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4 Новини.

8 Дистрибуторска среща на Бош Системи за Сигурност България.

10 Модерна и функционална визия за София. Проект представя нови
идеи за бъдещо архитектурно оформление на столицата.

16 Модулиране на отоплителни системи. Съвременни горелки с
автоматично регулиране на мощността.

20 VRV/VRF системи за климатизация. Възможности за едновремен-
но производство на топлина и студ в различни помещения.

25 Измервателни уреди и интструменти: продукти и доставчици.
Оборудване и решения представят ГЕО-Иванов, ВИВА-Б,
Радимекс, Глобал-Тест, Валерий C&M Груп.

31 Защита от мълнии и пренапрежения. Основни причини за разру-
шаване на електрическото оборудване.

35 Пожароустойчиви кабели. Съвременни изолационни материали и
технологии за повишаване пожаробезопасността на кабелите.

37 Пожароизвестителни системи. Оптично-димни датчици, димни
детектори, сензори за CO и CO2, топлинни датчици.

41 Съвременни технически решения в архитектурното осветление.
Светлинни ефекти с LED, фазерна оптика, лазери и холография.

44 Оползотворяване на топлината от вентилационни инсталации.
Ротационни топлообменници, капилярни вентилатори и регене-
ратори с оросяем пълнеж.

47 Пасивните къщи - специфики при отоплението, вентилацията и
климатизацията на помещенията.

51 Промените в директивата за енергийна ефективност
на сгради.
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ЕЛМА партньор на LPG в областта на мълниезащитата

ЕЛМА разшири офертата си в по-високия клас мълниезащитни

инсталации чрез партньорство с фирма LPG - изключителен пред-

ставител за България на американската компания Erico Eritech. „И

досега в офертата ни фигурираха елементи за активна и пасивна

мълниезащита. Желанието ни е да затвърдим компетенциите си в

предлагането на цялостни решения за мълниезащита, от тяхното

проектиране до пълното им изграждане. Избрахме LPG, защото са

един от лидерите на българския пазар в разработването на цялос-

тни концепции и изграждане на мълниезащити“, заяви Милен Колев

от ЕЛМА.

„Мълниезащитната оферта на ERICO е добре позната на българ-

ския пазар. В гамата предлагани компоненти фигурират мълниепри-

емници с изпреварващо действие, елементи и материали за изграж-

дане на активни и на конвенционални мълниезащитни инсталации.

Офертата е насочена към професионални електроинсталатори, ко-

ито изграждат цялостно електрическата инсталация на един обект

- независимо от неговото предназначение: жилищна сграда, търгов-

ски център, индустриална сграда. Целта, която си поставяме е не

просто да налагаме определена гама продукти, а да насочваме кли-

ентите си към правилен избор, съответстващ на техния специфи-

чен случай и покриващ всички изисквания по отношение на съществу-

ващите норми и стандарти“, допълва той.

Арх. Георги Бакалов е новият председател на УС на САБ

Bulgaria EU - първата организация към Европейския

съюз за публично-частно партньорство в България“,

допълниха от съюза. Освен избора на нов председател,

на ХХI общо събрание на САБ делегатите приеха фи-

нансовия отчет за изпълнение на бюджета за мина-

лата година и рамковия бюджет за настоящата го-

дина, който възлиза на 1 144 600 лв.

„Важността на вземаните решения постави харак-

терен отпечатък върху цялостната работа на общо-

то събрание, което протече в изключително конст-

руктивен дух и активна работа на всички делегати.

Най-често чуваният призив бе за продължаваща кон-

солидация на архитектите в България, заедно и един-

ни в решаването на съсловните проблеми“, коменти-

раха от Съюза на архитектите в България.

Архитект Георги Бакалов оглави управителния

съвет на Съюза на архитектите в България (САБ),

съобщиха от САБ. „Арх. Бакалов е роден през 1957 г.

в София. Архитектурното си образование завършва

във ВИАС през 1981 г. Работил е 14 години в КНИПП

„Софпроект“, дирекция Генплан, София. На свободна

практика е от 1990 г. Съуправител е на проектант-

ска фирма ВИГ-инженеринг. Упражнявал е постоянна

екипна работа на всички нива на проектиране - ОУП,

ОГП, подробни планове, инвестиционни проекти, вклю-

чително интериор и е взел пряко участие в архитек-

турно-строително проектиране на над 2 млн. кв. м.

РЗП. Новият председател на УС на САБ е асоцииран

член на БАТА, съучредител на СТПК - Софийска търгов-

ско-промишлена камара, съучредител на CREAM

IWCC посети София Мед през март

Международният съвет по медта (IWCC) посети София Мед през

март в рамките на програмата на ежегодния си технически семинар,

който тази година се проведе в Атина, Гърция. Представителите на

съвета присъстваха на две презентации в София Мед, които акценти-

раха върху инвестиционната програма дала възможност за значител-

ното разширяване на производствената гама на фирмата. Последва

тур в трите основни производства - леярно, валцово и тръбопрофил-

но. „Посещението е важно за София Мед, тъй като бе възможност за

фирмата да покаже на своите конкуренти и евентуални бъдещи кли-

енти, че е един модерен завод, който няма аналог в България“, съоб-

щиха от компанията.

Международният съвет по медта IWCC е търговска асоциация

на производителите на изделия от мед и медни сплави. Основна част

от работата на IWCC е събирането, обработването и разпростра-

нението към членовете на Съвета на статистически данни, специ-

фични за индустрията. IWCC има два вида членове: национални гру-

пи, които представляват асоциации от отделни фирми, членове на

IWCC като група и корпоративни членове - фирми от страни, в ко-

ито няма национални асоциации, които могат или искат да се присъе-

динят към IWCC като национални групи.
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КИИП и камарата в Хесен приключиха съвместен проект

инж. Иван Секулов от Техническия универси-

тет в Хамбург. Сертификат за завършване

на обучителния курс „Децентрализирано уп-

равление на отпадъчни води в България“ по-

лучиха 30 български инженери и специалисти

от цялата страна“, заявиха от КИИП.

„Въпреки че в директивите и правните

разпоредби на ЕС темата за устойчивото

развитие в сферата на водите не е залегна-

ла конкретно, тя е от важно значение. Първи-

ят аспект е здравето и хигиената. Не тряб-

ва да позволяваме освобождаването на па-

тогенни и опасни субстанции. Вторият ва-

жен аспект е опазването на околната среда

и естествените ресурси“, коментира инж.

Рюдигер Лексау, управител на Камарата на

инженерите на федерална провинция Хесен в

заключителното си изказване. „Трябва да

обърнем специално внимание на потреблени-

ето на водата, на използването на енерги-

ята, на повторната употреба на материа-

лите - например на азота в селското сто-

панство. В сферата на водата важно е и

отношението на персонала към инсталаци-

ите, които поддържа“, допълни той.

Приключи втората фаза на българо-гер-

манския проект „Децентрализирано управ-

ление на отпадъчни води в България“, съоб-

щиха за ТД Инсталации, Оборудване, Инст-

рументи от пресцентъра на КИИП. Про-

ектът се реализира съвместно от КИИП

София-град и Камарата на инженерите на

германската провинция Хесен, с финансова-

та подкрепа на Германската фондация за

околна среда.

„В УАСГ се проведе производствено-тех-

нологична практика с лабораторни моделни

изследвания на пречиствателни системи и

съоръжения за битови и промишлени отпадъ-

чни води. Ръководители и лектори бяха проф.

д.т.н. инж. Румен Арсов от УАСГ и проф. д-р

10-то юбилейно издание на Българска строителна седмица

На 13 март т. г. приключи десетото из-

дание на международното изложение „Българ-

ска строителна седмица“ в Интер Експо

Център, София. „Посетителите имаха

възможност да се запознаят с най-новите

решения в областта на строителната дей-

ност, включително: машини, оборудване, ин-

струменти, строителна химия, хидро- и

топлоизолации, мазилки, свързващи веще-

ства, бои, лакове и др. Представени бяха и

нови модели дограми, врати, прозорци, про-

фили, вътрешни и външни настилки, сани-

тарно и В и К оборудване, охранителни сис-

теми и други елементи, които са разрабо-

тени на основата на иновативни техноло-

гии и осигуряват модерно строителство по

най-новите стандарти“, заявиха организа-

торите от Булгарреклама.

„Сред иновативните предложения бяха

хидроизолационната течна гума за нанасяне

с пистолет, валяк или четка на водна осно-

ва; хидроизолационна система от термопла-

стични еластомери ТРЕ , както и течна хид-

роизолационна мембрана за подземни хидро-

изолации на сгради и съоръжения, които са

непрекъснато под вода (басейни, резервоари,

напоителни канали и пречиствателни стан-

ции), покривни хидризолации и „зелени“ покри-

ви“.

На изложението бяха представени продук-

ти на повече от 360 компании изложители и

подизложители от 20 държави, сред които

Германия, Турция, Австрия, Италия, Гърция,

Полша, Белгия, Румъния, Македония, Естония,

Чехия, Русия, Словения и др. От тях близо

20% бяха нови участници“, заявиха организа-

торите на форума.
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Представителството на Кьолнски панаир отличено с награда

полага с развита структура, обхващаща 9 дъщерни

дружества и представителства в над 80 държави“,

заявиха от ГБИТК.

„В Кьолн се провеждат около 70 международни па-

наира, много от които са водещи в света за съот-

ветния бранш. В повечето има и българско участие.

Броят на родните изложители и посетители се раз-

вива постоянно. През 2009 г. участие взеха 96 българ-

ски фирми на 1 740 кв. м. изложбена площ, а регист-

рираните посетители от България са 1 670. Българ-

ските фирми имат престижни участия с изложения за

стоматология и зъботехника, хранително-вкусова

промишленост, текстилна обработка, електротехни-

ка, фототехника, инструменти. България вече е доб-

ре известна в Кьолн и като държава-производител на

велосипеди“, допълниха от ГБИТК.

Наскоро организаторите на Кьолнския панаир

връчиха престижната награда за най-добри постиже-

ния на представителствата си в чужбина, съобщи-

ха от Германо–българската индустриално-търгов-

ска камара (ГБИТК). „Наградата за 2009 г. получи пред-

ставителството на Koelnmesse в България. Отличи-

ето принадлежи най-вече на българските предприя-

тия, които се представят успешно и на много висо-

ко ниво в почти всички панаирни области“, допълни-

ха от ГБИТК.

„Панаирният център в Кьолн е четвъртият по

големина в света. Годишно панаирът привлича око-

ло 45 хиляди изложители от 120 страни, над 2,2

милиона посетитетели от 220 страни и около 24

хиляди акредитирани журналисти. В услуга на изло-

жителите, посетителите и медиите, панаирът раз-

Стартира новата европейска инициатива ELENA

ентът не може да ги възстанови. Инстру-

ментът ELENA може да се използва от мест-

ни и регионални власти, обществени органи или

група органи от държавите, които подлежат

на подпомагане по програма „Интелигентна

енергия Европа“. Това важи и за България“, допъ-

лниха от МИЕТ.

Предварително изискване към получатели-

те на средства е съответната инвестицион-

на програма да съдейства за постигане на ев-

роцелите „20-20-20" (до 2020 г. да се намалят

с 20% вредните парникови емисии, делът на

ВЕИ в общото потребление на енергия да ста-

не 20% и още толкова да е спестената енер-

гия като цяло).

Европейската комисия и Европейската ин-

вестиционна банка дадоха ход на нова инициа-

тива за безвъзмездно финансиране на местни

и регионални власти при подготовката на ин-

вестиционни програми за енергийна ефектив-

ност и възобновяеми енергийни източници.

ELENA (European Local Energy Assistance) осигу-

рява техническа помощ за структуриране и

изпълнение на проектите така, че да привле-

кат допълнителни средства, съобщиха от пре-

сцентъра на Министерството на икономика-

та, енергетиката и туризма (МИЕТ). „ELENA

може да покрие до 90% от разходите за техни-

ческа подготовка на инвестиционните програ-

ми. Покриват се средства за предварителни

проучвания, за структуриране на програми и

бизнес планове, за одити, тръжни процедури и

договори, за създаване на групи за управление

на проекта, за разходи по ДДС, ако бенефици-

Представени бяха новите версии на продукти за проектиране на Autodesk

На пресконференция, организирана от фир-

мите КАНИСКО и ПроКАД Технолоджис, ото-

ризирани партньори на Autodesk, бяха предста-

вени новите версии на програмните продук-

ти за машиностроене, електротехника, архи-

тектура, строителство, управление на инф-

раструктурата, визуализация и анимация на

американската компания. Това са:

AutoCAD 2011, AutoCAD LT 2011, AutoCAD

Electrical 2011, AutoCAD Mechanical 2011,

Autodesk Inventor 2011, AutoCAD MAP 2011,

AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Architecture 2011,

AutoCAD MEP 2011, Autodesk Revit Architecture

2011, Autodesk Revit MEP 2011, Autodesk Revit

Structure 2011, Autodesk 3dsMAX Design 2011.

Решенията 2011 са насочени към по-широ-

ко разпространение на технологията инфор-

мационно моделиране на сгради (Building

Information Modeling – BIM), оптимизиране на

проектите за строителство и реконструк-

ции на сгради и инфраструктура, както и на

технологията за създаване на цифрови прото-

типи за машиностроенето.

„През последните няколко години техно-

логията на цифровите прототипи промени

критериите време, пари, разстояния и език

и помогна да се сформират екипи, в които

дизайнери, инженери, маркетингови специа-

листи и клиенти работят заедно, от поява-

та на една идея до нейната реализация. Про-

грамните продукти от фамилията Autodesk

2011 помагат за интеграцията на техноло-

гията и производителността. От преиму-

ществата на цифровите прототипи могат

да се възползват и големи, и малки фирми,

стремящи се да създават най-добрата про-

дукция. Тясната интеграция на Autodesk

Inventor 2011 и останалите програми, влиза-

щи в семейството решения за реализация на

технологията на цифровите прототипи,

позволява повишаване на конкурентоспособ-

ността на предприятията от машиностро-

енето и изпълнение на голям обем работа“,

заявиха домакините.
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Дистрибуторска среща на Бош
Системи за Сигурност България

> ñúáèòèÿ

На 7 и 8 април т.г. Бош Системи за

Сигурност България бе домакин на първа-

та работна среща, събрала дистрибу-

торите на компанията от цялата стра-

на. Събитието се проведе в хотел RIU

Pravets Resort в град Правец. Акцент в

програмата на семинара бе поставен

върху темите: бизнес развитие; цели и

стратегии за развитие на бизнеса; уп-

равление на проекти, както и aктуални

промоционални акции и др. Организира-

ни бяха и практически дискусии по гру-

пи.

Целта ни е да разширим
пазарния си дял
Събитието бе открито от Алек-

сандър Стоянов, който приветства с

добре дошли присъстващите мениджъ-

ри и колеги от девет компании.„През

изминалите две години заедно с вас

извървяхме труден, но смея да кажа

успешен път. Стартирахме нови направ-

ления в съвместната ни дейност, подо-

брихме някои процеси, спечелихме дос-

та проекти. Нашата цел е да увеличим

пазарния си дял, да изградим дългосроч-

ни и трайни отношения с нашите парт-

ньори и клиенти“, заяви инж. Стоянов,

предоставяйки думата на г-н Андрис

Ноуенс.

Компанията залага на предлагането
на комплексни решения
„Избрахме за място на срещата имен-

но RIU Pravets Resort, защото е сред

успешните референтни обекти на Бош

Системи за Сигурност България. Възна-

меряваме да превърнем тези срещи в

традиция, като смятаме да ги провеж-

даме в различни наши референтни обек-

ти“, заяви г-н Ноуенс.

„Настоящият момент е подходящ за

анализ на пазара и планиране на стра-

тегията за бъдещото ни развитие, за

да положим основите на още по-успешен

бизнес в периода след кризата. Ние пред-

лагаме утвърдена марка, висококаче-

ствени системи за сигурност, както и

техническа подкрепа и обучения на ме-

стно ниво. По този начин осигуряваме

маркетингова опора на партньорските

си фирми. Целта ни е чрез качествени

продукти и компетентни партньори на

местния пазар да предложим на клиен-

та цялостни системи. Защото те са по-

ефективни и по-надеждни за дългосроч-

на експлоатация“, допъл-

ни г-н Ноуенс.

Специална оферта за
инсталаторите
на слаботокови
инсталации
Акцент в презентаци-

онната програма бе пред-

ставянето на линията

продукти Easy Line. „Гама-

та включва селектирани

продукти от всички про-

дуктови направления, под-

ходящи за проекти с не особено голяма

сложност - жилищни и обществени сгра-

ди, училища, заведения, малки търговс-

ки обекти и други“, заяви инж. Алек-

сандър Стоянов и допълни: „Целта на

тази акция е да обърнем специално вни-

мание на по-малките инсталаторски

фирми като им предоставим възможно-

стта да ползват висококачествени

продукти, техническа информация и

местна подкрепа.“

Интегрирани решения за
пожароизвестяване и евакуация
Лекторът Маартен Уингс представи

напълно интегрирано решение за пожа-

роизвестяване и евакуация на големи

търговски центрове. Решението пред-

лага комплексни възможности – от ран-

ното откриване на пожара до правилна-

та организация на евакуацията на хора-

та. „Системата предлага възможност

да уведоми автоматично противопожар-

ната служба или да възпроизведе пред-

варително записани гласови съобщения.

Гласовата евакуационна система би

могла да се активира единствено в про-

блемната зона или в цялата сграда.

Могат да бъдат генерирани и допълни-

телни съобщения за служителите по

сигурността в сградата“, заяви лек-

торът.

В по-малките системи пожароизвес-

тителният панел се свързва с гласова-

та оповестителна система Plena по-

средством RS-232 интерфейс.

„При по-мащабни обекти се използва

отворен интерфейс, базиран на стан-

дартни протоколи (OPC и Ethernet), кой-

то осъществява връзката между модул-

ния пожароизвестителен панел Серия

5000 и гласовата оповестителна систе-

ма Praesideo, през системата за сград-

на автоматизация. "По този начин се

осигуряват допълнителни възможности

на системата", допълни г-н Уингс.

Интегрирани решения за контрол
на достъп с видео интеграция
Решенията за контрол на достъп и

техните възможности за интеграция с

видео наблюдение и други системи също

бяха представени и дискутирани. Конт-

ролът на достъп на Bosch е в два вари-

анта, базирани на два контролера.

Първият е Access Easy Controler – уника-

лен "Web-based" продукт, обединяващ

процесорен модул, сървър и контролер за

контрол на достъп в един модул, без не-

обходимост от софтуер или компютър,

за да функционира. Другият контролер

е Access Modular Controler, който е на

модулен принцип и може да се разширя-

ва без ограничения, като се комбинира

със софтуерните пакети на Bosch. И

двата контролера могат лесно да се

интегрират с видео камери, като това

дава на потребителя удобство, допъл-

нително ниво на сигурност и е предим-

ство на системите за контрол на

достъп на Bosch.

Новости в гамата за видео наблюдение
Сред представените решения бе но-

вата серия IP видеокамери - NBC-200 – с

възможност за запис на SD картa до

32GB, сензор с прогресивно сканиране,

вграден микрофон и двупосочно аудио,

както и детекция на движение и саботаж.

Новост са и камерите серия Dinion

2x, наследник на Dinion XF. Те са с 20

bit DSP процесор, който осигурява по-

добри детайлност и цвят, а 2х техно-

логията наслагва "светъл" и "тъмен"

кадър за постигане на 120 dB динами-

чен обхват.

Дистрибуторска среща на Бош
Системи за Сигурност България
Компанията представи маркетингови, търговски и продуктови новости пред
партньорите си от страната
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VRV®-Q икономична и благоприятна за
околната среда VRV® промяна чрез подмяна
на съществуващите R-22 VRV® системи

През 2015 г. с Европейска директи-

ва EC 2037/2000 ще бъде въведена

пълна забрана на хладилния агент R-

22, поради високия му озоноразруша-

ващ потенциал. Daikin VRV®-Q пред-

лага икономичен начин за преминава-

не от съществуващите R-22 VRF

системи към съвременни R410A VRV®

системи, като свежда до минимум

времето за престой и необходимите

инвестиции.

Сега промяната има смисъл
Съществуват много причини, кои-

то могат да накарат компаниите да

помислят за промяна сега. Първата

и най-важната е, че дори преди пълна-

та забрана за използване на R-22 през

2015 година, употребата на първичен

R-22 е забранена в Европейския съюз

от януари 2010 година, а Европейска

директива EC 1005/2009 ограничи

драматично употребата дори на ре-

циклиран R-22. Следователно, достав-

ките на R-22 ще стават все по-ред-

ки и по-скъпи, тенденция, която вече

е започнала. При липсата на R-22

поддръжката им в пълен обем ще бъде

невъзможна, което създава риск за по-

дълъг престой, когато нещо се

обърка.

Благодарение на забележителното

развитие на технологията на инвер-

торните термопомпи и на по-ефикас-

ния хладилен агент, при новите сис-

теми могат да се очакват значител-

ни подобрения по отношение на екс-

плоатационните разходи. Не само

повишената енергийна ефективност,

а от тук и по-ниските емисии на

въглероден двуокис, но и нулевият

озоноразрушаващ потенциал на R-

410A правят отказа от система с R-

22 благоприятно за околната среда

начинание.

С Daikin това изглежда лесно
Потребителите на R-22 VRF сис-

теми могат да избират от редица

възможности, започвайки от това, да

не предприемат нищо, като използ-

ват „случаен“ хладилен агент и рис-

VRV®-Q икономична и благоприятна за
околната среда VRV® промяна чрез подмяна
на съществуващите R-22 VRV® системи

куват влошаване на коефициента на

полезно действие и повишаване на

експлоатационните разходи или да

инсталират изцяло нова система. При

първата опция, освен неблагоприят-

ното въздействие върху околната

среда, съществува риск от значите-

лен престой и значителни разходи, ако

възникне проблем. От друга страна,

пълната подмяна изисква големи ин-

вестиции и създава проблеми на биз-

неса, тъй като трябва да бъде мон-

тирана изцяло нова медна тръбна

система.

Daikin VRV®-Q улеснява прехода

между двете системи. Решението

VRV®-Q позволява да бъдат запазени

съществуващите тръби за хладилен

агент R-22, а в някои случаи дори и

вътрешните устройства и контро-

лери (ако тези вътрешни устройства

са произведени през 1996 година или

по-късно) и подменя само външните

устройства и BS-кутии (при инста-

лации с рекуперация на топлината).

Това позволява подмяната да се из-

върши поетапно, при което инвести-

циите се разпределят и дейността

се нарушава минимално.

Технология, която използва
съществуващите тръби
и вътрешните устройства
Системата VRV®-Q е проектира-

на специално за работа с по-ниско

налягане, подходящо за съществува-

щите тръби за R-22, като същевре-

менно поддържа високо ниво на енер-

гийна ефективност. Например, една

система R-410A 10HP има COP 3,98 и

EER 4,00: това е с около 50% по-висо-

ка ефективност в сравнение с нейния

R-22 еквивалент!

Маслото и замърсителите в съще-

ствуващите тръби могат да причи-

нят неизправност на съоръжението,

поради което в миналото медните

тръби са били сменяни винаги, когато

е трябвало да бъде инсталирана сис-

тема с различен хладилен агент. VRV®-

Q с новата си почистваща функция

елиминира този риск. По време на

автоматичното почистване замърси-

телите се филтрират и изхвърлят

навън, гарантирайки надеждна и бърза

инсталация на VRV®-Q със съществу-

ващите тръби. Новият хладилен агент

R-410A циркулира в медните тръби и

обира останалите замърсители. Хла-

дилният агент и останалото масло от

системата с R-22 се филтрират във

външното устройство, в което след

това замърсителите се утаяват. Тази

процедура се изпълнява само веднъж

и обикновено трае един час. Daikin са

първите, които предлагат тази фун-

кция за автоматично запълване и по-

чистване на тръбите с хладилен

агент, резултат от технологично ли-

дерство и респект към околната сре-

да.

По-висока ефективност
и по-висок капацитет
VRV®-Q се предлага в конфигурации

с 5 до 30 к.с., в модели с термопомпи

и с рекуперация на топлината. Всич-

ки съществуващи R-22 и R-407C VRV®

инсталации могат да бъдат модер-

низирани. В допълнение към повише-

ната ефективност може да се уве-

личи и капацитетът на системата

без да е необходима смяна на медни-

те тръби за хладилния агент и така

системата да се адаптира към по-

високи натоварвания в режими на

охлаждане/отопление. Това се дължи

на факта, че тръбите за R-22 са

преоразмерени за R-410A, което поз-

волява да се надгради капацитетът

и дори да се добавят вътрешни уст-

ройства при използване на същите

тръби.

VRV®-Q вече се предлага и всички

представители на Daikin са готови да

окажат съдействие на клиентите,

инвеститорите и управителите на

сгради да намерят най-доброто реше-

ние за подмяна на кондициониращите

системи с хладилен агент R-22.

www.daikin-се.com

> ôèðìåíà ñòàòèÿ
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Модерна и функционална
визия за София

> áèçíåñ

Важен елемент от платформата

"София 2020" представлява разделът

"Твоята идея"“, който дава възмож-

ност и на други граждани или профе-

сионалисти да представят свои идеи,

свързани с бъдещето на града и по-

добряването на градската среда. "С

тази акция искаме да събудим мечта-

та за София като един по-удобен и

красив град, където хората живеят

спокойно, сплотено и със самочув-

ствие. Искаме да провокираме обще-

ството и професионалните среди за

реализирането на ново поколение

градоустройствени мероприятия",

споделя архитект Димитър Паскалев,

инициатор на проекта. "Вярваме, че

силното гражданско общество е

именно дебатиращото и оказващото

натиск и по този начин се гради ис-

тинският демократичен модел, кой-

то винаги води до промяна", добавя

той.

Велоринг през парковете в София
Сред идеите на „Архитекти за

София“ е свързване на централните

софийски паркове: „Южен парк“, „Ло-

вен парк“ и „Борисова градина“ с общ

велосипеден ринг. Целта на велорин-

га е да подпомогне развитието на

велоалейната мрежа на София и да

подобри възможностите за отдих и

спорт в градската среда, уверяват

инициаторите на проекта. За да се

реализира идеята е необходимо да се

изградят пешеходни надлези над бу-

левардите „Арсеналски“, „Симеонов-

ско шосе“, „Черни връх“ и „Драган

Цанков“, както и да се доизградят

велоалеи по посочения план.

Модерна и функционална
визия за София
Проект представя нови идеи за бъдещо архитектурно
оформление на столицата

Наскоро неформална група, наречена "Архитекти за София",

стартира проекта "София 2020", който включва десет урбани-

стични идеи, целящи подобряване на градската среда. Според

организаторите, платформата цели да привлече вниманието на

гражданското общество, администрацията и професионални-

те гилдии върху възможностите за реализиране на ново поко-

ление градоустройствени мероприятия в столицата.
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Нови пешеходни улици
в стария градски център
За разлика от всеки голям европей-

ски град София няма обособена пеше-

ходна зона в централната градска

част. „Старите центрове са сърце-

то на градовете. Там е градската

дневна - мястото, където хората се

събират и общуват. Пешеходните

улици имат изключителна роля за

сплотяване на градските общества,

за устойчивост и идентичност на

градската система. София обаче все

още не може да се пребори за пеше-

ходните си улици. Градът има нужда

от своя градска дневна. Така пеше-

ходните зони ще се обвържат с цен-

тралните градини и целият пешехо-

ден трафик ще пулсира свободно.

Само по този начин двумилионният ни

град ще получи трайно своето пеше-

ходно пространство“, заявяват

създателите на проекта.

Като трайно решение на пробле-

ма с освобождаването на простран-

ството от паркирали автомобили в

центъра на града, създателите на

проекта виждат изграждането на

подземни паркинги, по примера на

много европейски столици.

Трамвайните линии - нови
 зелени площи в града
Според „Архитекти за София“ в

Европа е наложена трайна тенденция

за озеленяване на трамвайните линии.

„Считаме, че трамвайните линии в

София са потенциално пространство

за озеленяване. Затова предлагаме те

да бъдат озеленени - разбира се, там,

където това е удачно“.

Зелени градски тоалетни
Сред идеите, включени в проекта

„София 2020“ е и изграждане на адек-

ватно количество обществени тоа-

летни в софийските паркове. „Тоа-

летните трябва да бъдат от после-

дно поколение - самопочистващи се,

комфортни, достъпни за хората в неравностойно положение, с музика,

приятни за пребиваване, поддържани

по европейски начин. Освен това тези

тоалетни трябва да бъдат вписани

в парковата среда по подходящ на-

чин“, заявяват от групата.

София гордо трябва да означи
входните си врати
През четирите основни входни

артерии на София годишно премина-

ват над 5 милиона автомобила. „Вход-

ните табели на града са почти „не-

видими“ за милионния трафик. Счита-

ме, че входовете на София не са оз-

начени по подходящ начин за столи-

чен град. Входните табели са много

по-малки от стотиците рекламни

билбордове, знаци, знамена и се губят

в общия рекламен пейзаж. Предлага-

ме да се изградят внушителни плас-

тични елементи на входовете на
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та предлагат всеки собственик на

автомобил да бъде задължен да по-

сади дърво или да заплати екологич-

на такса за засаждането на едно

дърво в пустеещите земеделски

земи край София. „Ако за една годи-

на един автомобил измине 5 000 ки-

лометра в града и гори около 10 на

сто, оценката на въглеродните еми-

сии по сегашните цени е около 50

лева. За 10 години из града - 500 лева.

Ще кажете - нищо пари. Един мили-

он автомобила за десет години из-

гарят емисии за половин милиард

лева! Ще продължим ли да казваме

„нищо работа“? И да се чудим какво

става с температурите?“, комен-

тират инициаторите на проекта.

„Ако днес не вземем необичайни мер-

ки, ако продължим да се боричкаме

със закони и собствености, шамарът

върху нашите поколения ще бъде

смазващ! Става въпрос за спасител-

ни действия! Считаме, че е крайно

време да се вземат дългосрочни и

ефективни мерки за подобряване на

въздуха в София. Агресивното нара-

стване на броя на автомобилите и

отделянето на вредни газове в со-

фийския въздух застрашава живота

на поколения софиянци“, допълват

те.

Градските градини
Друга от идеите на младите ар-

хитекти е свързана с простран-

ството около Градската градина

зад бившия мавзолей. Те предлагат

затревената повърхност да се „от-

лепи“ от нивото на градината и под

нея да се помести музей на комуниз-

ма или музей на историята на мав-

золея.

„Покривът на този музей да бъде

зелена поляна - естествен елемент

от градската градина. Така се запаз-

ва усещането за общо пространство

и връзка между градината и двореца.

Крайно време е да се вземе решение

за оформяне на мястото на мавзолея

в градска градина. Така по подходящ

начин ще се експонира цяла една епо-

ха в българската история и мястото

е подходящо за това.“, допълват „Ар-

хитекти за София“.

2010 г. 2012 г. 2014 г. 2016 г. 2018 г. 2020 г.

града, които да символизират него-

вите „порти“. Тези порти да преоб-

ладават над околния силует, да бъдат

осветени и да се виждат от километ-

ри“, заявяват „Архитекти за София“.

Данък зелено дърво
Във връзка със замърсяването на

въздуха от претоварения автомоби-

лен трафик в столицата, от група-
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Модерен градски форум
пред хотел Рила
Според групата архитекти след по-

строяването на НДК в София не са из-

граждани нови централни градски про-

странства. „Считаме, че София има

нужда от ново поколение градски фо-

рум, ново поколение галерия за ново

поколение изкуства и артисти, от

пространство“, поясняват архитек-

тите. Като подходящо място за цел-

та инициаторите посочват градинка-

та пред хотел Рила, където първона-

чално да се разкрият и експонират ос-

танките от римските стени. Върху

тях да се изгради стъклен площад,

върху който да се оформи форумно

пространство - място за срещи, от-

мора и изкуства. Сред предложенията

е и изграждането на галерия от мул-

тимедийни екрани, които денем да се

трансформират в сенници.

Нов концертен комплекс
Проектът „София 2020“ включва и

идеята за построяването на модерен

концертен комплекс в столицата.

„Комплексът ще оживи концертния

живот на София и ще даде ново каче-

ство на концертните представления.

Той ще съчетае в себе си и други

функции като образование, звукоза-

пис, библиотека, клубове, репетици-

онни, телевизия и др. София има нуж-

да от нови концертни зали повече от

всякога! Лишени от балансирана аку-

стична среда, сегашните концертни

зали осакатяват преживяването как-

то на публиката, така и на музикан-

тите“, допълват архитектите.

Вторичен градски център
до Централна гара
Сдружението предлага да бъде из-

градено площадно пространство над

бул. „Мария Луиза“ в участъка пред

Централна гара. Това пространство

да се обедини с предгаров площад и да

се обвърже с бъдещи проекти за гра-

ничещи сгради в общ ансамбъл. „Счи-

таме, че зоната на Централна гара

има нужда от радикално и перспектив-

но градоустройствено решение. Това

решение трябва да раздели пешеход-

ните и транспортните нива, като

постави пешеходеца в привилегирова-

но положение. Необходимо е да се

предвиди и нарастване на трафика и

концентрацията на строителство в

района“, заявяват от групата.

Арх. Петър Диков: "София 2020" съвпада на 90%
с дългосрочната ни визия за развитие на града"

По повод инициативата, главният архитект на София Петър Диков коментира. "Ща-

стлив съм, че младите колеги изграждат и поставят идеите си "За" сбъдването на нещо,

а не "Против" случващото се. Не мога да не съм поласкан от техните предложения, тъй

като до голяма степен те следват логиката на идеи и проекти, които съм поставял пре-

ди много години и които все още, за съжаление, не са се осъществили. Но това ще се

случи и ще се случи заради такива активни хора като тях самите", сподели арх. Диков.

"Идеите на "София 2020" съвпадат на 90 процента с вече поставената дългосрочна визия

за развитието на столицата", заяви още той.

Според арх. Диков, три са основните пречки пред превръщането на идеите в реалност

- егоистичното мислене на професионалните среди, което води до по-трудно възприема-

не на чужди идеи, традиционният български консерватизъм и съпротивлението срещу

всякакви промени, както и липсата на желание за сбъдване на общи цели за сметка на

преследването на лични такива. Въпреки това, главният архитект категорично заяви, че

вярва в позитивното развитие на София и в това, че през 2020 г. тя ще бъде по-красив

и по-качествен в архитектурно отношение град.

„Районът на Централна гара и Цен-

трална автогара е най-наситеният с

транспортна инфраструктура възел в

София. Годишно, милиони хора минават

през това място, а с построяването

на метростанция пред гарата тра-

фикът ще нарастне. Мястото има уни-

кален шанс да се превърне във втори-

чен градски център, както и да поеме

административни, управленски и об-

ществени функции, лесно достъпни от

периферията на София“, посочват от

„Архитекти за София“. „По този начин

и железниците ще придобият ролята

на основно средство за придвижване

на работещите в града, както е в раз-

витите европейски държави. Ще се

реализира и обходна покрита връзка с

транспортни ленти между автогара-

та и ж.п. гарата, както и към всички

вертикални комуникации. Под земята

ще останат транспортът, спирките

и подземните паркинги“, допълват от

групата.



ÑÒÐ. 14 3*2010

Големи соларни инсталации за
БГВ с продукти на VIESSMANN

С нарастващите цени както на

фосилните горива, така и на тока все

повече потребители се замислят

сериозно върху използването на без-

платната енергия от слънцето. Това

е особено важно, когато потреблени-

ето на топла вода е в големи количе-

ства, напр. в хотели, административ-

ни сгради, жилищни кооперации и др.

Разположението на колектора,

както е известно, оказва силно вли-

яние върху ефективността на цяла-

та система. На фиг. 2 можем да ви-

дим зависимостта на ефективност-

та на колектора от ъгъла на наклона

и азимута. Тук трябва също да отбе-

лежим, че оптималният ъгъл на накло-

на през зимата и лятото има малки

разлики.

Разликата в наклона при различни-

те инсталации може да доведе до

неоптимално използване на безплат-

ната слънчева енергия. Това може да

се види ясно от фиг. 3, където e по-

казана зависимостта на добитото

количество колекторна енергия от

наклона на колектора.

Като големи соларни исталации се

определят по принцип соларни поле-

та с обща площ над 30 m2 и обем на

водосъдържателите над 3000 l. В

сравнение със соларните инсталации

за еднофамилни къщи, големите со-

ларни системи изискват доста по-

голяма подготовка при проектиране-

то им.

Системата по-

казана на фиг. 4

може да се раз-

глежда, като едно

стандартно реше-

ние. Съгласно про-

учване на изследо-

вателската про-

грама „Solarthermie

2000“ се оказва, че

посочената конфи-

гурация е най-на-

дежната за тези

цели. Принципно

системи с буферни

съдове от този

порядък имат пре-

димство в цената

в сравнение със

системи, изграде-

ни с големи бойле-

ри. Наистина при

буферната конфи-

гурация (фиг. 4) се

използват малко

повече системни

компоненти, като

външни топлооб-

менници и две доп-

лълнителни помпи,

за разлика от кон-

фигурация с бойлери, но поради по-нис-

кото ниво на налягане и незадължи-

телната защита от корозия, са ико-

номически по-изгодни.

Соларният дял от общото потреб-

ление (фиг. 5) е параметър, който

посочва колко процента от годишна-

та изразходвана енергия за затопля-

не на БГВ се покрива от енргията,

отдадена от соларните панели. Прин-

ципно, колкото по-голям соларен дял

се избере, толкова повече ще бъде

спестената конвенционална енергия

(гориво или ток). Това обаче само по

себе си е свързано с топлинен из-

лишък през лятото и с по-ниска сред-

на годишна ефективност на колекто-

ра. Освен това се увеличава време-

то на покой на колектора, а количе-

ството на колекторна енергия на m2

спада. Абсорбиращата повърхност на

колекторите трябва да бъде избра-

на по такъв начин, че през лятото по-

възможност да няма излишък на до-

битата топлина от колекторите. За

да се достигне оптимум и с това едно

добро съотношение цена-мощност

препоръчваме за соларни системи над

30 m2 абсорбираща повърхност сола-

рен дял от около 35-40% (фиг. 5).

При проектирането на соларна

инсталация различаваме два вида

разход на БГВ. Първият е разход, по

който се определя бойлера (фиг. 4 ном.

1) и се пресмята нужната топлинна

мощност на включения котел, за да

се покрие и най-високият очакван

разход на БГВ. Вторият е разход за

оразмеряване, по който се определя

оптималното натоврване на систе-

мата (фиг. 6). Той се оптимира за

времето с очаквано най-нисък разход

на БГВ при максимална слънчева ра-

диация (напр. времето за отпуск през
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Фиг. 2. Влияние на азимута и наклона върху
ефективността на колектора.

Фиг. 1. Соларни полета на административни
сгради със соларни панели на Viessmann.

Фиг. 3. Месечното разпределение на количество на колекторна енер-
гия от южно насочен колектор в зависимост от наклона.

Фиг. 4. Система с акумулиращи съдове.

Фиг. 5. Соларен дял от общото потребление за БГВ.
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лятото). Особено важно при тези

големи слънчеви инсталации е да е

измерен разхода на БГВ преди това.

Ако това не е възможно, се препоръ-

чва по 25 l на човек на ден при 60° БГВ.

Оптималната колекторна повърх-

ност е тази, която доставя енергия

във време с минимален разход на БГВ

без да има излишък на топлина. При

оразмеряването (25 l/(person.d)) се

пресмята това количество енергия,

което е необходимо за затопляне на

водата от 10 °C до 60 °C. Това коли-

чество енергия може да бъде опреде-

лено от диаграмата на фиг. 7 (не са

взети предвид загубите). Показани-

ят пример на фиг. 7 е за 240 човека

или 240 x 25 l/(person.d)= 6000 l/d. За

един усреднен безоблачен летен ден

може да се определи максималната

полезна енергия на m2 колекторна по-

върхност. Например, за плоски колек-

тори това възлиза на около 3,5 kWh/

(m2.d), a за вакуумно-тръбни колекто-

ри около 4,5 kWh/(m2.d). С тази енер-

гия могат да се затоплят с колектор

Vitosol 100-F при наклон 45° и насочен

на юг около 60 до 80 l на 60 °C. При

вакуумно-тръбните - с около 25% по-

вече. В посочения пример на фиг. 7 се

получават 100 m2 колекторна повърх-

ност за плоски панели, което прави

40 колектора.

При проектирането трябва да се

вземат предвид и разстоянията меж-

ду колекторите (фиг. 8), тъй като

могат да се засенчват един от друг

и това да доведе до намаляване на

ВИСМАН ЕООД

1680 София, бул. "България" 90

Тел.: 02 9589353 Факс: 02 9589343

www.viessmann.bg
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ефективността на системата (пове-

че информация - в ръководствата за

проектиране на фирма Viessmann).

При оразмеряването на колектор-

ното поле трябва да се вземе пред-

вид и дебита на топлоносителя в

системата. Дебитът е параметър,

който е съществен и определящ пра-

вилната работа на колекторното

поле. При еднаква слънчева радиация

(еднаква колекторна мощност) по-ви-

сокият дебит прави температурна

разлика ∆Т вход/изход по-нисък. Т.е.

при по-нисък дебит получаваме по-ви-

сока температурна разлика ∆Т вход/

изход, което води до покачване на

средната колекторна температура,

а това само по себе си води до нама-

ляване на КПД на колектора. Принцип-

но, работа със спец. дебит под 15 l/

(h.m2) е невъзможа, тъй като тече-

нието в абсорбера

не е турбулентно.

Тук препоръчваме

за плоскте колек-

тори на Viessmann

25 l/(h.m2), а за ва-

куумнотръбните

40 l/(h.m2) (повече

информация - в

ръководствата за

проектиране на

фирма Viessmann).

Разбира се, не на

последно място

трябва да се

обърне внимание и

на двата буферни

съда (фиг. 4). Тъй

като буферният

съд за гореща вода

не е в пряк контакт

с питейната вода,

изискванията към

него не са високи,

което води до нама-

ляване на инвести-

ционните разходи.

Тези буфери запъл-

ват времевата

разлика между дос-

тавената слънчева

енергия и нуждата от топла вода към

потребителя (фиг. 10). Самият буфе-

рен съд трябва така да се оразмери,

че температурата в буфера да не над-

вишава 70 °C, в противен случай се на-

малява КПД на колектора.

Относно оразмеряването на буфер-

ните съдове с колекторите са даде-

ни примери на таблицата на фиг. 11.

Фирма Viessmann  предлага широ-

ка гама от слънчеви колектори, бу-

ферни съдове, бойлери и управления.

Фиг. 6. Определяне на разхода на БГВ. Фиг. 7. Определяне на оптималното колекторно поле.

Фиг. 8. Монтаж върху плосък покрив.
Фиг. 9. Примерно колекторно поле Vitosol 100-
F с 25 l/(h.m2) или 625 l/(h.m2) за всяко поле.

Фиг. 11. Таблица за проектиране на буферни съдове и колектори.

Фиг. 10. Профил на разход на БГВ при дебит в
l/min с температура 45 °C.

Статията продължава в следващия брой на

ТД Инсталации, Оборудване, Инструменти

инж. Георги Колев
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Модулиране на отоплителни
системи
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Модулиращите горелки са съвре-

менното техническо средство, което

отразява тенденциите за висока тех-

нологичност, енергийна ефективност

и ниски емисии на въглероден диоксид

(CO2). Предлагат се от водещите

производители на горивни устройства

и се препоръчват за използване във

всички модерни горивни системи.

Специфики на горивния процес
За да се разгледат предимствата

и техническите специфики на моду-

лиращите горелки е необходимо да се

направят редица разяснения относно

същността на горивния процес.

Известно е, че за протичането му

са необходими основно две вещества

- въглеводороди от типа CxHy и кис-

лород O2. Следователно, както е доб-

ре известно, горивният процес пред-

ставлява елементарният процес на

окисляване на горимите въглеводоро-

ди. При този процес се получават

продукти на горенето, които в общия

случай могат да се запишат по начи-

на CxHy + O2 = COz + H2O + (C). Позна-

то е и, че продукти на горенето са

нежеланите въглеродни окиси (основ-

но дву- и триатомни), водна пара и

остатъчен чист въглерод. Необходи-

мо е да се обърне внимание на чистия

въглерод С, който много често

съпътства продуктите на горене.

Той придава характерния черен цвят

на димните газове. Представлява

фино диспергиран въглерод и в ежед-

невието е популярен като "сажди".

Изисквания за пълно горене
Ако димните газове съдържат

свободен въглерод се наблюдава

т.нар. непълно горене. Това е неже-

лан и неефективен топлотехнически

процес. В случаите, при които от-

съства чист въглерод, се говори за

т.нар. пълно горене и димните газо-

ве са чисти и бели – поради наличи-

ето на водни пари. Следователно,

основно изискване към всеки горивен

процес, независимо от вида на гори-

вото, е да се организира така, че

горивото и въздухът да са в съотно-

шение, гарантиращо "пълно горене",

без свободен въглерод. От своя стра-

на, в съотношението на горивото към

въздуха се изисква количеството на

въздуха да преобладава (б.ред. гово-

ри се за излишък на кислород). Зато-

ва, в топлотехниката се използва

коефициент на излишък на въздуха.

Изложените до момента азбучни

истини от теорията на топлотехни-

ката са били познати на специалис-

тите още преди 200 години.

Регулиране на въздуха и горивото
Системите за автоматично регу-

лиране на горивния процес са отдав-

на известни и използвани, съобразно

нивото на техническите възможнос-

ти на своето време.

Първите механични и полуавтома-

тични горивни устройства са се из-

пълнявали на основата на принципна-

та схема от фиг. 1a. Те са съдържали

два независими регулатора – един за

въздух и друг за гориво, като регули-

рането се е извършвало първоначал-

но ръчно, след това механично и на-

края автоматично. По-късно регули-

рането се е осъществявало с един

изпълнителен механизъм, който чрез

лостова система едновременно е

регулирал съдържанието на въздуха и

горивото (фиг. 1б).

Съвременните горивни устрой-

ства разполагат с вградени изпълни-

телни механизми, които чрез сервод-

вигател едновременно регулират

въздуха и горивото (фиг. 1в). Съот-

Модулиране на отоплителни
системи
Съвременни горелки с автоматично регулиране на мощността

Пред модерните отоплителни системи стоят редица технически

и функционални изисквания. Първостепенно място сред тях зае-

мат максималната енергийна ефективност и високата степен на

екологичност. Фактор в постигането на икономичен режим на

работа е плавното повишение или понижение на мощността в

зависимост от температурата или налягането в системата.

Автоматичното регулиране на мощността се осъществява чрез

модулиращи горелки, познати още като "прогресивни".

Фиг. 1.
в

б

а
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ношението гориво/въздух предвари-

телно е определено и се задава на

електронния регулатор. Тези стойно-

сти в съотношението се наричат

„спрегнати“.

Следователно, основно изискване

към всички горелки е, че в процеса на

горене трябва да поддържат посто-

янно съотношение гориво/въздух. Това

съотношение количествено трябва

да съответства на изискваната от

горелката мощност.

Горелките са
два основни вида
Различават се основно два вида

горелки. При първия вид се предвиж-

да стъпално регулиране на мощно-

стта, поради което този тип горел-

ки се наричат степенни – с една, две

или три степени (фиг. 2). Ако се

наложи повече от 3-степенно регу-

лиране, се използва горелка от вто-

рата категория, обхващаща горел-

ки с автоматично регулиране на

мощността. Именно те са познати

като модулиращи. В техниката

тези горелки много често се нари-

чат още „прогресивни“, поради

плавното повишение, респективно

понижение на мощността им. В

последните десет години се изпол-

зват и двустепенни модулиращи

горелки. Това означава, че всяка

степен на горелката в рамките на

своя диапазон е със самостоятелен

регулиращ кръг. Следователно, мо-

дулираща (прогресивна) е всяка го-

релка, която чрез вградена регули-

раща система автоматично проме-

ня мощността си в аналогов режим

(фиг. 3). При това модулирането,

Фиг. 2. Фиг. 3.

респективно регулирането, може да

се извършва на базата на различни

параметри – индивидуално или пара-

лелно. Например, само по темпера-

тура, само по налягане, по темпе-

ратура и налягане едновременно и

т.н.

Регулиране мощността
на горелката
Съвременните горивни устрой-

ства използват пропорционално-ин-

тегрални регулатори с предварител-

но задаване на минималната и макси-

малната мощност на съответната

горелка. Изпълнителният механизъм

е сервомотор (фиг. 4).

На фиг. 5 е показан чувствителен

елемент (датчик за температура), а

на фиг. 6 датчик за налягане. Регули-

рането се извършва по аналогова

графика (фиг. 3).

Променливата мощност на моду-

лиращата горелка трябва във всеки

момент да отговаря на необходима-

та мощност на горивната камера и

едновременно с това на технологич-

ното предназначение на процеса.

Например, възможно е да се следи:

температура или налягане на топло-

носител вода; температура или на-

лягане на топлоносител пара; темпе-

ратура или налягане на сушилна ка-

мера; температура на стопилка в

пещ; налягане в горивната камера при

екзотермични процеси и др.

Общият външен вид на една моду-

лираща горелка, която би могла да из-

ползва гориво газ или дизел, е показа-

на на фиг. 7.

Проф. д-р Димитър Киров

Фиг. 5.

Фиг. 6.

Фиг. 4.

Фиг. 7.
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VRV/VRF системи за
климатизация

Системите за климатизация,

познати като VRV или VRF,

макар и сравнително нови

като решение, бързо заемат

все по-голям дял от пазара на

климатична техника. Те все

по-често са предпочитано ре-

шение пред други, добре позна-

ти и традиционно използвани

системи за климатизация. С

какво VRV/VRF системите

превишават възможностите

на други решения за климати-

зация, какви са основните им

предимства, реална ли е

възможността в редица при-

ложения наложили се клима-

тични системи да бъдат ус-

пешно заместени от VRV/VRF

системи разговаряме с доц. д-

р инж. Ивайло Банов, предсе-

дател на националната профе-

сионална секция по “Отопле-

ние, вентилация, климатиза-

ция, хладилна и сушилна тех-

ника, топлоснабдяване и газо-

снабдяване“ към Камарата на

инженерите в инвестицион-

ното проектиране и ръководи-

тел на катедра „Топлинна и

хладилна техника“ в ТУ-София.

> ÎÂÊ îáîðóäâàíå

Разговорът ни с доц. Банов стар-

тира със същността на абревиату-

рите VRV и VRF.

Има ли разлика между
VRV и VRF
VRV (Variable Refrigerant Volume) и

VRF (Variable Refrigerant Flow) са две

климатични системи с много сходни

принцип на действие, възможности и

характеристики. Дали разликата е

само в търговското наименование

или става въпрос и за конструктив-

ни различия бе първият въпрос, с кой-

то се обърнахме към доц. Ивайло Ба-

нов.

„Освен като VRV и VRF тези кли-

матични системи са познати и като

мултисплит и дори мултисити. Прин-

ципно, VRV и VRF системите не се

различават съществено. Разликата

между тях и останалите климатич-

ни системи е, че те са с променлив

дебит или променлив поток на хла-

дилния агент. Точно това означават

и абревиатурите. При масово изпол-

званите климатични системи, де-

битът на хладилния агент, премина-

ващ през компресора, се запазва

постоянен, докато при VRV и VRF

системите той е променлив“, заяви

г-н Банов. „На практика VRV/VRF

VRV/VRF системи за
климатизация
Част I. Предлагат възможност за едновременно производство
на топлина и студ в различни помещения на една сграда

доц. д-р инж. Ивайло Банов
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системите са мултисплит системи.

Мултисплит означава наличие на

едно външно и няколко вътрешни

тела, които могат да достигнат до

няколко десетки – двадесет, триде-

сет и т.н. Всички те се включват

към едно или група от външни тела“,

поясни той, като отбеляза, че кли-

матични системи от тип мултисп-

лит могат да работят с постоянен

поток.

С какво VRV/VRF се различават
от традиционните климатични
системи
Известно е, че всеки климатик е

хладилна машина. Като принцип на

действие климатикът и хладилната

машина не се различават. „Това

важи и за VRV/VRF системите. Те

са хладилни машини, които могат да

работят както в хладилен цикъл,

така и в термопомпен цикъл, в за-

висимост от сезона и от необходи-

мостта от студ или топлина“, по-

твърди доц. Банов. Основни техни

елементи са компресор, топлообме-

нен апарат, изпълняващ ролята на

изпарител, топлообменен апарат в

ролята на кондензатор и регулиращ

вентил, който се използва за дросе-

лиране на налягането - от високо

към ниско. „Основните елементи на

една обикновена хладилна машина

присъстват и в конструкцията на

VRV/VRF системата. Всички избро-

ени елементи са свързани в точно

определена последователност, за да

се осигури работа на машината по

обратния цикъл на Карно“, коменти-

ра Ивайло Банов.

В отговор на въпроса какво е спе-

цифично в конструкцията на VRV/

VRF системите, той посочи: „Това

е автоматиката, която задължи-

телно присъства, както и трипът-

ните и четирипътните вентили,

които променят посоката на движе-

ние на хладилния агент, при изпълне-

ние на обратния цикъл на Карно“. В

конструкцията на VRV/VRF систе-

мите се включват още електромаг-

нитни клапани, предназначени за

включване или изключване на един

или друг поток. Във външното тяло

е разположен промишлен компютър,

чрез който се следи работата на

всички вътрешни тела, независимо

от техния брой, който в някои слу-

чаи може да превишава тридесет и

дори четиридесет. „Външното тяло

следи цялостната работа на клима-

тичната система. В него непрекъ-

снато постъпва информация кое

тяло в какъв режим работи, какъв

дебит му е необходим, каква е тем-

пературата в помещението, както

и каква е предварително зададена-

та температура“, отбеляза доц.

Банов.

Вътрешните тела поддържат
различен режим
на работа
Благодарение на променливия де-

бит на хладилния агент, вътрешни-

те тела на VRV/VRF системите мо-

гат да работят в различен режим по

едно и също време, например, едната

част в режим на отопление, а друга-

та част - в режим на охлаждане. При

традиционно използваните климатич-

ни системи като цяло, както и при

мултисплит системите с постоянен

поток, всички вътрешни тела рабо-

тят в един и същ режим - отопление

или охлаждане.

Известно е, че процесът, който

протича при работа на климатика

в режим на охлаждане, преминава

през няколко етапа. Хладилният

агент в изпарителя се изпарява при

ниско налягане. Необходимата енер-

гия за протичане на този процес се

взема от средата, която подлежи на

охлаждане. Получените пари по-

стъпват в компресор, в който хла-

дилният агент се сгъстява, в след-

ствие на което се повишават него-

вото налягане и температура. По-

лучените прегрети хладилни пари

постъпват в кондензатор, в който

кондензират и отдават енергията

на фазов преход от парна към теч-

на фаза. „Тази енергия се отнема

чрез въздух, който през външната

повърхност обтича топлообменния

апарат или чрез някакъв друг вид

флуид, например вода“, допълни

Ивайло Банов. Втечненият хладилен

агент преминава през дроселиращ

вентил, при което налягането му се

понижава до налягането на изпаре-

ние и цикълът се завърта.

Реализират се икономии
на енергия
През студените месеци на годи-

ната, когато е необходимо помеще-

нието да бъде отоплявано и маши-

ната работи в термопомпен цикъл,

се използва топлината, получена от

кондензатора. „В този случай полу-

ченият студ се изхвърля в атмосфе-

рата“, информира доц. Банов. Двата

топлообменни апарата - изпарител

и кондензатор, са разположени във

вътрешното и външното тяло, къде-

то се намира и компресорът. „Кога-

то се говори за системи с промен-

лив дебит следва да се има предвид,

че топлообменният апарат, който е

монтиран към външното тяло в ре-

дица случаи се изключва. Естестве-

но, това води до икономия на енер-

гия“, допълни той.

В отговор на въпроса как се по-

стига икономията на енергия доц.

Банов коментира: „Икономията на

енергия при VRV/VRF системите се

дължи на възможността да се про-

меня дебитът на хладилния агент.

Когато в едно помещение е необхо-

димо да се произведе студ, на прак-

тика това означава, че от него се

отнема топлина. Тя би могла да се

предаде, чрез вътрешните тела в

други помещения, които в същия

момент имат нужда от отопление.

При това положение, топлообменни-

ят апарат, който се намира във

външното тяло и изпълнява ролята

на кондензатор при работа в летен

режим и изпарител при работа в

зимен режим не функционира, т.е.

той се изключва от системата. На

практика, една част от вътрешни-

те тела изпълняват ролята на изпа-

рител, а другите на кондензатор“.

Пет са режимите на работа
на VRV/VRF системите
Освен двата основни работни

режима – отопление и охлаждане,

VRV/VRF системите поддържат още

три варианта на работа, при които

климатичната система функциони-

ра едновременно и в двата режима,
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като една част от помещенията се

загрява, а друга част се охлажда.

„Когато част от вътрешните тела

изпълняват ролята на изпарители и

охлаждат помещенията, хладилната

машина произвежда топлина, която

обикновено се изхвърля от конденза-

тора в околната среда. Останалите

вътрешни тела изпълняват ролята

на кондензатори и загряват тази

част от помещенията, които в

същия момент се нуждаят от ото-

пление. Например, помещения със

северна ориентация“, коментира

Ивайло Банов. „По този начин  се

поема част от кондензаторната

мощност и част от топлообменна-

та повърхност на топлообменника

във външното тяло става излишна.

Част от топлообменниците изключ-

ват и вътрешното тяло плюс

външното тяло вече играят роля на

кондензатор“, допълни той.

Доц. Банов посочи следните три

варианта на разпределение: „Едини-

ят е, когато по-голямата част от

вътрешните тела изпълняват роля-

та на изпарители, а по-малката част

с топлообменника във външното

тяло - на кондензатор. Възможен е и

обратният случай, при който по-го-

лямата част от вътрешните тела

работят в режим на отопление, а

само едно или няколко тела функци-

онират в режим на охлаждане. В по-

добни случаи телата, работещи в

режим на охлаждане, се комбинират

с външното тяло и изпълняват роля-

та на изпарител, а останалите

вътрешни тела - ролята на конден-

затор“.

Третият случай, т.е. петият

възможен режим на работа, е т.нар.

heat recovery или топлинно припок-

риване. „Това означава, че произве-

деният студ плюс мощността на

компресора са равни на произведе-

ната топлина. Този баланс съще-

ствува винаги, но тогава, когато

част от помещенията имат необ-

ходимост от охлаждане, а друга

част - от загряване, и тези необ-

ходимости са точно равни на сту-

довата и на кондензаторната мощ-

ност, то външните тела на прак-

тика изключват и хладилният цикъл

се затваря между вътрешните

тела и компресора.“, допълва Ба-

нов.

Дву- и тритръбна
система
Свързването на външните и

вътрешните тела на VRV/VRF сис-

темите се осъществява посред-

ством обща тръбна мрежа, през

която циркулира хладилният агент.

Тръбната мрежа би могла да бъде

изградена като дву- или тритръбна

система.

„Когато говорим за VRV/VRF си-

стема, два са начините на свързва-

не на вътрешното към външното

тяло. При повечето системи, за да

се осигури независимата работа на

вътрешните тела, свързването се

осъществява по тритръбна систе-

ма, заяви доц. Банов, допълвайки:

„На пазара се предлагат и систе-

ми, при които независимата рабо-

та на вътрешните тела би могла

да се поддържа и по двутръбна сис-

тема“.

Защо се използва
леден акумулатор
на студ
В някои модификации на VRV/VRF

системите се използва леден акуму-

латор за студ. Той позволява израв-

няване на денонощните колебания на

топлинните товари и изпълнява фун-

кцията преохлаждане на хладилния

агент преди дроселирането. По

този начин се повишава ефективно-

стта на хладилния цикъл. „Ако бро-

ят на климатизираните помещения

е голям, динамичната промяна на

режима в част от тях или момент-

ното повишаване на топлинното на-

товарване налага системата да

реагира веднага. Като се има пред-

вид, че системата е инертна е

необходимо време, през което ком-

пресорът да включи, да произведе

необходимия студ, да го изпрати до

тялото и т.н. Когато се използва

акумулатор на студ, той веднага

може да бъде използван като бу-

фер“, коментира доц. Банов. „Нато-

варванията от нулева до максимал-

на мощност или от някаква мощ-

ност до максималната възможна,

представляват динамични промени

в работата на системата. Всяка

такава промяна води до износване.

Ако системата работи с по-плавни

промени на натоварването, вероят-

ността от поява на механична ава-

рия е много по-малка. Именно това

е целта на акумулатора на студ -

да поема тези моментни натовар-

вания“, отбеляза доц. Банов.

VRV/VRF системите
използват
скрол компресори
Като характерна особеност на

VRV/VRF системите доц. Банов по-

сочи и въвеждането на т.нар скрол

компресори, които заместват из-

ползваните до момента бутални

компресори. „Прилагането на скрол

компресори води до намаляване на

шума, който генерира системата,

тъй като тези компресори са мно-

го по-тихи. Мощността им се кон-

тролира плавно чрез промяна на че-

стотата на въртене, докато бу-

талните компресори работят в

режим включено/изключено“, комен-

тира инж. Банов. „В повечето слу-

чаи, съоръженията обикновено де-

фектират именно в режим на включ-

ване/изключване, тъй като токът в

тези периоди се доближава до номи-

налния. При включване и изключва-

не се наблюдава цикличност в рабо-

тата, т.е. поддържаните парамет-

ри са в много по-широк интервал“,

допълни той.

„Характерно за скрол компресо-

рите е, че чрез промяна в честота-

та на електрическия ток се проме-

ня честотата им на въртене. Ком-

пресорът е постоянно включен, но

въртейки се по-бавно той консуми-

ра по-малко енергия, което съот-

ветно води до икономия на енергия,

по-дълъг живот на съоръжението и

точно следене на параметрите в по-

мещението, както и до възможност

за плътно покриване на топлинните

и студовите му потребности в

много широк диапазон“, заяви в зак-

лючение г-н Банов.

Статията продължава в следващ брой на сп.

ТД Инсталации, оборудване, инструменти.



ÑÒÐ. 233*2010



ÑÒÐ. 24 3*2010

НОВО от HL: Кондензатен сифон за
климатици HL138 за вграждане в стена

Сифоните, които се използват за

отвеждане на малки количества вода,

особено на кондензна вода от климатич-

ни инсталации, винаги са проблемни

именно поради малкия дебит, малката

скорост на водата и липсата на само-

почистващ ефект. Следователно, таки-

ва сифони трябва често и редовно да се

почистват от натрупаните задръства-

ния. В допълнение на това, при изпаря-

ване на водния затвор от сифона, започ-

ва проникване на канални миризми към

помещението.

За да не се появяват често тези

познати проблеми, HL разработи нов

сифон за отвеждане на кондензна вода,

който се вгражда в стена - HL138.

Свойства на HL138
Монтаж: Подобно на сифона за пе-

рални HL400 и новият сифон HL138 се

вгражда в стена и се свързва с тръба-

та за кондензната вода. След това

може да се изравни с мазилката, поне-

же сифонът е защитен с предпазна

капачка.

Почистване/поддръжка: необходими са

само 3 стъпки:

1. Снема се капакът.

2. Сифонната касета се издърпва от

тялото с клещи, сифонът е констру-

иран така, че при това издърпване не

излиза вода навън.

3. Касетата се почиства, а в случай на

силно замърсяване може и да се сме-

ни с нова.

Херметичност и без вода в сифона?

В сифонната касета е монтирано пла-

стмасово топче, което възпрепят-

ства проникването на канални мириз-

ми, когато водата в сифона се е изпа-

рила.

Присъединителни тръбни размери:

С помощта на еластичен еластомерен

уплътнител (HL01096D) може да стане

присъединяването към различни диамет-

ри тръби - от ∅20 до ∅32 mm.
n Дебит според DIN 19541 - 0,15 l/s

(9 l/min). Опаковка: единично в PE-

плик; 10 бр. в кашон; 450 бр/палет
n Тегло: HL138 - 0,27 kg нето
n Цена: HL138 - 51.22 лв. без ДДС

HL Hutterer & Lechner GmbH
Brauhausgasse 3-5, A-2325 Himberg, Austria

T: +43/(0) 2235 / 862 91-0

www.hutterer-lechner.com

HL-Bulgaria:  инж. Георгиев,

T: +359 888-644 574,       www.hl-bg.bg

НОВО от HL: Кондензатен сифон за
климатици HL138 за вграждане в стена

HL Hutterer & Lechner GmbH предлага

и други модели кондензатни сифони -

HL136N, HL136.2, HL20, HL21.

> ôèðìåíà ñòàòèÿ
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Как можем най-ефективно да се възползваме
от възможностите на лазерните ролетки

В лазерните ролетки се ползва лазерен източник на свет-
лина, образуващ много тънък лъч, който се насочва към място-

то, до което желаете да измерите разстоянието. Необходи-

мостта лъча да се отрази е една от особеностите на тези
уреди. Не е възможно измерване ако отсрещния предмет не

отразява светлината.
Основни характеристики. Разстоянията, които могат да

се измерят с тях, са от няколко сантиметра до 200 m. Някои

модели за домашно ползване измерват максимално 50 m. Вре-
мето, необходимо за измерване не надвишава половин секунда

в редки случаи трае 2-3 секунди.
Точността на измерването е несравнимо  по-висока от

обикновените ролетки. Грешката на повечето модели до 100 m

е 1,5 mm и не зависи от дължината на измереното разстояние.
Над 100 m уредът закръглява резултата до 1 cm. Теглото им

е между 150 и 350 грама и повечето са определено джобен размер.
Друга характеристика е точността която се постига. Тази

характеристика е много важна. Все пак сме отделили доста

средства за закупуването и трябва максимално да използваме
възможностите, които ни се предлагат. На повечето модели

тя е между 1,5-1,0 mm, което реално означава много точно
измерване (многократно по-точно от класическите ролетки).

Особености при работа. На първо място това е възмож-

ност за постоянен контрол на резултата върху екрана и запа-
метяването му в уреда. Някои модели позволяват измерване на

„най-късо“ или „най-дълго“ разстояние което позволява безпог-
решно да се насочите към ъгли без да губите време за прециз-

но насочване. Възможно е с тях да се определят площи и обеми

на правилни фигури, както и няколко последователни измерва-
ния с цел намирането на тяхната сума.

В много случаи се налага измерванията и резултатите да
се записват в PC за обработка, тогава се ползват моделите

Как можем най-ефективно да се възползваме
от възможностите на лазерните ролетки

с Bluetooth безжична връзка с компютър или органайзер.
Тези незаменими помощници позволяват дори индиректно

измерване на разстояние. При тях се ползва Питагоровата

теорема и се постига прав ъгъл с помощта на вградена цилин-
дрична либела. Има модели, които определят сами вертикалния

ъгъл (наклона) и така индиректно се получава резултат без да
се ползват тригонометрични сметки - уредът сам изчислява

резултата.

Аксесоари. Вероятно се питате как се ползват тези уреди
при измерване към обекти, които не отразяват светлина? За

целта се ползват отразителни плочки с монтиран в единия им
край магнит и разграфени с деления.

При измерване на големи разстояния всяко трепване на

ръката води до големи преместване в края на лъча и създава
затруднения и неточности при измерването. В такъв случай е

добре да се ползва статив  подобен на фотографските на който
се монтира далекомера.

В условия на силна осветеност лазерното петно се забеляз-

ва трудно. Решението е ползването на специални очила които
подтискат околната светлина, но пропускат спектъра на свет-

лината, в който работи лазера. Това подобрява визуализация-
та на лъча, но не предпазва очите от него.

Безопасност при работa. Лазерите които се ползват в ла-

зерните нивелири са от клас II или клас III, което означава, че
мощността на лъча не е повече от една хилядна от вата. Не

е желателно той да попада върху очите за по-продължително
време, но дори и при такъв случай, най-много да предизвика ос-

ветяване (като при волтова дъга). Независимо от всичко не се

препоръчва да се насочва към лицата на хора или животни.
ГЕО-Иванов ООД като фирма вносител на геодезически ин-

струменти и системи предлага на своите клиенти богат асор-
тимент от лазерни ролетки, производство на реномираните фир-

ми Leica Geosystems и Nedo. Tези призводители имат дългогоди-

шен опит при разработката на уреди за строителството. Тях-
ната продукция е добре известна и търсена на световните

пазари. ГЕО-Иванов ООД осигурява и гаранционното и следга-
ранционно поддържане на закупената техника в страната.

Първият в света лазерен далекомер с вграден цифров ви-

зьор с 4x Zoom!

ГЕО-Иванов ООД има удоволствието да предложи на свои-
те клиенти новата генерация лазерни далекомери от серията

Leica DISTO D5. Новият модел DISTO е оборудван с вграден
цифров визьор с 4х увеличение, висока разделителна способност,

2,4’’ цветен екран, сензор, измерващ наклона в проценти. Тези

му възможности, съвместно с изчислителните му функции,
позволяват да се извършват всякакви измервания прецизно,

бързо и просто. Това го прави незаменим помощник на всеки
инженер, архитект и строител.

Въпреки многото си възможности, уредът е лесен за пол-

зване, благодарение на опростения интерфейс. Тригодишната
гаранция на продукта говори сама по себе си за надеждността

и здравината на изпълнение.
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Съвременни измервателни
технологии от Laserliner
Съвременни измервателни
технологии от Laserliner

Името на немската компания

Laserliner от дълги години е синоним на

иновативни измервателни технологии.

Фирмата произвежда пълна гама рота-

ционни, линейни/пресечни лазерни ниве-

лири, оптични нивелири, детектори,

лазерни и ултразвукови ролетки, висо-

томери и влагомери. Те намират широ-

ко приложение при строежа на пътища,

инфраструктурни съоръжения, жилищни

и промишлени сгради, вътрешни ремон-

ти, сухо строителство, окачени тава-

ни, фасади и дограми, метални конструк-

ции мн. други. За потребителите те

вече са доказали своите предимства -

малки, лесно преносими и лесни за упот-

реба уреди, които спестяват много

време, респективно средства и предот-

вратяват възможни грешки. В качество-

то си на официален представител на

Laserliner за България фирма Вива-Б пред-

ставя три уникални за нашия пазар но-

ваторски продукта.

Greenline Laser 2P
Серията Green-

line се характери-

зира със зелените

си лъчи, които са

до 12 пъти по-ярки

от червените.

Това позволява

прилагането им за

тъмни повърхнини

и на дълги разсто-

яния, както и в

много светли места. Greenline Laser 2P

е лазер със зелен пресечен лъч, със си-

стема с махало, с магнитно успокоява-

не, за автоматично подравняване, об-

хват на самонивелиране 3°. По време на

транспортиране махалото се застопо-

рява, за да не се повреди. Централният

корпус може да се завърта с помощта

на нониус за точно позициониране на ла-

зерните лъчи. Разглобяемата основа по-

зволява да се използва със или без ста-

тив. Точност: 2 mm/10 m. С допълните-

лен точков лазер, с отвес на върха и в

долната част.

AutoLite Laser Green - уникално добър
уред с универсална приложимост
Напълно ав-

томатичен ро-

тационен лазер

със зелена ла-

зерна техноло-

гия, с обхват на

самонивелиране

5°; точност: 1

mm/10 m. Авто-

матичното подравняване се извършва

от електронни либели, управлявани от

температурно независими сензори. Има

допълнителен червен лазер с отвес/пер-

пендикуляр на основната равнина. Режи-

ми на лазера: точков, сканиране, въртене

и ръчно приемане. Всички функции може

да се управляват дистанционно. Приема-

телният обхват е в радиус до 200 m с

приемник SensoLite 310.

PrecisionCross Laser 10 RX
Уникален линеен лазерен нивелир,

който може да проектира видим, не-

прекъснат лазерен лъч на 360о по две

вертикални оси. PresisionCross Laser

10RX е високопрецизен лазер с пресечен

лъч, с 10 линейни лазера, лазер с отвес

и лазерен приемник.

Четирите хоризон-

тални лазерни дио-

да проектират хо-

могенен лазерен лъч

на 360°. Общо шес-

тте вертикални

лазерни диода про-

ектират два еднак-

во ярки лазерни лъча

на 360°. Те са пози-

ционирани под прав

ъгъл един спрямо друг – идеално за вся-

какъв вид подравнявания, дори за подо-

ве. Разположеният на върха лазерен

кръст и долният точков лазер позволя-

ват начертаването на вертикала от

тавана до пода. Електронно позициони-

ране, управлявано от температурно

независими сензори за автоматично

подравняване, обхват за самонивелира-

не - 2°. Централният корпус може да се

завърти с помощта на нониус и подвиж-

ната плоча на основата за точно пози-

циониране на лазерните лъчи. Точност

1 mm/10 m; максимален обхват на лазер-

ния приемник - в радиус до 50 m.

Моделите AutoLite Laser Green,

Titanium Green, Revolution Green и

GreenLine-Laser 2P са единствените

професионални лазерни нивелири в све-

товен мащаб, използващи зелена лазер-

на технология.

За контакти: ВИВА-Б  www.viva-b.com
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Инструменти и измервателни
уреди KLY-TEK от Валерий C&M Груп

Търговската марка KLY-TEK е създадена и изградена

след задълбочени проучвания на добрите практики при про-

ектиране и производство на инструменти.

Основните характеристики на инструментите с мар-

ка KLY-TEK са професионалност и качество. Предназна-

чени са както за професионалния, така и за хоби секто-

ра.

Широката приложимост на инструментите с марка

KLY-TEK се свързва с прецизното им предпроизводстве-

но тестване за безопастност при работа.

KLY-TEK се представя от четири основни продуктови

групи:

n Механични инструменти;

n Инструменти за строителството;

n Измервателни инструменти;

n Консумативи.

Всяка от продуктовите групи предлага широка гама

инструменти, съобразени както с изискванията на кли-

ентите, така и с технологичното приложение на арти-

кулите в различни области.

Тресчотките KLY-TEK
са изработени от индукционно закалена стомана с ерго-

номична и удобна двукомпонентна дръжка. Прецизният

тресчотен механизъм с 72 зъба и реверсивен ъгъл от 5°

позволява работа в трудно достъпни и ограничени мес-

та.

Ножица за арматура KLY-TEK
с оксидирана режеща глава от Cr-Mo стомана. Дръжки-

те са изработени от висококачествен PVC, а прецизно

заострените челюсти осигуряват високоефективна и

качествена работа.

Професионален лазерен нивелир KLY-TEK
с дължина 600 mm в луксозна и практична опаковка. Алу-

миниевият  корпус е с магнит, 2 либели и лазерен лъч с

5 призми, което осигурява прецизна работа и отлични

резултати в измервателните дейности.

Ролетката KLY-TEK
е с лента, изработена от висококачествена въглеродна

стомана с антикорозионно фосфатно покритие. Прециз-

но отпечатаните символи и магнитният връх на лента-

та осигуряват удобство и сигурност при работа, а ма-

товото покритие на лентата е гаранция за дълготрайна

употреба.

Широката приложимост на инструментите с марка

KLY-TEK се свързва и с предпроизводственото им тества-

не за безопастност при работа.

Инструменти и измервателни
уреди KLY-TEK от Валерий C&M Груп

Търговската ефективност на асортимента KLY-TEK

се базира на баланса високо качество - конкурентна цена,

а естетичният външен вид допълва предпочитанията на

клиентите при избора на инструментите с марка

KLY-TEK.
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Това важи в голяма степен за уст-

ройствата, предаващи данни. Мощни-

те информационни системи са осно-

ва на модерното индустриално обще-

ство и изискванията към защитата им

от различни смущения, предаващи се

през електрическата мрежа, са мно-

го високи. Прогресът в развитието на

промишленото и битово оборудване

съществено превишава темпа на раз-

витие на качеството на електричес-

ката мрежа. Нерядко се случва ново

монтирано оборудване да не работи

нормално заради силни и чести смуще-

ния в електрозахранването.

Защо се използват аресторни
защити
Известно е, че използването на

искрови междини не е ефективно

техническо решение, тъй като те

имат време на реакция до 100 ns.

Съответно варисторите, използва-

ни в аресторните защити, се отли-

чават с време на реакция до 25 ns.

Реалната форма на вълната на пре-

напрежението е неизвестна. За мо-

мента, въпреки че съществуват ре-

дица стандартизирани изследвани

вълни (10/350 µs, 8/20 µs, 1.2/50 µs и

др.), реалната картина при възник-

ване на пренапрежение не е предва-

рително известна. Математическо-

дината искра се създават токови ин-

жекции, които могат да предизвикат

изключване на автоматични

прекъсвачи и дефектнотокови защи-

ти.

В някои инсталации е много важно

използването на дистанционни сис-

теми, за да се мониторира състоя-

нието на защитните устройства.

Защитните устройства с варисто-

ри предлагат пълни възможности за

управление от разстояние.

Защитите от пренапрежения се

разделят на два големи класа – за

защита на електроснабдителната

мрежа и за защита на информацион-

но-техническата система.

Българското законодателство

регламентира точно параметрите на

качеството на доставяната елект-

роенергия. Въпреки това, на много

места, тя не е с нужното качество.

Повече информация за регламентира-

ните параметри на качеството на

доставяната електроенергия бихте

могли да откриете на страниците на

сп. Инженеринг ревю.

Класове и зони според
стандартизационната уредба
В съответствие със стандартите

IЕС 62 305 и IЕС 61 643 защитата от

пренапрежение се разделя на няколко

класа, а обектът се разделя на зони.

Описани са три зони на защита: LPZ0

(LPZ 0А и LPZ 0B), LPZ1 и LPZ2.

n Зона LPZ 0A представлява про-

странство, което е изложено на

попадение от мълния и би могло да

проведе целия ток на мълнията.

n Зона LPZ 0B е защитена от пряко

попадение на мълния, в нея действа

неотслабващо магнитно поле.

n На прехода между зоните LPZ 0 и

LPZ 1 като правило се използва за-

щита от пренапрежение клас I, а

между зоните LPZ 1 и LPZ 2 - за-

щита от пренапрежение клас II. На

Защита от мълнии и
пренапрежения
Част I. Основни причини за разрушаване на електрическото
оборудване

Все по-често се натъкваме на такъв парадокс – оборудването,

с което разполагаме става по-сложно, а комплексите и системи-

те, изградени на базата на това оборудване по-трудно работят

безотказно. Проблемът се дължи основно на факта, че с повиша-

ване нивото на сложност на системите, рязко нарастват и изис-

кванията към качеството на електрозахранването. В условия-

та на високо активна електромагнитна среда не е препоръчи-

телно да се изчаква настъпването на интерференция между елек-

трическите и електронните устройства и системи и едва след

това да се инвестират много средства за елиминирането й.

то описание на тези процеси включ-

ва системи от диференциални урав-

нения, които трудно се поддават на

пресмятане. Затова е по-добре да се

използват защитни устройства с

най-голямо бързодействие. Симетри-

ята на работната крива на варисто-

рите, използвани в аресторните за-

щити, е друго положително каче-

ство, което ги прави независими от

полярността на мълнията. Искрови-

те междини се поляризират след

първото задействане. Затова, след

първото си сработване, експлоата-

ционното им поведение е непредви-

димо и зависи от полярността на на-

прежението. Този ефект не би бил от

голямо значение, ако във втората

степен на електрическата инстала-

ция са монтирани варистори от II

клас, които да сработват по време

на сработването на искровата меж-

дина.

Поради своята характерна работ-

на крива варисторите работят без-

проблемно в близост до трансформа-

тори. Варисторите, също така, не

създават ефект на "инжектиране на

ток във веригите". Този ефект обик-

новено се появява при използване на

искрова междина. Причината е, че

през времето, за което продължава

прекъсването на създадената в меж-
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прехода между зоните LPZ 2 и LPZ

3 като правило се използва защи-

та от пренапрежение клас III.

За защита от пренапрежение клас

I се изисква тестване със стандар-

тна токова вълна 10/350 µs. Това

означава, че защитите от пренапре-

жение могат да отвеждат токове,

които са резултат от преки или не-

преки попадения на мълнии. Големина-

та на ударния ток зависи от използ-

ваното ниво на защита, в съответ-

ствие с IЕС 62 305.

За защити от пренапрежение клас

II и III се изисква тестване със стан-

дартна токова вълна 8/20 µs. Такава

вълна е енергийно по-слаба от изис-

кваната за клас I токова вълна 10/350

µs.

Стандартните вълни за
изпитване на електросъоръжения
са:

n Стандартизирана пренапрежител-

на вълна 1.2/50 µs. Става въпрос

за стандартизирана пренапрежи-

телна вълна, която се добавя към

стандартното мрежово напреже-

ние. Използва се от производите-

лите на електроуреди за тества-

не на изделията.

n Стандартизирана пренапрежител-

на вълна 8/20 µs. Представлява

токова вълна, която преминава

през уредите, когато са обект на

пренапрежение (ниска енергия).

n Стандартизирана пренапрежител-

на вълна 10/350 µs. Токова вълна,

която преминава през уредите, ко-

гато са обект на пренапрежение,

дължащо се на пряко попадение от

мълния.

n Стандартизирана пренапрежител-

на вълна 250/2500 µs. За момента

има ограничено използване.

В следващите редове ще бъдат

разгледани възможните причини за

разрушено електрооборудване и из-

точници на смущения.

Пряко попадение на мълния
Вероятността от пряко попадение

на мълния върху електрооборудване-

то не е много висока. За сметка на

това, последиците от попадането й

са много сериозни. Мълнията има

форма на вълна, която се характери-

зира с много рязък пик на тока и дълга

„опашка“. В допълнение към голямата

амплитуда на тока и напрежението,

основен проблем е много високата

скорост на повишаване на тока, ко-

ято води и до висока стойност на пре-

напрежението, индуктирано в провод-

ниците (δI/δt ).

Статистиката свидетелства, че

при повече от 75% от разрядите на

мълнии, се проявяват повторни попа-

Какво представлява електрическата мълния?
Електрическата мълния е следствие от електрическо изпразване (разряд) между раз-

лично заредени повърхности в природата.  Например облак и земната повърхност, между

два и повече облака, заредени с различни потенциали и дори, много често, между различни

части на един и същи облак. Мълниите биха могли да се образуват и от торнадо, вулка-

нични изригвания и пясъчни бури. Също така и ако един облак, зареден с положителен заряд

се доближи до облак, зареден с отрицателен заряд се наблюдава мълния. За възникване на

мълния е необходимо в относително малък обем от облак да се образува електрическо

поле с интензитет, достатъчен за образуване на електрически разряд (~ 1 МV/m), а в

значителен обем от облака да се създаде поле със среден интензитет, достатъчен за

поддържане на започналия разряд (~ 0,1-0,2 МV/m).

Мълниите се генерират в т.нар. буреносни клетки, които в определени случаи биха могли

да достигнат до няколко километра. Всяка клетка е активна за период до 30 минути и

генерира от 2 до 3 мълнии за минута. Тези клетки често достигат височина до 10 кило-

метра, като долният видим край на клетката, изградена от облаци, е на височина между

1 - 2 километра. В центъра на буреносната клетка се създава силен възходящ въздушен

поток, който съдържа както положителни, така и отрицателни заряди. Положителните

заряди обикновено се свързват със сухите въздушни маси, които са в най-високата част

на клетката, а отрицателните - с водните капки в долната част на клетката. В същото

време, земната повърхност е заредена с положителни заряди. През летния период такива

буреносни клетки се създават вследствие придвижването на големи въздушни маси, като

честотата на бурите зависи от сезона. Статистиката показва, че през летния период

в северното полукълбо мълниите са приблизително пет пъти повече в сравнение със

зимните месеци. Предпоставки за възникването на мълинии е и глобалното затопляне.
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дения, които следват първичния раз-

ряд в период от 30 - 200 ms. Средният

брой на разрядите е три, като са

измервани до тридесет и повече.

Фронтът на тока на мълнията би

могъл да достигне до 15 kA/µs за

първичен удар и по-високи стойнос-

ти за повторни удари. От статисти-

ческите данни за мълниите е извес-

тно, че около 95% от токовете на

мълнията имат амплитудна стой-

ност до около 14 кА и 5% до 80кА. При

това, скоростта на нарастване на

напрежението (предният фронт) до-

стига до 12 kV/µs, което е повече от

достатъчно, за да повреди дори най-

устойчивите електрически изолации.

Възникват също вторични явления,

дължащи се на образуването на елек-

тромагнитно поле около всеки про-

водник, по който протича ток, неза-

висимо от това дали е токоносещ или

не е, както и на индуктиране от по-

лето на напрежение в други съседни

проводници.

Използва се терминът пренапреже-

ние, тъй като това напрежение се

прибавя към съществуващото между

проводниците. Пренапрежението е

правопропорционално на големината и

скоростта на изменение на тока в

създаващия полето проводник и обрат-

нопропорционално на разстоянието

между проводника и мястото на създа-

ването му. То е толкова по-голямо,

колкото по-дълъг е проводникът, в

който се индуктира. Токът на мълни-

ята нараства от 0 (преди възниква-

нето й) до максималната си стойност

(обикновено няколко десетки kA) за

милисекунди, поради което пренапре-

женията могат да достигнат някол-

ко kV. Те са особено големи в близко

разположените дълги метални провод-

ници на електрическата мрежа, как-

то и на всякакви други мрежи: инфор-

мационни, телефонни, компютърни, на

кабелната телевизия, които не са в

земята. И когато пренапрежението

надхвърли допустимото за апаратите,

уредите и съоръженията, свързани към

мрежата, се създават достатъчно

условия те да дефектират.

Атмосферни пренапрежения
Представляват къси и многоброй-

ни импулси, които са обикновено от

порядъка на десети или стотни от

секундата, но с много голяма ампли-

туда (от порядъка на 100 kV). Те лес-

но преминават в електрическата

мрежа, откъдето достигат и елект-

роапаратурата.

Най-уязвими от атмосферни пре-

напрежения са линиите за предаване

на данни, телефонните линии, систе-

мите за охрана и противопожарните

сигнализации. Става въпрос за т.нар.

вторично въздействие на мълнията.

Вероятността от появата му е мно-

го висока, защото смущаващите

импулси се разпространяват и по

електромагнитен път по всички елек-

трически мрежи, даже по водопровод-

ните и газовите метални тръби на

разстояние няколко километра от

удара на мълнията. Въпреки че са

доста слаби, тези импулси са в състо-

яние, ако не повредят оборудването

да предизвикат лъжливи сработвания.

Комутационните пренапрежения
възникват в резултат на комута-

ционни процеси (включване и изключ-

ване на мощни потребители на елек-

троенергия) в мрежи високо напреже-

ние. Например включване и изключва-

не на ненатоварен електропровод или

трансформатор, големи електричес-

ки товари, къси съединения в мрежи

ниско напрежение - включване и из-

ключване на индуктивности като

трансформатори, дросели, бобини за

защити и релета, дълги токови кръго-

ве, искрене, кръгов огън на колекто-

ри, контактни пръстени, превключва-

не на домакински уреди, луминесцен-

тни лампи, прахосмукачки и т.н. Ам-

плитудата на тези импулси достига

няколко киловолта. По данни на немска

застрахователна компания 30% от

повреденото електрооборудване се

дължи именно на комутационните

пренапрежения. По-висок е про-

центът на повредите, дължащи се на

некомпетентна експлоатация на

електрооборудването.

Продължително повишаване
и понижаване на напрежението
Под продължително се разбира от

няколко секунди до няколко десетки

минути. Напрежението най-често е

в интервала 300 - 340 V при 220 V

електрическа мрежа. Най-честата

повреда при подобни случаи е

прекъсване на нулата в подстанция-

та (трафопоста), в случай че тя не

е коректно проектирана.

Високочестотни смущения
възникват най-често вследствие

работата на промишлено електроо-

борудване. За да се повиши надежд-

ната работа на електрическото

оборудване и то да бъде надеждно

защитено от подобни смущаващи

фактори, е необходимо да се вземат

комплекс от защитни мерки. Причи-

ните за настъпване на повреди са

разнообразни, като електромагнит-

ните интерференции са сред най-

важните. Необходимо е да се плани-

рат и реализират предварителни мер-

ки за защита, които да намалят рис-

ка от появата на интерференции,

аварии и разрушаване на оборудване-

то. По данни на застрахователни

компании, повече от 25% от всички

аварии са предизвикани от импулсни

пренапрежения вследствие на елек-

тромагнитни интерференции.

Статията продължава в следващ брой на ТД

Инсталации, оборудване, инструменти.

Как се определя рискът от мълнии?
Съществува параметър, на основата на който се определя рискът от появата на

мълнии. Това е т.нар. интензивност на мълниевата активност, или честота на паднали

мълнии на квадратен километър за една година. За нашите географски ширини параметърът

е от 2 до 8 мълнии на квадратен километър за година. За информация за субтропичен или

тропичен климат, параметърът е между 30 и 70 мълнии на квадратен километър за го-

дина.

Електрическата природа на мълниите е била доказана в изследванията на американския

физик Бенджамин Франклин. Известен е неговият опит да извлече електричество от бу-

реносен облак.

Средната дължина на мълниите е 2,5 км. Някои от тях обаче достигат до 20 км.

Мълниите са два основни вида  - линейна и кълбовидна. Кълбовидната мълния е атмос-

ферен феномен. Тя е изключително рядко явление, което представлява концентриран елек-

тричен заряд със сферична форма. Появява се предимно в края на гръмотевична буря. Има

диаметър от 20 см до няколко метра и неясни граници, понякога обкръжени от синкав ореол.

Средното й време на живот е от 5 секунди до 2 - 3 часа.
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При изработката на негорими и

неподдържащи горенето кабели се

използват и различни изолационни

материали. Те са обект на разглеж-

дане в настоящия редакционен мате-

риал.

Покрити жила от медна
или стоманена лента
Сред технологиите за изолиране

на кабели е покриването им с мед-

на или стоманена лента. Методът

се приема като сравнително оста-

рял и предлага ограничени възмож-

ности. Кабелите, изработени на

основата на тази технология, се

отличават с понижена горимост.

По-евтини са от другите видове

кабели. От качеството на използ-

ваните материали зависи експлоа-

тационното поведение на кабелите.

Друг широко използван изолационен

материал, е

Поливинилхлоридът
Наричан широко ПВЦ, както и PVC,

този полимер се получава при поли-

меризация на винилхлорид. Полимери-

зацията му се провежда във водни

разтвори, съдържащи емулгиращи

агенти или стабилизатори на сус-

пензията. Все по-широко се използ-

ва и блок-полимеризацията. Поливи-

нилхлоридът се смесва с различни

пластификатори, стабилизатори,

пълнители, пигменти и др.

Този материал издържа продължи-

телен период при температури до

105 °С, но става крехък при колеба-

ния на температурата. Сериозен

недостатък на поливинихлорида е

отделянето на хлороводород, въгле-

роден оксид и други хлорсъдържащи

съединения при горенето му. За

това е добре кабелите, изработе-

ни с ПВЦ, да са безхалогенни. Харак-

терно за тях е, че защитават по-

добре предметите, тъй като в про-

цеса на горене не се освобождават

корозионни газове. Също така, пред-

вид използването на вода за гасе-

не, не се образуват агресивни кисе-

лини (най-вече солна киселина), ко-

ито да причиняват последващи

щети.

ПВЦ кабелите са подходящи за

използване в електрически инстала-

ции за аварийно захранване, сигнали-

зация и контрол на важни обекти.

Сред приложенията им са трансфор-

маторни подстанции, обществени

сгради – болници, хотели, театри,

кина, обществени и търговски цен-

трове и други места с висока кон-

центрация на човешки и материал-

ни ресурси, чиято сигурност в слу-

чай на пожар трябва да бъде гаран-

тирана. Водещите производители

предлагат кабели с ПВЦ, отговаря-

щи на изискванията за огнеустойчи-

вост, в съответствие с изисквания

на VDE 0472 - част 814 и IЕС 331, до

180 минути.

Омрежен полиетилен
Сред изолационните материали,

намиращи приложение в областта,

е и омреженият полиетилен. Познат

е още като Сrosslinking polythene,

HDXLPE, XLPE и PEX. Омрежването

е процес, при който линейните мак-

Пожароустойчиви кабели
Част II. Съвременни изолационни материали и технологии
за повишаване пожаробезопасността на кабелите

Пожароустойчивите кабели са неразделна част от електри-

ческите инсталации. Причините са повече от ясни - възпла-

меняването на един кабел обикновено води до пожар в цяла-

та кабелоносеща система, прекъсват се електрическите и

комуникационните връзки и се създават предпоставки

пламъкът да достигне до други съоръжения и части от сгра-

дата. В откритата в предишен брой на сп. ТД Инсталации,

оборудване, инструменти тема за пожароустойчивите ка-

бели бяха представени някои от характеристиките на кабе-

лите и пожаробезопасните кабелоносещи конструкции, как-

то и някои нови технологии, разработени в посока незапал-

ване и неразпространение на огъня по трасето на кабела.
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ромолекули на полиетилена форми-

рат напречни връзки помежду си. По-

лучената по този начин мрежеста

структура се характеризира със

значително подобрена устойчивост

на материала на високи температу-

ри, вътрешно налягане и износване,

вследствие триене. Също така ом-

режването позволява значително да

се подобрят електрическите и ме-

ханичните характеристики на поли-

етилена. Образуваните къси вери-

ги са нестабилни и бързо се

свързват помежду си в структура,

подобна на кристална решетка.

Кабелите с омрежен полиетилен се

използват при максимална темпера-

тура от 250 °С в режим на късо

съединение.

В качеството на изолационен ма-

териал намира приложение и

Силиконът
Представлява смесен органично-

неорганичен полимерен материал с

химична формула [R2SiO]n, където R

е органична група, като метил или

етил. Силиконът има течна, желе-

образна или твърда консистент-

ност. Намира разнообразно приложе-

ние, като с голяма популярност в об-

ществото са имплантите в козме-

тичната хирургия. Силиконът се из-

ползва и като лепилен, смазочен или

изолационен материал в строител-

ството и машиностроенето. В

електротехниката намира приложе-

ние изолация от каучукови смеси със

силициев двуокис. Те са устойчиви

на органични киселини и разтвори.

Изолацията е устойчива и на не-

фтопродукти, както и на кислород

и озон. Обикновено тези кабели са

облечени с обвивка от стъклотъкан,

която им придава по-голяма меха-

нична здравина. Работят успешно в

температурния диапазон от - 60 до

180 °С, като временно могат да

понесат и температури от порядъ-

ка на 200 °С.

Силиконовите кабели са подходя-

щи за инсталации, изложени на

въздействието на високи темпера-

тури както в сухи и влажни помеще-

ния, така и на открито. Използват

се като гъвкава връзка, подложена

на ниски механични натоварвания в

слънчеви инсталации, леярни, сто-

манодобивни заводи, сауни и други.

Добре е да се има предвид, че сили-

коновите кабели са доста скъпи,

както и всички пожароустойчиви

кабели.

Тефлоновият
кабел
е сред групата на пожароустой-

чивите кабели. Известно е, че теф-

лонът е търговско наименование на

полимерното съединение политет-

рафлуоретилен (ПТФЕ). Той се от-

личава с най-малкия коефициент на

триене от всички твърди веще-

ства. Използва се широко като не-

залепващо покритие за кухненско

оборудване. ПТФЕ има много ниска

степен на химическа активност и

се използва в съдове и тръби за

съхраняване на силно активни хими-

кали. Температурата на топене на

тефлона варира от 260 °C (FEP) до

327 °C (ПТФЕ), в зависимост от

използвания конкретен полимер.

Материалът се характеризира с

много добри електрически парамет-

ри, което го прави приложим за изо-

лиране на кабели, съединители и др.

ПТФЕ запазва устойчивостта и

стабилността си дори при темпе-

ратури от порядъка на -200 °C. За

момента приложението му е основ-

но за контролни кабели. Цената на

тефлоновия кабел все още е срав-

нително висока.

Гелове и замазки за кабели
в експлоатация
Освен за повишаване качеството

на изолационните материали, усиле-

но се работи и в друго направление –

разработване на гелове и замазки за

съществуващи кабели. Целта е кабе-

лите в експлоатация да придобият

нови качества. Съществен въпрос е,

че когато сградата вече е построе-

на, изграждането на нова структур-

на кабелна система не винаги е лес-

но. Именно в подобни приложения се

използват иновативните гелове и за-

мазки, които увеличават пожаробезо-

пасността.

Друго не по-малко важно направле-

ние, в което се работи усилено, е ре-

монтът на повредени външни

повърхности на кабели. Стремежът

е в посока повишаване на пожароус-

тойчивостта.

Нова е и системата, използваща

специални безхалогени блокове и мо-

дули от пожароустойчив еластоме-

рен каучук, покриващи вече положен

кабел. По този начин се постига ог-

раничаване на пожар в кабелния ту-

нел.

Флуиди за запълване
на PVC кабели
Друго направление включва разра-

ботването на специални флуиди за

запълване на пространството меж-

ду жилата на обикновен PVC кабел и

превръщането му в пожароустойчив.

Водещите компании в областта ин-

вестират сериозни средства в пре-

връщането на PVC кабелите в пожа-

роустойчиви, тъй като използване-

то им е масово. Също така е изве-

стно, че при пожар те отделят

много гъст дим. Той е токсичен и

през него се вижда трудно, което

прави борбата с пожара много труд-

на. Димът, отделян от PVC кабели-

те, смесен с водните пари, образу-

ва солна киселина, която, както е

известно, силно корозира стомане-

ната арматура.

Също така е разработен абсо-

лютно безхалогенен PVC кабел.

Съществува и покритие на керамич-

на основа, способно да се противо-

постави на въглеводороден тип по-

жари при температура 1100 °С и

топлинен поток 160 kW/m2. Това са

високи стойности, което е видно от

факта, че температурата на топе-

не на медта е 1050 °С. Кабелът е

годен за работа в продължение на

един час при тези условия. Провеж-

дат се изпитания и на нови видове

кабели, издържащи 1000 °С и топли-

нен поток 160 kW/m2 в продължение

на 3 часа.
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Уважаеми читатели, в пре-
дишни броеве на ТД Инстала-

ции, оборудване, инструмен-
ти открихме обширната

тема за пожароизвестител-

ните системи. В настоящата
статия продължаваме тема-

та с неразгледани в публика-
циите до момента видове по-

жароизвестителни датчици.

Оптично-димни датчици
Наричат се още фотоелектричес-

ки или само оптични. В конструкция-

та им е вграден източник на светли-

на – най-често инфрачервен светоди-

од (означен с „А“ на фиг. 1) и фото-

детектор или фотоклетка, означена

с „В“ на същата фигура. Фотодат-

чикът се монтира под ъгъл спрямо

светодиода. По този начин, в нормал-

но състояние, фотодетекторът не се

осветява от лъчите на фотодиода,

които са концентрирани в тесен лъч

с помощта на подходяща леща. При

наличие на пушек, димните частици

разсейват светлинния лъч от свето-

диода и част от светлината попада

върху фотодатчика, като по този

начин го задейства. На фиг. 2 е пока-

зан реален оптично-димен датчик.

Разположените под ъгъл един спрямо

друг фотодиод и фотоприемник се

виждат ясно от дясно и ляво на оп-

тичната камера.

В голямо габаритни помещения се

използват

отражателни линейни
оптично-димни датчици
или линейни димни детектори, ко-

ито работят на основата на същия

принцип. За реализация на пожароиз-

вестителни системи в зали, теат-

ри, салони, складове и т.н. предава-

телят и приемникът се разполагат

на голямо разстояние един от друг,

например от 5 до 100 метра, като

димът прекъсва светлинния лъч меж-

ду тях. При отражателните датчи-

ци, светлинният лъч се отразява от

специална отражателна пластина,

монтирана обикновено върху срещу-

положна стена на помещението. Те

могат да регистрират турбулент-

ност на въздуха, причинена от огъ-

ня.

Характерно за този тип датчици

е възможността да се монтират

много високо – на височина до 25

метра, което не е характерно за

другите видове датчици. Приема се,

че са подходящи за използване в ня-

кои промишлени зони.

Предимство на оптичните датчи-

ци е способността им да откриват

т.нар. студени пожари, когато огъ-

нят не се е разгорял, но вече се на-

блюдава отделянето на дим. Уста-

новено е, че при наличие на пламък

оптично-димните датчици реагират

средно 30 секунди по-бавно от йони-

зационните датчици. Чувствителни

са към запрашаване. Също така не

могат да се използват в замърсени

помещения или при наличие на пара,

например в кухни, перални и др.

Поради промяната на параметри-

те им в процеса на стареене и на-

личието на смущаващи фактори,

тези датчици се явяват източник

на много фалшиви задействания. При

непрофесионално изпълнение на ця-

лата система е възможно да се пре-

дизвика фалшиво включване на алар-

мата дори при кратковременно

отпадане на мрежовото напреже-

ние, въпреки наличието на резерв-

но захранване.

Пожароизвестителни
системи
Оптично-димни датчици, аспирационни димни детектори,
сензори за CO и CO2, топлинни датчици

Фиг. 1.

Фиг. 2.
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Аспирационни димни
детектори
Представляват по-скоро сензорни

системи, отколкото обикновени дат-

чици. Системите, базирани на аспи-

рационни димни детектори се реали-

зират като в следените помещения

се монтират смукателни клапи. От

тях въздухът се засмуква, насочва се

през филтри и след това се подава в

изключително чувствителна оптич-

на камера. Характерно за нея е, че е

далеч по-чувствителна в сравнение

със стандартните димни детектори.

В камерата въздухът се осветява от

специална лампа с много висока ин-

тензивност на светлината и се ана-

лизира съдържанието на димни час-

тици.

Концентрацията на димни части-

ци се определя, а получените данни се

подлагат на обработка със специа-

лизирани алгоритми. Филтрите по

пътя на засмукания въздух са подбра-

ни така, че да спират праха и други-

те замърсявания, които биха могли да

затруднят работата на оптичната

камера. От определящо значение за

избора на филтри е да пропускат

дима. Аспирационните димни детек-

тори са сред най-точните сензори за

наличие на пожар. За сметка на това

са сложни за изпълнение и много скъпи.

Сензорни системи от този тип обик-

новено отсъстват от стандартна-

та номенклатура на повечето от

специализираните в областта на

пожароизвестяването фирми.

Сензори за въглероден окис
В редица приложения към пожаро-

известителната централа е възмож-

но да се свържат сензори за наличие

на въглероден окис и въглероден дву-

окис. Както е добре известно, тези

особено опасни газове се получават

в процеса на горене на огромно коли-

чество материали. Въглеродният

двуокис е само задушлив, докато

въглеродният окис е силно отровен.

Газът дори е бил използван като бой-

но отровно вещество през Първата

световна война.

Датчиците за въглероден двуокис

са химически и инфрачервени. Инфра-

червените датчици включват инфра-

червен светодиод, светлинна тръба,

в която се вкарва изследвания газ,

фотодетектор, пред който стои

специален оптичен филтър

(спектърът му на пропускане, съвпа-

да със спектъра на поглъщане на

въглеродния двуокис). При повишава-

не на концентрацията на въглеродния

двуокис, по-голяма част от лъчение-

то ще бъде погълната, което се ре-

гистрира от сензора. Предимство на

химическите датчици е изключител-

но малката консумация на електрое-

нергия, а недостатък - силната про-

мяна на много от параметрите им с

течение на времето.

Сензорите за въглероден
двуокис
са биометрични, електрохимични и

полупроводникови. В биометричните

се използва синтетичен хемоглобин,

който потъмнява под действието на

въглеродния двуокис и изсветлява под

действието на кислорода. Интензи-

тетът на пропуснатата или отразе-

ната от синтетичния хемоглобин

светлина е пропорционален на него-

вото потъмняване, а следователно и

на концентрацията на въглеродния

двуокис. Електрохимичните сензори

използват разновидност на горивна

клетка, която генерира електричес-

ки ток с интензитет, който е про-

порционален на концентрацията на

СО във въздуха. Полупроводниковите

датчици отчитат промяната на

съпротивлението на тънка жичка от

калаен двуокис (той е полупроводник).

Въглеродният окис намалява съпро-

тивлението му, докато кислородът го

увеличава.

Независимо от типа на датчика,

управляващата електроника се опит-

ва да моделира проникването на газа

в кръвта на човек, като изменя нели-

нейно времето на задействане във

функция от концентрацията.

Датчици за въглероден окис и

въглероден двуокис не се използват

самостоятелно в пожароизвестител-

ните инсталации, но присъствието

им е особено желателно в приложе-

ния, в които отоплението се реали-

зира с открити газови горелки или

печки на твърдо гориво. Обикновено

подобни датчици се произвеждат от

големи химически компании, а не от

традиционни производители на обо-

рудване за пожароизвестяване.

Пламъчни детектори
Датчиците от този тип реагират

на ултравиолетово или инфрачерве-

но излъчване, както и на излъчване във

видимата част на електромагнитния

спектър, вследствие на появата на

пламък.

Ултравиолетовите детектори са

чувствителни към излъчване с дължи-

на на вълната под 300 nm. Обикнове-

но се комплектоват с оптични фил-

три, с лента на пропускане в тази

част на спектъра, която отсъства

от слънчевата светлина заради озо-

новия слой. Времето за реакция на

тези датчици е много малко – мили-

секунди. Често се работи с опреде-

лено внесено времезакъснение, за да

се ограничи фалшивото сработване,

вследствие мълнии, заваръчни проце-

си и др.

Инфрачервените детектори реа-

гират на лъчения с дължина на вълна-

та над 780 nm. При горене, отделе-

ните газове излъчват специфични

спектри в инфрачервения диапазон и

детекторите се настройват точно

за работа на тези честоти. Напри-

мер, въглеродният двуокис излъчва с

дължина на вълната около 4400 nm и

инфрачервените детектори почти

винаги съдържат фотосензор, който

е с максимална чувствителност при

такава дължина на вълната. Използ-

ват се и термовизионни камери. За

да се осигури по-добра чувствител-

ност, датчиците се комплектоват с

няколко фотодетектора, чувстви-

телни към различни части на спектъ-

ра, включително комбинации от инф-

рачервени и ултравиолетови сензори.

В някои случаи се добавя и фотоде-

тектор, чувствителен към видимата

част на спектъра.

Пламъчните детектори се изпол-

зват предимно за защита на откри-

ти площи, при които другите датчи-

ци са неефективни. Често те са най-

добрият избор за известяване при

материали, които не отделят пушек

при горене. Например природен газ,

пропан-бутан и някои течни горива.

Когато се използват в закрити поме-

щения, нормална практика е да се дуб-
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лират с оптично-димни или темпера-

турни датчици.

Топлинни датчици
Съществуват два типа топлинни

датчици – абсолютни датчици (из-

мерващи абсолютната температу-

ра) и диференциални (регистриращи

скоростта на изменение на темпера-

турата).

И двата типа датчици се предла-

гат в две конфигурации – "точкови",

измерващи температурата в опреде-

лена точка и "линейни", които измер-

ват температурата по цялата

дължина на датчика. Различните

типове датчици често се комбини-

рат в общ корпус и се свързват с

релация "или" за увеличаване на чув-

ствителността или с релация "и" за

намаляване на вероятността от

фалшиво сработване.

Абсолютни топлинни
 датчици
Проектирани са да се задействат

при достигане на дадена, предвари-

телно определена температура. Най-

често тя е 60 или 80 °С. Този тип

датчици най-често представляват

устройства с еднократно задейства-

не, които трябва да се подменят след

сработване. Обикновено съдържат

елемент, който се разтопява при

достигане на зададената темпера-

тура и задейства контактите на

контактната система.

Разбира се, съществуват и елек-

тронни сензори за многократно за-

действане, но еднократните датчи-

ци се смятат за по-надеждни. Фалши-

во задействане би могло да се полу-

чи, когато не са отчетени естестве-

ните фактори, водещи до повишава-

не на температурата като директ-

но огряване от слънцето или наличие

на отоплителни уреди.

Диференциални датчици
Характерно за диференциалните

датчици е че се задействат, ако

околната температура се повишава

по-бързо от предварително зададена

скорост. Класическото им изпълнение

е с метални пластини с различна

температурна инертност. При бав-

но повишаване на температурата,

каквато е характерна при слънчев

ден, пластината с по-голяма темпе-

ратурна инертност успява да "дого-

ни" тази с по-малка инертност. Ре-

зултатът е, че двете пластини се

огъват почти еднакво, без да се до-

пират. При наличие на огън, темпе-

ратурата нараства бързо, което

води до силно огъване на пластина-

та с малка инертност, тя допира

другата пластина и задейства алар-

мата.

Разработени са и топлинни датчи-

ци с електронно измерване на тем-

пературата и предаване на аналогов

сигнал до централната станция, така

че скоростта на изменение на тем-

пературата, при която алармата да

се задейства се задава програмно. По

такъв начин е възможно да се програ-

мират различни режими през зимата

и лятото или през деня и нощта,

което прави системата много по-

чувствителна и надеждна.

Диференциалните детектори са

по-нечувствителни към бавно горящи

пожари, характерно за които е плав-

ното покачване на температурата.

В същото време те са устойчиви

спрямо смущаващи фактори като

директно огряване от слънцето, заг-

ряване от технологични процеси и

т.н.

Топлинни детектори обикновено се

инсталират в промишлени помеще-

ния, в които технологичният цикъл

предполага наличие на задименост и

запрашеност. Такива са например

генераторни помещения, котли и др.

Целесъобразно е сензори от този тип

да се избягват в помещения, в които

малки пожари могат да доведат до

големи материални загуби като ком-

пютърни зали, музеи и др.

Други устройства в
пожароизвестителните
системи
Освен датчици, към пожароизвес-

тителната централа се свързват:

Сирени. Пиезокристални или елек-

тродинамични. Различават се основ-

но два вида сирени -със и без вграден

генератор на тон. Сирените с вгра-

ден генератор на тон изискват само

подаване на постоянно напрежение

или команда за задействане. За раз-

лика от тях, сирените без вграден ге-

нератор на тон изискват подаване на

подходящо модулиран променлив сиг-

нал. Много от продаваните центра-

ли имат поне по един извод за всеки

вид сирена.

Строб-лампи. Указват задейства-

ното състояние на системата чрез

ярка пулсираща светлина. Обикнове-

но за целта се използват ксенонови

лампи. Напоследък се появяват моди-

фикации със светодиоди, но специа-

листи определят техните характе-

ристики за незадоволителни.

Ръчни сигнални бутони или

ръчки. Подават сигнал към центра-

лата, еквивалентен на задействан

цифров сензор. Съществуват различ-

ни модификации, включително: буто-

ни за натискане, ръчки с издърпва-

не, специални изпълнения, които не

могат да се задействат с една ръка.

Например, необходимо е с едната

ръка да се задържи отворен капак и

едновременно с това да се натисне

бутон с другата ръка. Описаното

решение е създадено с цел предот-

вратяване на неволно задействане

на бутона.

У нас най-разпространени са буто-

ните с предпазно стъкло, което тряб-

ва да се счупи, за да се задейства

ръчна контрола. Стандартите обик-

новено изискват разполагането на

ръчни сигнални бутони в близост до

изходите, в коридори и др.

Разширители и адаптори. Пред-

ставляват специфични за дадена цен-

трала устройства, които позволяват

увеличаване на броя на зоните, на броя

на свързаните датчици или позволя-

ват свързване на конвенционални

датчици към адресируема централа.

Повторители. В приложения с мно-

го дълги комуникационни линии, напри-

мер когато е необходимо да се

свържат отдалечени датчици, разпо-

ложени по-далеч от максималното

разстояние, за даден протокол в ли-

нията се свързват повторители. Те

удвояват максимално допустимата

дължина на линията.

Изолатори. Представляват уст-

ройства, които могат да "отцепят"

част от комуникационната линия, в

случай на късо съединение или друга

авария. По такъв начин неповредена-

та част от линията продължава да

функционира, което силно повишава

надеждността на системата.
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Светодиодно декоративно
осветление
Миниатюрните размери на свето-

диодите позволяват да се конструи-

рат компактни и механично устойчи-

ви светлинни устройства, които да

бъдат дискретно използвани при ос-

ветяване на обекти. Дългият експло-

атационен живот на осветителите

изключва в голяма степен необходи-

мостта от обслужването им, което

е от особено значение за случаите,

при които осветителите са монти-

рани на труднодостъпни места. Об-

ластта на приложение на светодиод-

ните осветители допълнително се

обогатява от широката гама цвето-

ве, възможностите за димиране и за

автоматично управление.

Светодиодите намират приложе-

ние в осветяването на рекламни над-

писи, отделни архитектурни елемен-

ти или цели сгради. Използването на

светодиоди вместо популярните в

миналото високоволтови неонови

тръби за светлинни надписи предла-

га съществени предимства. Така

например, трайността на неоновата

тръба е 20 000 часа, т.е. 2.5 пъти по-

малка от тази на светодиодите.

Освен това обслужването им е по-

безопасно, благодарение на ниското

захранващо напрежение.

Светодиодни ленти и модули
Със светодиодите могат да се

осветяват малки букви и надписи,

чиято големина е не по-голяма от 25

mm. Подходящи са и за рисуване на

цветни декоративни фигури върху

сградите, както и във функцията на

маркировъчни осветители, чиято

светеща повърхност е на нивото на

земята – пешеходни пътеки, раздели-

телни линии и други. Светещи свето-

диодни линии се използват и за свет-

линно очертаване на контури на сгра-

ди и инженерни конструкции. Конту-

рите се очертават със светодиод-

ни ленти, които могат да бъдат

поставени в гъвкав шлаух, в профи-

лиран твърд канал с прозрачна стра-

на или да бъдат „опаковани“ с твърдо

прозрачно пластмасово покритие и

оформени като светеща тръба.

Цветът на тръбата зависи от избра-

ния цвят на светлината на светоди-

одите – червен, жълт, зелен, оранжев,

син или бял. Яркостта на светеща-

та тръба зависи от броя на свето-

диодите в нея. Веригата от свето-

диоди може да се състои от после-

дователно свързани групи от някол-

ко паралелно съединени светодиода.

Фазерни декоративни
ефекти
Фазерните оптични влакна, позна-

ти и като фибро-оптични нишки, на-

мират широко приложение в светло-

техниката. Светлината се пренася

през стъкления фазер, подчинявайки

се на принципа на пълното вътрешно

отражение. Стъкленият фазер се

състои от плътно стъклено ядро с

голям коефициент на пречупване на

светлината, което е обвито със

стъклена мантия с малък коефициент

на пречупване на светлината. Кога-

то светлинният лъч достигне до

неговата вътрешна повърхност той

се отразява, след това попада отно-

во на граничната повърхност и пак се

отразява. В резултат на тези мно-

гократни огледални отражения, свет-

линният лъч се разпространява по

цялата дължина на стъкления фазер

и достига до другия му край, след

което светлината се излъчва в про-

странството. Една част от въведе-

ната във фазера светлина се разсей-

ва и абсорбира, в резултат на което

светлинният поток намалява посте-

пенно.

За да се намалят загубите при

въвеждането на светлинния поток в

Съвременни технически
решения в архитектурното
осветление
Светлинни ефекти със светодиоди, фазерна оптика, лазери
и холография

Новите светлинни източници значително разшириха възмож-

ностите за реализиране на смели и оригинални решения за ху-

дожествено и декоративно осветление. Техническите и фун-

кционални характеристики на светодиодите, фибро-оптични-

те влакна, лазерите и холограмите позволиха на екстериор-

ните дизайнери да реализират иновативни и невъзможни до

момента идеи в областта на архитектурното осветление.



ÑÒÐ. 42 3*2010

> îñâåòëåíèå

светловодещия проводник, чрез тер-

мична обработка, кръглото напречно

сечение на фазерите се променя в

шестоъгълно. По този начин се по-

стига уплътняване на сечението на

проводника.

Компоненти на оптичната
система
Фазерната оптична система се

състои от три компонента – гене-

ратор, фазерни проводници и оптич-

на приставка на края на фазерния

проводник. Фазерната нишка се из-

пълнява от стъкло или пластмаса. За

пренасяне на по-голям светлинен

поток се използва сноп от гъвкави

стъклени фазери - светловодещ про-

водник или кабел, чийто диаметър

зависи от броя на стъклените фазе-

ри. В напречното му сечение могат

да се вместят до 400 стъклени влак-

на. За предпазване от механични

повреди при транспорт и монтаж,

кабелите са обвити с негорима

стъклено-силиконова или PVC ман-

тия. Използва се и специална сили-

конова обвивка за кабелите, които

се полагат под вода.

Дължините, на които е възможно

да се пренася светлина по оптично-

то влакно зависят от вида на свет-

линния източник и от материала на

фазера. Така например халогенните

нажежаеми лампи могат да образу-

ват лъч с дължина до 15 м, разрядни-

те лампи с високо налягане – до 20 м,

двустранно осветяване на кабела –

до 50 м. и др.

Оптични приставки
на фазерния проводник
Оптичните накрайници на свете-

щия край на фазерния проводник пред-

ставляват оптични елементи

(лещи), чрез които се формира раз-

лично светлоразпределение на из-

лъчваната светлина. За улеснение на

проектантите, обикновено, произво-

дителите предлагат на клиентите

си и схемата на светлоразпредели-

телната им крива (фиг. 1 a и b). В нея

са посочени осветеностите Emax и

големината на светлите кръгове с

диаметър d, които могат да се ре-

ализират на различни разстояния h

от оптичната приставка на фазер-

ния кабел.

Генераторът се състои от лам-

па, обикновено с рефлектор и леща,

филтър за инфрачервени лъчи (ИЧЛ)

и ултравиолетови лъчи (УВЛ), венти-

латор и електрически куплунг. В ге-

нератора може да се интегрира цве-

тен филтър и фигурни шайби. Обик-

новено като светлинен източник се

използват халогенни нажежаеми лам-

пи с цветна температура 3000 К.

Светлинни фазерни
кабели
Приложение намират и светлинни-

те фазерни кабели, които светят с

цялата си повърхност по протежение

на пълната си дължина. Ефектът се

получава благодарение на специално-

то изпълнение на единичните фазери.

Те се изработват от усукани РММА.

На фиг. 2 е показано тяхното устрой-

ство – в средата на фазерния сноп е

разположено силно отразяващо свет-

лината жило, което усилва преноса на

светлината по протежение на цяла-

та дължина на кабела. Снопът от

светещи фазери се обвива с предпаз-

на прозрачна мантия, устойчива на UV

облъчване. Предлагат се и перифер-

но светещи РММА кабели с диамет-

ри 4.5, 8, 11, 14 и 17 мм. При едност-

ранно осветяване на кабела се пости-

га дължина до 20 м, а при двустранно

до 30 – 50 м.

Светещите кабели предлагат

широки възможности за нови и ефек-

тни решения за художествено–архи-

тектурно осветление. Най-често

намират приложение в контурното

осветяване на фасади на сгради,

светлинни реклами, осветление на

Фиг. 3.

Фиг. 2.Фиг. 1.
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плувни басейни, евакуационно освет-

ление и други.

Декоративни лазерни ефекти
За декоративното осветление най-

често се използват два вида газови

лазери – с аргон и с криптон. Йонизи-

раните лазери с пълнеж от аргон

излъчват синя и зелена светлина. Най-

често се използват аргонови лазери

със светлинна мощност от 60 до 100

W. Пълната мощност на лазерното

устройство обикновено е от 4 до 40

kW.

Лазерите с криптонов пълнеж из-

лъчват светлинен лъч с дължина на

вълната, съответстваща на черве-

ния цвят. При използването на смес

от криптон и аргон могат да се ге-

нерират лъчи с различен цвят. Же-

ланият цвят на лазерния лъч може да

се получи чрез въртене на призма в

резонатор. Предлаганите лазери от

този модел обикновено са с мощност

от 1.2 до 6 W. Светлината на крип-

тона също може да се диспергира с

призма във вторичен резонансен лъч

в синьо, зелено или жълто, но него-

вата мощност е значително по-мал-

ка.

Възможности на лазерите
за създаване на цветни картини
Добре известно е, че светлинни-

ят лъч на лазера е колимиран и цве-

тен. При сравнително бързо движе-

ние на лазерния лъч могат да се фор-

мират добре видими светлинни плос-

кости или конични повърхности в про-

странството. С лазерни лъчи могат

да се изписват и чертаят букви, фи-

гури и знаци върху екрани, стени и

фасади на сгради. Движението на ла-

зерните лъчи обикновено се реализи-

ра със система от огледала, задвиж-

вани с електрически двигатели и

управлявани от компютър.

Ефектни светлинни картини се по-

стигат с метода на случайна фазова

модулация. При нея лазерният лъч се

пропуска през кристал с неправилна

вълниста повърхност. По този начин

светлината се разсейва във всички

посоки и ако се насочи към екран или

фасада, върху нея се виждат причуд-

ливи светлинни картини.

На фиг. 3 е показано устройство

с лазер за получаване на декоратив-

ни светлинни и цветови ефекти. Из-

ползвана е бавно въртяща се плек-

сигласова шайба, чиято горна

повърхност е подходящо оформена,

за да се създаде възможност лазер-

ните лъчи да се пречупват и откло-

няват в безброй много точки. На

екрана зад шайбата се прожектират

разнообразни светлинни фигури с

различни цветове.

Голямата плътност на лазерния

лъч позволява неговите светлинни

ефекти да се уголемят и разнообра-

зят в пространството чрез паралел-

но или дивергентно размножаване на

лъча (фиг. 4).

Художествена и рекламна
холография
Холографията предлага напълно

нови възможности за декоративно

светлинно, цветово и тримерно

оформление на фасади на сгради,

паркове, исторически обекти и др.

Базира се на физичните принципи на

интерференцията и дифракцията на

светлината. Опростено, интерфе-

рентната картина се получава при

наслагване на две светлинни вълни

при определени условия. Резултатът

е картина, в определени точки на

която яркостта е по-голяма, а в

други точки е значително по-малка.

Пример за интерференционна карти-

на е показан на фиг. 5, на която може

да се види интерферентна картина

Фиг. 5.

Фиг. 4.

от наслагване на кохерентна сферич-

на и плоска светлинна вълна, съгла-

сувани във времето и пространство-

то. Известно е, че кохерентни вълни

излъчват лазерните светлинни из-

точници.

Принципът на запис на холограма-

та се основава на монохроматичен

лазерен светлинен сноп, който се

разделя на две части. Едната осве-

тява заснемания предмет, след кое-

то отразената от него светлина се

насочва към фотоплака. Тя може да

бъде стъклена пластина, върху гор-

ната повърхност на която е нанесе-

на сребърна емулсия или биохромати-

чен желатин. Светлочувствителни-

ят филм, който се получава с тези

материали има голяма резолюция.

Другата част на лазерния сноп се на-

сочва директно към фотоплаката.

Двете светлинни вълни са излъчени

от един лазер и следователно са ко-

херентни. Те се наслагват върху фо-

топлаката, в резултат на което се

получава стояща вълна. Интерферен-

тната картина на фотоплаката е

изображение на стоящата вълна и по

своя характер представлява устой-

чива във времето дифракционна ре-

шетка, т.е. холограма.

Ограниченото засега използване на

холограмите за декоративни цели се

дължи на високата им цена и сравни-

телно трудната им реализация.
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Сред най-широко използваните

видове са регенераторите с въртящ

се барабан, познати още като рота-

ционни топлообменници. Освен тях,

макар и по-рядко, приложение нами-

рат капилярните вентилатори и ре-

генераторите с оросяем пълнеж.

Ротационните
топлообменници
се отличават с елементарна кон-

струкция. В метален корпус е поста-

вен въртящ се барабан, който е из-

граден от въздухопроницаем матери-

ал с акумулиращи свойства. Барабанът

се върти с честота до 15 min-1.

Дебелината му обикновено е около

0,2 - 0,3 m, а диаметърът му варира

Оползотворяване
на топлината от
вентилационни инсталации

в границите от 0,4 до 5 m. Логично,

по-големият диаметър на барабана

осигурява по-голям дебит на преми-

наващия през него въздух. В зависи-

мост от габаритите на топлооб-

менника, барабанът би могъл да бъде

монолитен  при по-малките диамет-

ри, докато при по-големи размери ба-

рабана се сглобява от отделни сек-

тори.

Корпусът, в който се монтира

барабанът, обикновено се изпълнява

от поцинкована ламарина. Използва се

и ламарина с вътрешно покритие от

полимерни материали или ламарина

от легирана стомана. В зависимост

от свойствата на преминаващия

въздух се определя и необходимата

корозионна защита на корпуса.

Присъединяването му към въздухопро-

водите обикновено се реализира чрез

щуцери.

Принцип на действие на
ротационните топлообменници
Принципът на действие на рота-

ционните топлообменници се състои

в пренасяне на топлината от единия

към другия въздушен поток чрез аку-

мулиращия материал, който е с висок

коефициент на топлообмен. В дей-

ствителност, средата извлича и

съхранява топлината от високотем-

пературния поток и в резултат на

въртенето на барабана я предава на

студения въздушен поток. Съдържа-

щите се във въздуха примеси, тем-

пературите на оросяване на двата

въздушни потока, както и характери-

стиките им, определят вида на изпол-

званата акумулираща среда. Обикно-

вено се използват керамични, метал-

ни, минерални или органични матери-

али. За да се увеличи преносът на

влага или за да се постигне по-висо-

ка корозионна устойчивост, използва-

ният материал понякога допълнител-

но се обработва или напластява. Една

от наложилите се конструкции е

фолио или тел от алуминий с и без

покритие от хигроскопични платове.

Тази конструкция, обаче, е подходяща

за работни температури до 80 оС и

се отличава с малка корозионна ус-

Ротационни топлообменници, капилярни вентилатори и
регенератори с оросяем пълнеж

Понижаването на сградната енергийна консумация е сред

приоритетните направления в развитието на съвременни-

те технологии. Първостепенна важност сред тях заема оп-

тимизацията на енергийното потребление на вентилацион-

ните и климатичните системи. Сред най-наложилите се тех-

нически методи е утилизацията на топлина. С цел оползот-

воряване на отпадната топлина от ОВК системите, се из-

ползват различни видове топлообменници. Сред тях са

т.нар. регенеративни модели. При тях топлината се прена-

ся между два въздушни потока, имащи различно термодина-

мично състояние, с помощта на акумулираща твърда маса.
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тойчивост. За температури до 200
оС се използват предимно керамични

материали. Керамиката се характе-

ризира с много добри свойства по

отношение на температурната и

химическата й устойчивост.

Характеристики на
акумулиращата маса
Акумулиращата маса обикновено

се разделя на два вида - подредена и

неподредена. За подредената струк-

тура са характерни множество гео-

метрично подобни каналчета с хид-

равличен диаметър от порядъка на

1,3 до 2,5 mm. Формират се от реду-

ващи се слоеве фолио - вълнообразен

и прав, които са с дебелина от 0,1

до 0,15 mm. Подобна структура се по-

лучава и при подреждането на

тръбички с кръгло или шестоъгълно

напречно сечение. При тази подред-

ба се постига висока специфична

топлообменна повърхнина. В случаи-

те, при които формираните канали

при подредената структура са успо-

редни на оста на ротора, преобла-

даващо е ламинарното течение,

поради което се постига по-ниска

чувствителност към замърсяване.

Възможно е също и постигане на

турболизиране на течението. Осъ-

ществява се чрез кръстосване на

осите на ротора и каналчетата.

Следва да се има предвид, че турбу-

лизиране на течението се получава

предимно в началните участъци на

акумулиращата маса.

Характерно за неподредената

структура на акумулиращата маса е

изработването й от тел, мрежи, ре-

шетки, текстилни материали или

пълнеж от керамични тела, без пъти-

щата на въздуха да са дефинирани

предварително. Тази структура, оба-

че, има един основен недостатък, а

именно възникването на напречни те-

чения, създаващи условия за събира-

не на прах, както и възпрепятствано

самопочистване при смяна на обдух-

ващия поток.

Оразмеряване
на регенераторите
За оразмеряване на регенерато-

рите се използват зависимости,

описващи топло- и масопреносните

процеси във функция на конструк-

тивните и експлоатационните им

параметри. Целта е да се опреде-

лят ефективността на преносните

процеси и големината на хидравлич-

ните загуби, при предварително из-

брани геометрични размери на ба-

рабана - диаметър, дебелина, коефи-

циент на запълване и характерен

размер на пълнежа, както и вид на

акумулиращия материал и скорост

на топлоносителя. Обикновено, ско-

ростта на преминаващия през аку-

мулиращия слой въздух не надвиша-

ва 6 m/s.

Монтажни специфики
на регенераторите
Топлообменниците се изпълняват

както за хоризонтален, така и за

вертикален монтаж. В зависимост

от конкретните условия могат да се

комбинират с въздухообработваща

централа или да се монтират само-

стоятелно към въздухопроводите. В

случаите, когато регенераторите се

монтират самостоятелно, се пре-

поръчва във въздуховодите да се

предвидят контролни люкове. Добре

е да се има предвид фактът, че аеро-

динамичните загуби в инсталацията

и начинът на разполагане на венти-

латорите спрямо регенераторите

създават определено съотношение

между статичните налягания на вхо-

да и на изхода на регенератора. Това

съотношение оказва пряко влияние

върху посоката и обема на инфилтри-

рания въздух. Когато статичното

налягане на външния въздух е по-ви-

соко от характерното за изхвърляния

въздух, количеството, преминало от

потока отработен въздух в потока

външен въздух, е минимално.

Филтриране
на въдушния поток
В случаите, при които в отрабо-

тения въздух не се съдържат вредни

вещества, е възможно да не се прави

пълно разделение на отработения и

външния въздух, т.е. съществуват

условия инсталацията да работи с ре-

циркулация. За приложения, в които

инсталацията поддържа режим на

рециркулация, се допуска известна

разлика в наляганията и не е необхо-

дима реверсивна зона на вентилато-

ра. В този случай, при изчисляване на

вентилаторите е необходимо да се

вземе предвид преминалото количе-

ство въздух от единия в другия възду-

шен поток.

При използване на регенератори

в приложения, в които въздухът е с

нормална запрашеност, напълно до-

статъчно е естественото самопо-

чистване на акумулиращата маса.

Ако във въздуха, обаче, се съдържат

мазни или полепващи вредни веще-

ства, те биха могли да замърсят

Фиг. 1. Принципна схема
на работа на ротационен
регенеративен топло-
обменник
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акумулиращата маса. Тогава се

налага предварително филтриране

на въдуха в зависимост от вида на

замърсителите, от възможностите

за почистване, както и от неговия

цикъл.

Обледеняване
на барабана
При ниски външни температури и

преохлаждане на изхвърляния въздух

е възможно да започне обледенява-

не на барабана. Това от своя стра-

на води до увеличаване на хидравлич-

ните загуби и налага предприемане-

то на мерки за периодично размра-

зяване на барабана. Мероприятията

са насочени към намаляване дебита

на външния въздух, както и към на-

маляване честотата на въртене на

барабана. Възможно е, също така,

да се понижи влажността на възду-

ха в помещението с цел намаляване

влажността на изхвърляния въздух.

Други мерки включват, например,

предварително загряване на по-

стъпващия външен въздух с 1 – 2 оС

над температурата на замръзване.

Допълнително би могло да се при-

стъпи към загряване на изхвърляния

въздух.

Предимства и недостатъци
на регенераторите
Ротационните топлообменници

са сред най-познатите и широко

използвани регенератори. Подходя-

щи са за почти всички видове си-

стеми за кондициониране и обра-

ботка на въздух. Отличават се с

Регенеративни и рекуперативни
топлообменници

Основната разлика между регенеративните и рекуперативните топ-

лообменници е, че първите осъществяват едновременен пренос на скри-

та и явна топлина. При ротационните топлообменници двата премина-

ващи през регенератора въздушни потока - изхвърлян и външен, са съседни,

като всеки от тях протича през едната половина на барабана, а направ-

лението им е противоположно един на друг. Между двата потока има

разделителна зона, която ограничава преноса на въздух между тях. Обик-

новено, до 3% от изхвърляния въздух постъпва в потока на външния въздух,

но е възможно преносът да бъде ограничен до 0,5%, при използването на

регенератори със специални уплътнителни устройства.

висока степен на ефективност при

преноса на явна и скрита топли-

на. Позволяват лесно регулиране

на интензивността на преносни-

те процеси и при нормални експло-

атационни условия се самопочи-

стват. Недостатъците им са

свързани с: неизбежната инфилт-

рация на двата въздушни потока в

регенератора, големите им габа-

ритни размери, възможността от

замръзване при ниски температу-

ри и наличието на подвижни час-

ти, които създават предпоставки

за допълнително обслужване.

Капилярните вентилатори
Както вече бе споменато, за ути-

лизация на топлината от вентила-

ционните системи в сградите ос-

вен ротационни топлообменници,

понякога се използват и капилярни

вентилатори и регенератори с оро-

сяем пълнеж. В конструктивно от-

ношение, капилярните вентилатори

представляват кожух, в който е по-

ставен въртящ се неметален

пръстен, изпълняващ едновременно

ролята на работно колело и топло-

обменник. Структурата на пръсте-

на е неподредена. Този вид регене-

ратори се използват предимно за

сгради с ограничени обеми и при

работни температури в диапазона

до 40 - 50  оС, в зависимост от из-

ползвания материал. При тях се

постига добро уплътняване на гра-

ниците между изхвърляния и външния

въздух. Тъй като този вид регене-

ратори имат и филтриращо дей-

ствие, се препоръчва пръстенът да

се подменя периодично или да се

регенерира чрез подходяща обра-

ботка. Характерно за капилярните

вентилатори е, че при тях не съще-

ствува опасност от замръзване. Те

се отличават с безшумна работа.

Сред недостатъците им е невисок

коефициент на полезно действие,

поради действието на капилярните

сили и невъзможността от форми-

рането на оптимални течения.

Съществува възможност да се про-

меня дебитът на рециркулационния

въздух, чрез конструктивно измене-

ние на положението на разделител-

ната стена.

Регенераторите
с оросяем пълнеж
се изпълняват конструктивно с

две отделни камери, в които е поста-

вена твърда акумулираща маса. В ка-

мерите, през специални дюзи, се

впръсква течност със специфични

свойства, която влиза в контакт с

въздуха. Двете камери са свързани

посредством тръбопроводи. За осъ-

ществяване на циркулация в двата

отворени кръга, към системата се

включват и помпи. При този вид ре-

генератори работната течност

трябва да отговаря на определени

изисквания. Необходимо е да запазва

свойствата си в условията на не-

прекъснато променящите се стой-

ности на температурата и влажно-

стта на въздушните потоци. Също

така е необходимо да притежава

способността да отнема и отдава

влага на потоци с различна влаж-

ност, както и да притежава анти-

септични свойства, които да се

запазват през експлоатационния

период. Течността не трябва да от-

деля вредни и миризливи газове, как-

то и да не се изпарява бързо. От

съществено значение, естествено,

е и финансовата стойност на изпол-

званата течност. Регенераторите

с оросяем пълнеж могат да се изпол-

зват не само за утилизация на топ-

лина, но и на студ. Регулирането на

мощността им е чрез изменение на

дебита на циркулиращия флуид.
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В статията, която публикуваме в

настоящия брой на списанието, об-

ръщаме специално внимание на тех-

ническите аспекти на вентилация-

та, климатизацията и отоплението

на пасивните къщи, както и на

възможностите за използване на ал-

тернативни източници на енергия.

Вентилация и климатизация
на помещенията
Стандартът за пасивни къщи по-

ставя изискването за контролирана

принудителна вентилация на помеще-

нията. Тя се налага, тъй като при

отварянето на прозорците за снаб-

дяване на помещенията с пресен

въздух през зимата или през горещо-

то лято се отчитат огромни загуби

на енергия. Това е причината през

тези сезони да бъде осигурено прину-

дително подаване на пресен въздух

към всяко помещение (30 m3/h дебит

за всеки обитател), както и да се

реализира отвеждане на отработе-

ния въздух от сервизните помещения

(40 m3/h дебит). Изхвърляният от

сградата въздух отдава енергията си

на постъпващия пресен въздух, с ко-

ето се спестява енергия за подгря-

ването му. Топлообменът се осъще-

ствява чрез използването на рекупе-

ратор.

Рекуперативният топлообменник

е съставен от множество пласти-

ни, формиращи канали, в които се

движат топлият вътрешен въздух

и студеният външен въздух, без да

се смесват. При тези топлообмен-

ници посоките на движение на два-

та потока – топлият и студеният

са срещуположни. Благодарение на

това, както и чрез изключително

голямо оребряване на пластините се

постига голяма контактна

повърхнина и голям топлообмен.

Ефективността на рекуперативни-

те топлообменници достига 80 -

90%. Това означава, че при стайна

температура 20°С и при външна

температура 0°С, пресният въздух

достига до 18°С, само за сметка на

Пасивните къщи
Част II. Специфики при отоплението, вентилацията и
климатизацията на помещенията

В строителния бизнес в световен мащаб съществува ясно из-

разена тенденция към изграждане на нискоенергийни сгради и

намаляване на излъчваните в атмосферата вредни емисии. Сгра-

дите, които в най-голяма степен отговарят на новите изис-

квания са т.нар. пасивни къщи, на които бе посветена статия

в миналия брой на ТД Инсталации, оборудване, инструменти.

Както е известно, пасивна е онази сграда, която отговаря на

задължителните изисквания на съответния стандарт: необ-

ходима енергия за отопление и вентилация, не повече от 15 kWh/

m2 годишно; общо енергийно потребление на сградата за всич-

ки нужди, не повече от 120 kWh/m2 годишно; въздухопроницае-

мост на сградата, не по-голяма от 0,6 пъти нейния обем, при

разлика в наляганията на въздуха вътре и вън от 50 Ра.

Най-големият пасивен жилищен комплекс в света - Лоденареал, Инсбрук, Австрия, архитек-
тура: team k2 / din a4, снимка: Крищоф Лакнер
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въздуха, изсмукван от помещенията.

Освен от топлообменник, рекупе-

ративният блок, инсталиран в пасив-

ната къща, се състои още от филт-

ри, вентилатори, управление и байпас

за пасивно охлаждане чрез вентила-

ция през лятото.

Предварителното
подгряване/охлаждане на въздуха
Предварителното подгряване/ох-

лаждане на пресния въздух преди по-

стъпването му в рекуператора е

незадължителна, но ефективна и че-

сто използвана в пасивните сгради

мярка. Реализира се чрез полагането

на въздуховоди на дълбочина 1.2 - 1.5

м под земната повърхност. Във

вътрешността на въздуховодите

производителите нанасят сребърен

филм, за да се предотврати развити-

ето на бактерии. По този начин през

зимата въздухът се подгрява (преди

постъпването му в рекуператора) за

сметка на топлината на почвата до

температури от порядъка от -3 до 0

°С, при външна температура от по-

рядъка на -15 °С. Избягва се опасно-

стта от замръзване на конденза в

рекуператора и се получават допъл-

нителни икономии на енергия. През

лятото пресният въздух се охлажда

в почвата до температури от порядъ-

ка на +18 °С, при външни температу-

ри +35 °С.

Друг начин за подгряване/охлажда-

не на въздуха, приложим в пасивните

сгради е чрез индиректно подгрява-

не на въздуха. Реализира се като в

земната повърхност се полагат

тръби, запълнени с топлоносител,

обикновено воден разтвор на етилен

гликол. С тяхна помощ от земята се

извлича топлина/студ и чрез топло-

обменник вода/въздух се предава на

пресния въздух.

Подходящи средства
за отопление и подгряване
на БГВ
За постигане на максимална ико-

номическа и енергийна ефективност

в пасивните сгради се използват

всички възможни и налични възобно-

вяеми енергийни източници, включи-

телно слънчева енергия за подгрява-

не на битовата гореща вода чрез

слънчеви колектори и фотоволтаич-

ни системи за производство на елек-

троенергия; геотермална енергия,

вятърна енергия и други. По този

начин общата консумация на сграда-

та би могла да се понижи много се-

риозно.

„Въпросът какъв е източникът на

топлина в пасивната сграда изобщо

не е толкова важен и определящ за

размера на експлоатационните раз-

ходи, както в обикновената сграда.

Наистина е необходимо малко количе-

ство енергия, за да се покрият енер-

гийните нужди от 15 kWh/m2 годиш-

но за отопляване на сградата, както

и енергията за подгряването на БГВ.

Лично аз препоръчвам възобновяеми-

те източници на енергия като био-

масата, например“, коментира арх.

Георги Николов, председател на УС на

ИГ Пасивни сгради България. „Изпол-

зването на пелетен котел в комби-

нация с голям обем бойлери като бу-

фер на топлината е много ефектив-

Офис сграда EnergyBase, Виена – архитектура и снимка: POS Architekten

Energyplus Villa Schmidt, с. Равнище, общ. Правец, архитектура: Студио АРХЕ
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но. Препоръчително е чак на последно

място да се прибягва до газ или елек-

тричество, защото за генерирането

на всеки киловатчас се изгарят въгли-

ща или фосилни горива“, коментира

арх. Николов.

Ефективно ли е цялата
необходима енергия да се
добива от ВЕИ
Според арх. Николов захранването

на една сграда само с възобновяеми

енергийни източници е трудно пости-

жимо, но би могло да се реализира

единствено в пасивните къщи, тъй

като тяхната консумация е крайно

малка.

„Технологиите, базирани на възоб-

новяеми енергийни източници, все

още са доста скъпи. За да се оправ-

даят разходите и по-важното, да се

постигне енергийна независимост, е

важно да се направи задълбочен пред-

варителен анализ. Необходимо е

първо собственика да се погрижи за

перфектната изолация, за прозорци-

те, за вентилацията и чак накрая за

генерирането на енергия. Слънчеви-

те колектори могат да произведат

над 60% от нужната битова гореща

вода на едно домакинство. А чрез по-

обширна инсталирана площ фотовол-

таични панели е възможно да се оси-

гури останалата нужда от електри-

чество, но подчертавам - само на

една пасивна сграда. За задоволява-

не на 100% от нуждите на една кон-

венционална сграда са нужни декари

инсталирани фотоволтаици. Преце-

нете сами колко струва това и дали

реализацията на решението е физи-

чески възможна„, допълни председа-

телят на ИГ Пасивни Сгради Бълга-

рия.

Специфики при проектирането
на пасивните сгради
За да бъде доказано още в проек-

тна фаза, че една сграда е пасивна,

се използва специализиран софтуер за

изчисляване на цялостния енергиен

модел PHPP, въведен и разпространя-

ван от Passivhaus Institut, Германия.

PHPP (Passive House Planning Package)

е изчислителна методика, създадена

специално за проектирането на па-

сивни сгради. „Това е изключително

подробен модел на сградната обвив-

ка, в съвкупност със сградната тех-

ника. Той дава възможност за въвеж-

дане на всички компоненти, които

имат отражение върху енергийния

модел на сградата. По този начин се

постига максимална икономичност на

капиталовложенията при проектира-

не на изолациите, прозорците, венти-

лационната и електрическата техни-

ка. Още на проектно ниво се избяг-

ват редица сериозни бъдещи пробле-

ми като например: прегряване на сгра-

дата или на отделни нейни помеще-

ния, изследване на степента, до ко-

ято помещенията на сградата могат

да се отопляват от системата за

контролирана вентилация, проблеми

с ниска влажност на въздуха и други“,

коментира арх. Николов.

Сертифициране
на пасивни сгради
Стандартът пасивна сграда е
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въведен от института за пасивни

къщи – д-р Волфганг Файст (Passiv-

haus Institut – Dr. Wolfgang Feist – PHI).

Сертификат за пасивна сграда се

издава само за построени и завърше-

ни обекти. „Сертифицираща инстан-

ция е института в Дармщад или

оторизирани от него трети страни.

Сертификатът е доказателство за

високото качество на пасивните

сгради и покриването на задължи-

телните критерии на стандарта. В

сътрудничество с Passivhaus Institut,

ИГ Пасивни Сгради България много

скоро ще направи възможна серти-

фикационна процедура за пасивни

сгради в България», допълни арх.

Николов.

Строителството
на пасивни сгради у нас
не се поощрява
В отговор на въпроса предвиде-

ни ли са данъчни преференции за ин-

веститорите и възможности за

съфинансиране и кредитиране на

строителството на пасивни къщи

у нас, арх. Николов заяви: „Към мо-

мента у нас няма налични поощре-

ния от страна на държавата за

инвеститорите или потребители-

те на пасивни сгради. Надяваме се

това да се промени много скоро.

Стимулирането може да бъде реа-

лизирано в най-различни посоки –

грантови програми за съфинансира-

не, данъчни облекчения, нисколихве-

ни кредити и други. В други европей-

ски държави са въведени най-различ-

ни мерки. Така например в някои

градове и провинции на Германия и

Австрия стандартът вече е въве-

ден като задължителен за обще-

ствени и публични сгради. В тези

страни има реално работещи гран-

тове за ново строителство и рекон-

струкции, от които лесно може да

се възползва всеки. В документи на

европейските парламент и комисия

всички държави членки са призова-

ни да въведат поощрения и данъчни

облекчения за сгради с много ниска

консумация на енергия. В България,

ако една сграда бъде реконструира-

на като пасивна, тя ще повиши

стойността си, а следователно ще

плаща по-висок данък сгради. Това

е недогледано и според мен и се нуж-

дае от корекция. Собствениците на

сградите, които демонстрират най-

висша степен на енергийна ефек-

тивност трябва да бъдат поощря-

вани, а не затруднявани“.

Как се приема
концепцията за пасивните
сгради у нас
„Качеството и нивата на енергий-

на ефективност в новото строител-

ство у нас са крайно незадоволител-

ни“, твърди арх. Николов. „Това личи

по кръпките изолация дори по чисто

нови сгради. Състоянието на стари-

те сгради е още по-трагично. Има-

ме огромен потенциал за развитие

както при реновирането на стари-

те сгради, така и когато строим

нови. В България има мотивиран и

можещ отбор, който да построи

пасивна сграда не по-лоша от не-

мската. Разполагаме с необходимо-

то ноу-хау, имаме строителните ма-

териали, вентилационната система,

рекуператорите, дори имаме жела-

нието от страна на инвеститори-

те да създадат нещо по-стойност-

но. Най-успешно, според мен, е да се

подходи професионално към темата,

да е налице стремеж към стопроцен-

тов резултат - доказано пасивна

сграда, отговаряща напълно на изис-

кванията на стандарта, дори серти-

фицирана. Тогава ще можем да пока-

жем едно наистина икономично ре-

шение, един доказано работещ енер-

гиен модел».

В България няма
доказано
пасивна сграда
За съжаление, в България все още

няма построена нито една доказано

пасивна сграда. Това, според арх. Ни-

колов, ще се промени много скоро.

„Налице са първите опити, има и

професионално изработени проекти

на прага на реализацията, с разреше-

ния за строеж. ИГ Пасивни сгради

България работи активно за поощря-

ване на пилотните проекти, ще се

опитаме и да убедим държавното

ръководство, че реновирането на

съществуващия сграден фонд тряб-

ва да се осъществи именно по стан-

дарта пасивна сграда, защото това

е икономически по-оправдано, откол-

кото да се прави според по-невзиска-

телни стандарти или дори без стан-

дарти. Ще се опитаме да инициира-

ме поне една сграда да бъде ренови-

рана по този стандарт, за да демон-

стрираме резултата пред цялото об-

щество. Например, едно училище или

детска градина, където възпитава-

ме нашите деца“, заяви в заключение

арх. Николов.

Реконструкция на сграда на Тевещрасе, Франкфурт на Майн, Германия - Реконструкция с ком-
поненти на пасивна сграда с ефект „Фактор 10“ – десетократно намаляване на нуждата от
енергия за отопление, снимка: Институт за пасивни сгради, Дармщад
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Директива за енергийните
характеристики на сградите
(ДЕХС). В нея е заложен комплек-

сен подход за осигуряване на енергий-

на ефективност в сградния сектор,

включително енергийните нужди за

отопление и топла вода, за охлажда-

не, вентилация и осветление. Дирек-

тивата съчетава в правен текст

различни регулаторни (т.е. съдържа-

щи изисквания към енергийните харак-

теристики) и информационни правни

инструменти (т.е. сертификати и

инспекции). Самата директива не

определя конкретни цели за целия

Европейски съюз, но поставя пред

държавите-членки изискване да опре-

делят механизми за прилагане на

нейните разпоредби. За един от ос-

новните приноси на директивата до

този момент се счита включването

на темата за енергийната ефектив-

ност на сградите в политическите

програми и строителните норматив-

ни документи, както и привличането

на вниманието на гражданите.

Предложения за преработване
на Директива 2002/91/ЕО
Въпреки, че директивата е в сила

от 2002 г., както и независимо от

множеството предприети мерки в

насока популяризиране на възможно-

стите за намаляване на енергопот-

реблението и повишаване на енергий-

ната ефективност на сградния сек-

тор, направеното до момента не се

приема за достатъчно. Според екс-

пертите, все още голяма част от

потенциала за икономически ефек-

тивно енергоспестяване остава не-

изследван, което води до пропуснати

потенциални социални, икономически

и екологични ползи както на национал-

но ниво, така и на ниво ЕС.

Като основни причини за непости-

гане на поставените цели, експерти-

те посочват от една страна, слож-

ната организация на сектора и нали-

чието на пазарни недостатъци, а от

друга - редица пропуски в самата

директива, като неясноти във фор-

мулировките и недостатъчна воля за

нейното прилагане. Затова се стига

до предложението за преработка на

Директива 2002/91/ЕО. Целта е да се

внесе по-голяма яснота и да се опро-

стят някои разпоредби, да се разши-

ри обхвата й и да се засили ефектът

на някои от разпоредбите й, както и

да се подкрепи водещата роля на

обществения сектор.

Промените в директивата
за енергийна ефективност
на сгради
С новите изменения се подчертава водещата роля на
обществения сектор в постигането на енергийна ефективност

Възможностите за повишаване на сградната ефективност са

не само широко дискутирана тема, но и нормативно регламен-

тирана насока в развитието на сградното строителство в

Европейката общност. Тази мярка е продиктувана както от

чисто икономически, така и от екологични причини, например

изменението на климата, емисиите от въглероден диоксид и

др. Данните от направени анализи свидетелстват, че сгради-

те са сред най-големите консуматори на енергия, както че са

генератори на въглероден диоксид. За да се противодейства

на тази тревожна тенденция и да се стимулира по-ниското по-

требление на енергия и намаляването на енергийните разходи

в сградите, ЕС залага на различни инструменти. Сред тях е

Директива 2002/91/ЕО на Европейския парламент, позната като
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В същото време, основните цели

и принципи на настоящата Директи-

ва 2002/91/ЕО се запазват и държа-

вите-членки, както и преди, са сво-

бодни да определят конкретните

изисквания и начини за тяхното при-

лагане.

При разработване на предложени-

ето за преработване на директива-

та участие взимат и държавите-

членки, както и заинтересованите

страни. Имало е обществено об-

съждане в интернет пространство-

то. Извършени са подробни анализи

на въздействията на всеки от пред-

ложените варианти. Анализът е ба-

зиран на икономическите, социални-

те и екологичните въздействия на

всеки от разглежданите варианти.

Взети са предвид и принципите за

субсидираност и пропорционалност.

Срокът за прилагане
на новите  изисквания
е 31 януари 2012 г.
Срокът за транспортиране на но-

вата директива от държавите-член-

ки е 31 декември 2010 г. За срок на

пълното прилагане на преразгледани-

те и на новите разпоредби е посоче-

на датата 31 януари 2012 г. Тъй като

новите изисквания в директивата

подчертават значимата роля на обще-

ствения сектор, срокът за прилагане

на разпоредбата от обществените

органи е 31 декември 2010 г.

Какви са основните промени
в директивата
Преработването на директивата

се базира на постигането на някол-

ко основни цели. Сред тях е изясня-

ване на формулировката на част от

разпоредбите. Друга цел е разширя-

ване на обхвата на разпоредбите,

изискващи от държавите-членки да

определят минимални изисквания за

енергийни характеристики при из-

вършване на основен ремонт. Също

така се засилва влиянието на разпо-

редбите, отнасящи се до сертифи-

катите за енергийни характеристи-

ки, инспекциите на отоплителните

и климатичните инсталации, изиск-

ванията за енергийни характеристи-

ки, информацията и независимите

експерти. В промените се предвиж-

да и предоставяне на държавите-

членки и на заинтересованите стра-

ни на инструменти за сравнителни

изчисления, които да позволяват

сравнение между определения на

национално/регионално равнище

стремеж към минимални изисквания

за енергийни характеристики с оп-

тималните разходни равнища.

Насърчава се по-активното участие

на обществения сектор. Заключени-

ето на експертите е, че инвестици-

онните изисквания и необходимите

административни разходи са сравни-

телно ниски в сравнение с възмож-

ните ползи и възвръщаемост. Напри-

мер премахването на праговете от

1000 m2  в член 6 от настоящата

ДЕХС, според направени проучвания

би довело до необходимост от допъ-

лнителни капиталови инвестиции в

размер на 8 млрд. евро годишно. В

същото време, икономии на енергия,

които биха могли да се постигнат,

ще възлязат на около 25 млрд. евро

годишно до 2020 г., което означава

също и значителни отрицателни

разходи за намаляване на емисиите

на въглероден диоксид. Тези изчисле-

ния са направени на базата на кон-

сервативни прогнози за цената на

нефта. В преразгледаната директи-

ва се подкрепят и инструменти за

целево финансиране, като пример се

посочва предлагането на финансови

стимули.

Пропуск на възможности
за подобряване
на ефективността на сградите
Промените в директивата обхва-

щат и член 1, уточняващ предмета

й. В него са включени допълнителни

изисквания, свързани с националните

планове за увеличаване на броя на

сградите, които са с ниски или нуле-

ви емисии на въглероден двуокис и

потребление на първична енергия.
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Добавени са и изисквания за незави-

сим контрол на сертификатите за

енергийни характеристики и доклади-

те от инспекциите. За да се постиг-

не по-голяма яснота в чл. 2 се въвеж-

дат допълнителни уточнения на ре-

дица понятия и са добавени нови оп-

ределения.

Член 4, свързан с определяне на

минималните изисквания за енергий-

ни характеристики, е сред членове-

те, претърпели най-съществени про-

мени. В него е посочено, че в момен-

та изискванията по отношение на

енергийните характеристики на

сградите, които са определени от

държавите-членки на общността до

голяма степен се различават по

отношение на желаните нива. Това в

редица случаи води до пропускане на

възможности за подобряване на ефек-

тивността на сградите. Целта на

промяната е да се гарантира, че

минималните изисквания относно

енергийната ефективност на сгради-

те постепенно ще се установят на

нива, съответстващи на оптимални-

те разходи. Предлаганият подход

включва четири етапа. В първия етап

държавите-членки следва да опреде-

лят своите изисквания, като използ-

ват собствени методики за изчисля-

ване, с цел да постигнат набелязани-

те от тях равнища на оптимални

разходи.

Във втория етап комисията ще

разработи сравнителна методика и

държавите-членки ще трябва да я

използват единствено за сравнител-

ни цели, като ще докладват резулта-

тите (член 5). В него е посочено, че

от 30 юни 2014 г. държавите-членки

няма да могат повече да предоста-

вят стимули за строеж или ремонт

на сгради, които не отговарят на

минималните изисквания за енергий-

ни характеристики, посредством

които се постигат търсените.

Съпоставка на националните
изисквания до равнището
на оптимални разходи
Както вече бе посочено, в чл. 5 на

директивата са регламентирани

изискванията при изчисляване на рав-

нищата на оптимални разходи, във

връзка с минималните изисквания за

енергийни характеристики. В него е

посочено, че сравнителната методи-

ка се състои от методика за изчис-

ляване, разработена от Комисията,

която ще вземе под внимание крите-

риите за оптимални разходи чрез про-

менливи. Сред тях са инвестиционни-

те разходи, както и разходите за ек-

сплоатация и поддръжка, включител-

но разходите за енергия. От държа-

вите-членки съответно ще се изис-

ква да използват дадената методи-

ка при изчисляване на изискванията.

Предвижда се след това резултати-

те да бъдат сравнени с действител-

но установените в държавите-член-

ки изисквания, като целта е по този

начин да се изясни степента на доб-

лижаване на националните изисквания

до равнищата на оптимални разходи.

Държавите-членки ще докладват

на Комисията избраните променливи

и получените от сравнителните из-

числения резултати, като Комисията

ще публикува доклади за напредъка.

Отпада прагът от 1000 m2

за изпълнение на минималните
изисквания
Изискванията към новите сгради

се разглеждат в чл. 6, а към съще-

ствуващите - в чл. 7 (б.ред. в стара-

та директива съответно чл. 5 и чл.

6). Основната промяна в чл. 6 е свърза-

на с разширяване обхвата на задъл-

жението да се използват алтерна-

тивни източници на енергия. Според

промененият текст на чл. 6, това

задължение вече не е валидно само за

новопостроени, но и за вече съще-

ствуващи сгради. По този начин се

разширява обхватът на директивата

и индиректно се подкрепя политика-

та на ЕС за насърчаване на използ-

ването на енергия от възобновяеми

енергийни източници.

Промяната в чл. 7 е свързана с

отпадане на прага от 1000 m2 за

изпълнение на минималните национал-

ни/регионални изисквания за енергий-

ни характеристики по отношение на

сгради, подложени на основен ремонт.

Съществуването на този праг в до-

сега действащата директива на

практика изключва 72 % от сградния

фонд, който според експертите раз-

полага с изключителен потенциал за

икономия на енергия при минимални

разходи. Посочено е също, че най-под-

ходящият момент за въвеждането на

мерки за енергийна ефективност е

при извършване на основен ремонт на

сградите, което се случва приблизи-

телно на всеки 25 - 40 години. Това

предполага по-малко допълнителни

разходи, които ще се възвърнат в

рамките на експлоатационния срок на

предприетите мерки, благодарение

по-ниските енергийни разходи.

Енергийно ефективни инсталации
 и по-ниски емисии на въглероден
диоксид
Сред предложените промени в ди-

рективата е въвеждането на два

нови члена – чл. 8, отнасящ се за тех-

ническите сградни инсталации във

вече съществуващи сгради и чл. 9 за

сгради, с емисии на въглероден диок-

сид и потребление на първична енер-

гия ниски или равни на нула.

В чл. 8 е залегнало изискването

всички държави-членки да определят

минимални изисквания за енергийни

характеристики на техническите

сградни инсталации. Изискванията се

отнасят както за монтажа на нови,

така и за смяната или основната

модернизация на съществуващи тех-

нически сградни инсталации. Необхо-

димо е тези изисквания да отговарят

на законодателството, отнасящо се

до включените в инсталацията еле-

менти. Въвеждането на тези изисква-

ния цели да гарантира по-добра ефек-

тивност на цялата инсталация, чрез

правилно настройване и регулиране.

С чл. 9 се цели разширяване на об-

хвата на директивата със сградите

с ниски емисии на въглероден диоксид.

За тази цел от държавите-членки се

изисква да насърчават активно по-

голямото навлизане на пазара на та-

кива сгради чрез приемане на нацио-

нални планове с ясни определения и

цели в областта. От държавите-член-

ки, също така, се изисква да покажат

водещата роля на обществените вла-

сти като набележат конкретни цели

по отношение на заетите от тях

сгради. Въз основа на информация от

държавите-членки, Комисията ще ус-

танови общи принципи за определяне

на подобни сгради. Комисията ще док-

ладва за напредъка на държавите-член-

ки, разработвайки стратегия, както

и допълнителни мерки.
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Изисквания по отношение на
енергийните сертификати
За момента удостоверенията за

енергийна ефективност се разглеж-

дат в чл. 7. В новата директива чл.

10 се отнася до сертификатите за

енергийни характеристики. С прера-

ботването на този член се засилва и

разяснява ролята на препоръките.

Подчертава се, че препоръките са

неразделна част от сертификатите.

Включени са и разпоредби за инфор-

мацията, която трябва да се съдържа

в тях. Изискванията за издаването на

сертификати, са регламентирани в

чл. 11. Те са преработени, като цел-

та е по този начин да се гарантира,

че сертификатите се издават при

всяка сделка с недвижима собстве-

ност. Също така е задължително

бъдещият купувач или наемател да е

информиран своевременно (т.е. още

от обявата за продажба/отдаване

под наем) за енергийните характери-

стики на сградата или на части от

нея. Допълнително е включено изиск-

ване за издаване на сертификат до

31 декември 2010 г., ако в дадена

сграда обществени органи ползват

обща полезна площ над 250 m2. Необ-

ходимо е сертификатите да бъдат

излагани на видно място в сградата.

Това изискване е регламентирано в чл.

12. В него се посочва, че ако в дадена

сграда обща полезна площ над 250 m2

е заета от обществен орган или

често се посещава от обществено-

стта, сертификатът се излага на

видно място, ясно забележимо за

обществеността. Отбелязано е

също, че изискването за сградите,

често посещавани от общественос-

тта, ще се прилага, само ако те вече

разполагат с такъв сертификат.

Инспекции на отоплителните
и климатичните инсталации
Честотата на извършваните ин-

спекции на отоплителните и клима-

тичните системи, се регламентира

съответно в членове 13 и 14. Проме-

ните са свързани с включване на

разяснения относно честотата на ин-

спекциите, за да се изтъкне значени-

ето на зависимостта между разходи-

те за проверките и очакваните ико-

номии на енергия (ползи), произтича-

щи от инспекциите. Въвежда се и

изискване за система за независим

контрол на докладите от инспекции-

те, т.е. за проверки на качеството

на избрани на случаен принцип докла-

ди. Към чл. 15, отнасящ се за докла-

дите от инспекциите на отоплител-

ни и климатични инсталации, се

въвежда изискването докладът от

инспекцията да бъде предаден на

собственика или наемателя на даде-

на сграда, за да бъде правилно инфор-

миран за резултатите от проверка-

та и запознат с препоръките за по-

добрения с минимални разходи.

Независими експерти
и независим контрол
В Директива 2002/91/ЕО е посоче-

но, че държавите-членки гарантират,

че сертифицирането на сгради, съста-

вянето на придружаващите ги пре-

поръки и проверките на котлите и кли-

матичните инсталации се осъществя-

ват от независими квалифицирани и/

или акредитирани експерти, които

работят като еднолични търговци или

са служители на обществени или ча-

стни търговски дружества. В новата

директива е добавено изискване, в

хода на акредитацията, по независим

начин, да бъдат отчетени оператив-

ните и технически умения на експер-

тите, извършващи сертифицирането

и проверките, както и тяхната спо-

собност да извършват услугата.

Посочено е, че към момента някои

държави-членки ограничават акреди-

тацията на експертите до специфич-

ни професионални групи или друже-

ства, което не гарантира тяхната

компетентност и представлява преч-

ка за други квалифицирани операто-

ри. Например, дружества за предос-

тавяне на енергийни услуги и агенции

за енергийни услуги да стъпят на

пазара, което от своя страна огра-

ничава конкуренцията.

Въведено е също така изискване-

то за система за независим контрол

за сертификатите за енергийни ха-

рактеристики и докладите от про-

верките на отоплителни и климатич-

ни инсталации, т.е. посредством слу-

чайни проверки за качеството.
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Индекс на рекламите в броя
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Ако не отговаряте на условията за безплатен специализиран абонамент за списание Технологичен дом - Инсталации,
Оборудване, Инструменти - можете да се абонирате, като заплатите сумата от 36 лева с включен ДДС.

Талон за личен платен абонамент

дата:            /           /                     (дд / мм / гггг)

име:                                                         фамилия:

компания:                                                   отдел:                                         длъжност:

Област на дейност:

Адрес за получаване: служебен   домашен     пощ. код:                        населено място

ул.  / жк. ________________________________________________ No.:  / бл. ____________________вх. ______ ет. _______ ап.

тел.: ___________  / __________________ мобилен: _____________ / ______________________ e-mail:

Желая данъчна фактура: да    не                                      плащане: пощенски запис    банков път 

Организация:                                                        МОЛ:

EИН:                                             ЕИН по ЗДДС:

Седалище: _____________________________________________________________________________________ град:
За да станете абонат на сп. Технологичен дом: попълнете съответно един от двата талона или формите на www.tech-dom.com
За личен платен абонамент заплатете сумата от 36 лв. с ДДС по някой от следните начини:
банков превод: Ти Ел Ел Медиа ООД, ОББ – клон Цар Борис III, BIC CODE: UBBS BGSF, IBAN: BG04 UBBS 78271013893307
Пощенски запис: София 1612, бул. "Акад. Ив. Гешов" 104, офис 9, Ти Ел Ел Медиа ООД
Пратете талона и копие от платежния документ по пощата, на факс: 02/ 818 38 00 или на ludmil@tech-dom.com

Абонаментите стартират веднага след получаване на потвърждение за извършеното плащане или регистриране на заявка за безплатен абонамент

Талон за безплатен специализиран абонамент
!

Списание Технологичен дом - Инсталации, Оборудване, Инструменти, се разпространява чрез безплатен
специализиран абонамент до професионалисти в областта на сградните инсталации, оборудване и инструменти.

дата:            /           /                     (дд / мм / гггг)

име:                                                         фамилия:

компания:                                                   отдел:                                         длъжност:

Моля, попълнете:

Адрес за получаване: служебен   домашен     пощ. код:                        населено място

ул.  / жк. ________________________________________________ No.:     / бл. ____________________вх. ______ ет. _______ ап.

тел.: ___________  / __________________ мобилен:_____________  / _____________________ e-mail:

Дейност:
Инвеститор Строително-инвестиционна компания Частен инвеститор в строителни обекти
Строителна фирма Проектантско и архитектурно бюро Общински архитекти, инженери и специалисти
Строителен консултант Инсталаторска и инженерингова фирма Дизайнерски студиа, къщи и бюра
Мебелист Фирма за градинско и парково строителство Доставчик на продукти за инсталации, оборудване и
Друго инструменти
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Абонирайте се
за списание



офис София 1756, бул. Андрей Ляпчев 4, ПК 21, тел. (02) 817600, 0888-000061, факс (02) 8176999

магазини София 1233, ул. Опълченска, бл. 54, вх. Г-Д, тел. (02) 9317450, 0888-297717, факс (02) 9317451

Русе 7001, ул. Николаевска 80, тел. (082) 824380, 828313, 0888-000069, факс (082) 828315

Сливен 8800, бул. Стефан Стамболов 18, тел. (044) 682829, 0888-000067, факс (044) 672829

Бургас 8000, ул. Гладстон 94, тел. (056) 836440, 836540, 0888-000067, факс (056) 814564

e-mail office@akhnaton.biz




