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Siemens представи решение за отопление и енергийна ефективност на училищни сгради

Siemens представи решение за отопление
на училищни сгради, което намалява консумацията на енергия и разходите за отопление, съобщиха от направление Сградни тех-

нологии на компанията. Системата, базирана на контролерите Synco, предлага оптимизиране на вътрешния климат в класните
стаи, помещенията за персонала и спортните зали.
„Благодарение на интелигентни функции
за пестене на енергия контролерите за отопление Synco можете да направите по-големи инвестиции в областта на образованието, въпреки ограничения бюджет. Отделните компоненти на системата предлагат лекота при използване, гарантират надеждна
работа и оптимизират вътрешния климат
в класните стаи, помещенията за персонала и спортните зали. Това създава по-добри
условия за преподаване и по-комфортна учеб-

на среда“, обясняват от компанията. Решението на Siemens включва инсталиране на
енергийноефективния контролер за отопление Synco, трипътен регулиращ вентил и
сензори, както и комбинирани вентили MCV
(MiniCombiValve) със съответните термостатни глави към радиаторите.
„Посредством дистанционно управление
на системата чрез интернет, потребител
или администратор може лесно да наблюдава и управлява всички съоръжения, да настройва основните параметри на системата, да получава информация за аларми и отчети, както и да изготвя сравнителен анализ и оптимизация на управляваното оборудване“, допълват от Siemens.

ЕТ Мариан и Синове приключи успешно ОиВ инсталация в Благоевград
Наскоро в частен дом в Благоевград ЕТ Мариан и Синове монтира
и пусна в експлотация термопомпена инсталация "вода-вода" за отопление, охлаждане, производство на БГВ и отопление на басейн, съобщиха за сп. ТД Инсталации от фирмата. "Характерно за обекта бе недостатъчният воден ресурс", разказаха те. "Нововъведението при
реализация на инсталацията се състоеше в изграждането на буферен
резервоар между термопомпата и сондажа за неколкократно използване на отработената вода до пълното изчерване на енергиния ресурс.
Изградената автоматика, управляваща инсталацията, пуска сондажните помпи, термопомпата и дренажните вентили, така че отработената вода излиза, след като се изчерпи енергийният ресурс от
водата. Във вторичния кръг са мотирани електронни помпи и магнетвентили, които се управляват от стайни управления. Термопомпата
е марка Daikin. Вътрешните топлообменици са вентилаторни конвектори и подови серпентини", допълниха от фирмата. От Мариан и Синове коментираха още, че благодарение на изградената инсталация,
се пести вода и допълнителна енергия за нейното придвижване.
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Електра помп бе удостоена с отличие от Европейската бизнес общност

В началото на месец септември т. г. фирма Електра помп получи почетен статут на

компания с висок престиж и обществено признание в областта на икономиката, съобщиха
от дружеството. Сертификат и златен печат
за европейски мениджмънт и социална отговорност бяха връчени на тържествена церемония на инж. Станислав Токмакчиев, управител
на компанията, от представители на Съвета
на Европейската бизнес общност.
„Обществеността в България оценява високо постиженията на Електра помп в управлението на нови инициативи, в налагането на
предимствата на съвременни модели в българ-

ската икономика за изпреварващо развитие на
сектора и за утвърждаване на националното
достойнство и просперитет“, заявиха от
Съвета по време на награждаването.
„Като инженерингова компания, занимаваща се с доставка, ремонт и монтаж на всички видове помпи и хидрофорни инсталации,
Eлектра помп се старае да налага новите
технологии, разработвани от чуждестранните ни партньори, както и да използва найновите икономически и социални инструменти“, коментира инж. Токмакчиев.

Влезе в сила нов регламент за строителните продукти

От 1 юли т. г. Директивата за строителните продукти (89/106/EEC) бе заменена от
европейския Регламент за строителните про-

дукти (305/2011). Той влезе в сила незабавно във
всички държави членки на Европейския съюз.
В тази връзка още от 1 септември 2012 г.
противопожарните клапи на ТРОКС са със СЕ
маркировка в съответствие с EN 15650. „Това
гарантира, че противопожарните клапи ТРОКС
могат да бъдат използвани на територията
на целия Европейски съюз с всички одобрени апликации“, коментираха от компанията.
„От 1 юли от производителите на строителни продукти, обхванати от хармонизираните европейски продуктови стандарти, се
изисква при пускане на продукт на пазара да

представят Декларация за изпълнение. В допълнение към тази декларация се изисква и ръководство за монтаж и експлоатация на продукта. Чрез представянето на необходимите документи ТРОКС поема отговорност за данните и характеристиките, описани в тези документи. Декларацията за изпълнение заменя използваната досега Европейска декларация за
съответствие“, информираха от ТРОКС. От
компанията допълниха, че изискваните по закон Декларации за изпълнение са достъпни за
сваляне от сайта на ТРОКС от 1 юли, като са
на разположение на английски и немски език.

Национална програма за намаляване
въздействието на радон
Национална програма за намаляване на радона в сградите за периода до
2017 г. прие Министерски съвет на редовното си заседание на 11 септември т. г.
Почвата и скалите, върху които са
построени зданията, са основният източник на радон във въздуха на дадена сграда. Най-често проникването на
инертния газ се случва чрез дефекти
във външната им обвивка или малки
пукнатини в основата им. Основната
цел на програмата е да се изгради
дългосрочна политика за предотвратяване на риска за здравето на
хората вследствие на въздействието на високи концентрации на
химичния елемент в сгради.
В рамките на програмата се предвижда проучване на нивата на
радон в сгради и изготвянето на радонова карта на страната. Ще бъде
създадена национална база данни, обединяваща резултатите от всички измервания. С реализирането й ще се хармонизира националното законодателство с новите европейски и международни изисквания. Освен
това ще се определят изисквания към методите и средствата за измерване на радон, както и нормативни изисквания и методични указания за понижаване на нивата им в съществуващи и при проектирането на нови сгради.
ÑÒÐ. 8
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Горан-Пик внедри LED осветление
на връх Средногорец

Горан-Пик поднови осветлението на паметника, посветен на 21ви Средногорски полк на връх Средногорец, близо до село Полковник Серафимово, съобщиха за сп. ТД Инсталации от компанията.
В рамките на проекта, изпълнен съвместно с община Смолян, са
използвани LED прожектори GORANO с ниска консумация на ел. енергия
и наситена бяла светлина. Осветлението на паметника ще работи
целогодишно, уточняват изпълнителите.

Beghelli пусна на българския пазар
иновативна LED лампа
От септември т. г. водещият италиански производител Beghelli пусна на
българския пазар най-новата си разработка SORPRESA POWERLED - LED лампа с функции и за аварийно осветление.
По форма и размер Sorpresa Powerled е
като конвенционалните крушки със
стандартна фасунга Е27 и стандартен
контакт. Но за разлика от останалите крушки, има вградени автономно
захранване и електронен блок, който в
момента на прекъсване на централното електрозахранване превключва лампата в работа на режим на
аварийно осветление. Капацитетът на вградената в лампата батерия е достатъчен за захранването й в продължение на четири часа.
„Новата революционна лампа е с LED светлинен източник с номинална мощност 10 W, който е в състояние да осигури осветеност от
1000 lm при захранването му с мрежово напрежение, с ефективността
си от 100 lm/W покрива най-високия енергиен клас А+. Sorpresa Powerled
се предлага с две цветни температури – 3000 и 4000 K, като и двете
са с Е27 фасунга. В допълнение към това, 270-градусовият ъгъл на светлинния сноп ги прави подходящи за широк кръг от приложения“, информира инж. Иван Димов, ръководител на представителството на Beghelli
България. „Благодарение на горепосочените характеристики, новата
лампа, която предлагаме на нашите клиенти, отговаря на всички
стандарти и изисквания за аварийно осветление без да изисква монтирането на допълнителни осветителни тела. Това ще е голямо предимство от гледна точка на разходите за проектиране, инсталиране
и поддръжка“, сподели той.
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Daikin представи нов intelligent Touch Manager

Daikin разшири офертата си продукти за
енергийно ефективен контрол на климата в
сгради с новия intelligent Touch Manager. „iTM
позволява на потребителите да настройват
програмата на системата седмично, месечно

и на годишна база. Те могат да вземат предвид почивки и сезонни изменения в потреблението през цялата година, като се гарантира
че системата се експлоатира по най-ефективен начин. Като част от непрекъснатия стремеж на Daikin за оптимизиране на енергийната
ефективност във всички свои продукти и системи, iTM е оборудван с енергиен навигатор,
следящ потреблението на енергия и осигуряващ
дневни и месечни данни и прогнози за енергопотребление, така че работата може да бъде
наблюдавана в сравнение с поставени цели или
предишни години“, разказаха от компанията.
Управителят на сградата може да установи кое оборудване не работи ефективно и да
настрои системата. Така се постига по-рационално енергийно управление и по-ефективен
контрол на климата. Тъй като iTM позволява

да се пресметне разходът на енергия стая по
стая, в сгради с множество наематели могат
да се издават индивидуални сметки.
"Модулният дизайн на iTM го прави идеален
за малки и големи приложения. Един индивидуален iTM може да управлява до 512 групи от
вътрешни тела. Докато при използване на iTM
интегратор до пет iTMs могат да бъдат
свързани, за да управляват до 2560 групи от
вътрешни тела. Уникалното за iTM е способността му да контролира осветление, помпи и други системи в малка система за сградно управление с помощта на WAGOI/O modbus
интерфейс. WAGOI/O позволява почти неограничен брой различни елементи от оборудването (климатици, осветление, аларми и т. н.),
да бъдат свързани към iTM чрез Modbus интерфейс", допълниха от Daikin.

Неон-ЕК ще дистрибутира продуктите на UPRtek
Фирма Неон-ЕК стана официален дистрибутор на тайванската компания United Power Research Technology Corporation
(UPRtek).
UPRtek е основана през 2006 г. и е специализирана в разработка на енергоспестяващи решения в областта на
измервателната техника и LED осветлението. Портфолиото на компанията включва светодиодни драйвери, различни видове осветителни тела, както и спектрометри за измерване на осветеността.
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Нов стандарт при радиаторните термостати:
HR90 новият електронен термостат,
предлаган от Honeywell
Honeywell представя нов продукт в областта на
електронните радиаторни термостати - HR90, който се отличава със своята лекота при използване и
модерен дизайн. HR90 разполага с голям подвижен дисплей, който дава неограничен достъп до настройките и данните. Благодарение на фоновото осветление и големите символи всички детайли са четливи.
Като модел на базата на HR40 той представлява нов
стандарт за радиаторни термостати.

Точната температура в точното време
HR90 предлага лесно управление и интуитивна работа в едно единствено устройство. Регулируемият дисплей е лесен за разчитане и на тесни пространства, както под первази например, а демотирането от вентила е значително улеснено. HR90
ви позволява да програмирате отоплителните периоди съобразно вашето ежедневие. До шест работни точки и три различни температури е възможно да се зададат на ден. Възможно е да се дефинира кога в стаите да бъде топло, като по този
начин спестявате топлинна енергия през цялото
останало време, а икономията може да стигне до
30%. Възможността за копиране гарантира също,
че времепрограмите могат лесно да бъдат прехвърлени към други HR 90 радиаторни термостати.

Интелигентни енергоспестяващи функции
и удобство
Интелигентни енергоспестяващи функции, които помагат намаляването на разходите за отопление напълно независимо: HR90 автоматично затваря вентил, когато прозорецът е отворен например и температурата се понижи значително. В ECO
режим температурата се намалява с 3 °C, което
позволява оптимално натоварване отоплителната
мощност. Допълнителните удобни функции правят
HR90 истински всестранен талант: режими като
"Holiday" или " Party" може лесно да бъдат зададени
в устройството. Какво друго? С функцията против
замръзване се предпазва отопителната инсталация от замръзване и повреди. Когато температурата падне под 5 °C, термостатът отваря вентила, докато температурата достигне 6 °C. HR90
предлага също функция за заключване, за да се избегне неразрешен достъп.

Лесен монтаж и инсталация
Радиаторният термостат HR90 се отличава с
компактен и модерен дизайн, както и с лесен монтаж. Може да се монтира на всички стандартни
вентили без да причини замърсяване или течове. Напълно е готов за използване само с няколко прости
стъпки: избор на език, час и дата. След инсталацията, HR90 незабавно започва да функционира с настройките, направени от производителя. Тези настройки обаче могат да бъдат променяни, както желаете. След като е била направена инвестицията
в HR90, от само себе си се разбира, че можете да
продължите да го използвате и в новия си дом, ако
решите да се местите.
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Превенцията при изграждане на
сгради и плановите обследвания
все още не са популярни у нас
Богомил Стефанов,
управител на Хексагон-Билд,
пред сп. ТД Инсталации
Бихте ли представили накратко себе си
и дейността на компанията, която
представлявате, на читателите на сп.
ТД Инсталации?
Компанията ми е създадена сравнително скоро - през 2010 г. и е с основна дейност енергийна ефективност и
неразрушителен контрол в строителството и промишлеността. С колегите ми се стремим да приложим в
България успешни практики и методи
при обследване на сгради, промишлени и електросъоръжения. Ние сме единствената компания в страната с
трима сертифицирани термографи от
ITC – Stockholm, Sweden. За момента
смятам, че сме водещи в областта на
инфрачервената термография, което
може да се потвърди от сериозната
ни референтна листа с извършени
обследвания за чуждестранни инвеститори на територията на страната и съседните държави.
Какви са приоритетните дейности в
портфолиото на Хексагон-Билд? Какви
предимства предоставят извършваните от вас услуги на клиентите?
Може да се каже, че сме пионери във
въвеждането на технологията "Blower
door" – тест за въздухонепроницаемост. Работим успешно в
партньорство с УАСГ и проф. Назърски
и множество сертификационни организации за популяризирането на този
високотехнологичен метод за тестване на сгради. Редовно провеждаме безплатни обучения на колеги от
бранша, които се насочват в проектирането на нискоенергийни сгради.
Първите тестове XXL на големи сгради и складове на Балканите са наше
дело и за момента сме единствената
компания в региона, която разполага
ÑÒÐ. 14
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с необходимата техника за
провеждането им. Като признание за усилията си получихме и престижна награда "Зелен
Оскар" в сектор "Енергетика
и технологии" за 2012 г.
Доколко популярни у нас са високотехнологичните измервания в строителството и промишлеността?
За съжаление, по-голямата част
от клиентите ни са чуждестранни
компании, които имат производства
или сграден фонд в страната. Родните инвеститори все още не са узрели за идеята за превантивен контрол
в промишлеността и оптимизирането на енергийните разходи. Обикновено се свързват с нас след производствена авария или при катастрофални разходи за климатизация и отопление на сградите. Превенцията по
време на изграждане на сградите и
плановите обследвания в производствата все още не са популярни сред
българските компании.
Какви са основните ви групи клиенти?
В кой сегмент виждате най-голям потенциал за разширяването им?
Основно работим с инвеститори
на големи търговски комплекси (молове) и промишлени предприятия с
натоварен или непрекъсваем цикъл,
за които е немислимо спирането на
процеса поради непредвидена авария.
Извършваме и термографски обследвания при въвеждане в експлоатация
или продажба на фотоволтаични паркове. Хексагон-Билд е единствената
компания в България, която притежава международен сертификат за
Home Inspections. Това е нов сегмент
от пазара на недвижими имоти и

тепърва ще се развива, като това
ще позволи да се защитят интересите на купувачите от потенциална опасност за придобиване на некачествен имот. Също така смятам,
че все повече инвеститори от строителния бранш ще изискват провеждането на Blower Door Test при приемане на сградите от строителите
като доказателство за добре
свършена работа.
На какви критерии трябва да отговаря,
според вас, една сграда, за да бъде определена като "перфектна"? Има ли в
България проекти, които се доближават до това определение?
Много трябва да се внимава при
проектирането на сградите и особено на детайлите, изграждащи ограждащата конструкция. Обикновено
там се наблюдават най-големите
пропуски, довеждащи до огромни енергийни загуби и проникване на влага
през покриви и покривни тераси. Вече
има десетки еднофамилни и многоетажни офис сгради, които отговарят на критериите за "нискоенергийна сграда". Група архитекти в България успяват да реализират и впечетляващи проекти по стандарта "пасивна сграда". Аз и колегите ми сме много щастливи от възможността да
участваме при изпитанията и тестовете на всички тези проекти.
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Все повече се търсят сгради
с висок клас въпреки кризата
Марко Вичев,
търговски мениджър в Протех,
пред сп. ТД Инсталации
Протех е специализирана в
предлагането на високотехнологични
електронни системи.
Какви са последните новости в
портфолиото на компанията?
Предметът на дейност на Протех изцяло е насочен към изграждане на всички системи в една сграда, част от които гарантират сигурността на имуществото и хората в нея и друга част, които осигуряват комфортни условия за
работа и живот в нея. От самото създаване на компанията винаги сме се
стремяли да бедем в крак с най-новите
тенеденции и изисквания на пазара. През
последната година стартирахме предлагане на цялостни решения за управление
и автоматизация във фитнес клубове,
спа и спортни центрове, увеселителни
паркове и плувни басейни, посредством
партньорството си с австрийската
фирма GANTNER. От началото на март
тази година Протех е официален представител на холандската компания Nedap,
която е световен лидер в производството на радиочестотни системи за защита на стоки против кражби, както и на
системи за електронна инвентаризация
и проследяване на артикули. Решенията,
предлагани от Nedap, целят да намерят
деликатния баланс между надеждната и
сигурна защита на артикулите и осигуряването на максимално спокойна и приветлива обстановка за пазаруване на
клиентите, които да не се чувстват сякаш са под постоянно наблюдение.

От м. март т. г. компанията е
официален представител на
Nedap за България.
Как спряхте избора си именно на
холандския производител?
Всъщност първоначалният контакт,
довел до това партньорство, бе от
страна на Nedap. Компанията търсеше
начин да увеличи своето представяне в
България и Протех бе препоръчан като
надежден и коректен партньор от словенските им дистрибутори, с които ние
поддържаме много добри отношения. Решението от наша страна бе лесно взето, след като се запознахме с качест-
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вото на продуктите, които предлагат,
както и с професионалното им отношение, каквото ние търсим във всички наши партньори.

Как клиентите
възприемат продуктите на Nedap?
За момента обратната информация,
която имаме от клиентите, е много положителна. Общото мнение е, че системите на Nedap са много добро съчетание на красив дизайн, високо ниво на сигурност и добра цена - трите основни
характеристики за такъв тип артикули.

Разкажете за някои от
най-интересните наскоро реализирани
проекти с Ваше участие.
Съвсем наскоро завършихме инсталацията на система за отвеждане на дим
и топлина (ВСОДТ) в нов завод за захар
на сладкарници Неделя, две производствени халета и склад за захар. Системата е производство на световния лидер
в този бранш GEZE Германия, на които
също сме партньори за България. Основно предназначение на тези системи е в
случай на пожар автоматично да се отворят специално пригодени за тази цел
прозорци, капандури, шлюзове, врати и
др., от където възможно най-бързо да
се отведат разпространяващите се в
сградата дим и топлина, и по този начин да се осигури вентилация на помещенията и превенция от дим на евакуационните изходи, да се понижи температурата в сградата, намалявайки по
този начин риска от експлозия и разрушаване на конструкцията. Всичко това
се прави с цел осигуряване безпрепятствена евакуация и защита на хората
в горяща сграда, както и намаляване
материалните загуби в следствие на
разрушенията причинени от високите
температури при пожар.

Какво според Вас е технологичното
бъдеще на интегрираните сградни
системи? Доколко България е в крак с
последните новости в областта?
В световен мащаб интегрираните
сградни системи се развиват с много

бързи темпове. Определно може да се
каже, че това е практиката в новото
строителство в Западна Европа. За съжаление, в България ситуацията е поразлична. Разбира се, има немалко обекти в страната с много високо качество на използваните материали и технологии, но това са по-скоро изключения.
В периода на финансова криза и срив на
строителния пазар все повече се търсят сгради с висок клас.
Моят професионален опит показва, че
в България все още не се акцентира
достатъчно на истински качествените
продукти в нашата сфера и всички предимства, произтичащи от това. Обикновено се гледа по-формално на факта,
просто да има такава система, поради
нормативни изисквания например, без да
се оцени достатъчно нейната функционалност и надеждност в бъдещето.
Често инвестициите в интериор, настилки и обзавеждане многократно надвишават тези в сградни системи за сигурност и комфорт. Затова за мен основният фактор за увеличението на
проектите, използващи качествени продукти, е да повишим познанията на архитекти, проектанти и строители, които обикновено са прекият съветник на
инвеститорите в такъв процес.

София 1680, бул. България, пл. Ручей №1,
Бизнес Център България
тел.: 02/ 917 60 90, факс: 02/ 917 60 99
e-mail: info@protech.bg, web: www.protech.bg
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Инсталации в МБАЛ
"Черноморска - Бургас"
Многопрофилна болница за активно лечение „Черноморска – Бургас“ е
първата за комплексна здравна грижа в най-големия жилищен комплекс
на града „Меден рудник“, в който
живеят над 80 хиляди души. Изградена е чрез публично-частно партньорство между община Бургас и МБАЛ
„Д-р Пенкови“. Заведението се простира на площ от близо 15 декара и
разполага с многопрофилна болница и
медицински център. Двете сгради са
свързани с топла връзка. Болничният
комплекс е на 8 етажа, като всеки от
тях заема приблизителна площ от
1500 м 2. На всяко ниво има над 35
основни помещения, които включват
болнични стаи, лекарски кабинети,
манипулационни, лаборатории, реанимации, операционни зали и др. Разполага с 18 отделения, 12 операционни,
3 родилни зали за индивидуална грижа и 4 реанимационни с 24-часово видеонаблюдение. Капацитетът на
болницата е 212 легла, оборудвани със
системата „Smart modul“, позволяваща на пациентите да имат денонощна видеовръзка с лекуващия ги екип.
Новата болница в Бургас е първото лечебно заведение в страната,
обезпечено изцяло с лъчисто отопление. ОВК инсталацията е проектирана и изградена от Carlieuklima в

сътрудничество с партньора им за
България – фирма TFS Consult. „Заедно с Carlieuklima преминахме през
всички етапи на инвестиционния процес - идейна фаза, проектиране на
климатичните системи, производство, монтаж, пуск, технологични и
експлоатационни
изпитания.
Carlieuklima ни консултира относно
функционирането на таванната лъчиста климатизация Euklima Metal и
специфичната обработка на въздуха.
Като резултат бе изпълнено заданието на клиента за покриване на високите стандарти за качество и
хигиена на вътрешната среда и за
намаляване консумацията на енергия“, поясниха от TFS Consult.
Лъчистата климатична система
Euklima Metal бе монтирана в почти
всички помещения, включително в
реанимационните и операционните
зали. Това оптимизира и повиши характеристиките за отопление и охлаждане и доведе до повишаване на
лъчистата мощност, по-лесна инспекция и поддръжка, намаляване на
шума в сградата, модулност и гъвкавост към всички останали дейности,
съвместимост и адаптивност към
архитектурните и строителни изисквания“, допълниха от компанията.
„Carlieuklima достави, монтира

върху покрива и въведе в експлоатация и останалите елементи на системата - съвременни енергоспестяващи
въздух/вода термопомпени агрегати,
климатични камери за обработка на
въздуха, оборудвани с рекуператори и
антибактериални филтри, високоселективна соларна инсталация и др.
Също така, колегите създадоха и внедриха система за управление на сградата (BMS), която да следи и управлява всички елементи на климатичната
инсталация - котли, термопомпи, чилъри, въздухообработващи машини, рекуператори за възстановяване на
енергия, соларни панели, хидравличен
баланс и регулиране на температурата в лъчистите панели и др.“, заявиха
от TFS Consult.
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Енергийно обновяване
на жилищни сгради
с европейско финансиране
Коментари и мнения на представители на МРР, БАИС и водещи
фирми от областта на енергийноефективните изолации
Десислава Йорданова, директор на дирекция "Обновяване на жилищни сгради" в Министерство на регионалното развитие:

В резултат от изпълнението на проекта очакваме
да бъдат обновени около 200 сгради
Разкажете накратко какво представлява проект „Енергийно обновяване на българските домове“ по ОП Регионално развитие и
какви възможности предоставя той на бенефициентите?
Проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване
на българските домове“ се финансира по ОП „Регионално
развитие“ 2007-2013 г. Той обхваща 36 градски центрове и е с продължителност три години (2012-2015 г.).
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ
възлиза на 50 млн. лв. След одобрение на промяната през
м. април т. г. в размера на безвъзмездната финансова
помощ по проекта собствениците на жилища във всяка
одобрена за финансиране сграда ще получат безвъзмездно 75% от стойността на дейностите, необходими за
енергийно обновяване. Техническото обследване, техническият паспорт и обследването за енергийна ефективност се покриват напълно от оперативната програма.
Кандидатстването по проекта от страна на собствениците се извършва на два етапа – подаване на заявление за интерес и подкрепа и подаване на заявление за
финансова помощ и обновяване за енергийна ефективност.
При оценка на първото заявление се вземат предвид
следните критерии за допустимост на сградите по проекта: наличие на минимум 3 етажа и минимум 6 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, сградата
трябва да е проектирана преди м. април 1999 г. и да има
конструктивна самостоятелност, т. е. да отговаря на
определението за сграда или блок-секция. Решението за
подаване на заявление за участие в проекта се взема от
общото събрание на собствениците с 67% идеални части от общите части в сградата.
След одобрение на първото подадено заявление, се
изготвя индикативен бюджет за обновяването на сградата, който се разпределя между отделните собственици съобразно притежаваните от тях идеални части. След
запознаване със сумата, която всеки следва да осигури,
собствениците трябва да приемат индикативния бюджет, за да продължат участието си в проекта, както и
да декларират начина на осигуряване на средствата.
Преди подаване на второто заявление по проекта е
необходимо да се регистрира сдружение на собствениците по реда на Закона за управление на етажната собственост. Това сдружение се явява получател на безвъзмездÑÒÐ. 18
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ната помощ по проекта. Последната стъпка преди подаване на второто заявление е превеждане на гаранционна
сума по сметка на МРР в БНБ в размер на 500 лв. за всеки
самостоятелен обект. При одобрение на второто подадено заявление се сключва споразумение за финансова помощ
между МРР и сдружението на собствениците, което
съдържа конкретни ангажименти за двете страни.
На какъв етап е към момента реализацията му? Какви са конкретните постигнати резултати досега?
Към 9 септември т. г. подадени са 324 заявления за
интерес и подкрепа от 32 града. Само в 4 града няма
подадени заявления - Велинград, Ловеч, Силистра, Търговище. В Министерството на регионалното развитие са
внесени за оценка общо 221 заявления за интерес и подкрепа, останалите са в процес на коригиране и допълване от страна на собствениците с помощта на проектните мениджъри. Одобрени към момента са 190 сгради,
на които проектните мениджъри изготвят индикативни
бюджети за обновяването.
Вече започнахме да получаваме и все повече заявления
за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност, като общият им брой до момента е
27. Сключени са 18 споразумения за финансова помощ,
първите от които бяха за сгради в София, но вече имаме
и в Русе, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Монтана, Кърджали, Смолян и Хасково. Останалите заявления за финансова помощ са в процес на оценка.
Сключените споразумения са основание за започване на
дейностите по одобрените сгради. В зависимост от етапа
на изпълнение на дейностите на сградите се изготвят техническо обследване, обследване за енергийна ефективност
и работен проект. Първите две сгради са вече с одобрени
работни проекти и имат издадени разрешения за строеж.
В най-скоро време предстои да се публикува процедура, по
реда на ЗОП, за избор на изпълнител за извършване на строително-монтажните дейности за тези две сгради. Министерството на регионалното развитие стартира за
трети път информационни дни по проекта в 36-те града
на страната. Информационната кампания се откри във
Варна на 10 септември. Информационните дни се провеждат в периода 10 септември – 23 октомври.
Какви са очакванията Ви за крайния ефект от проекта?
В резултат от изпълнението на проекта очакваме да
бъдат обновени около 200 сгради, да се подобрят около
427 хил. кв. м РЗП жилищна инфраструктура. Около 6100
ще бъдат обновените жилища, а 13 500 ще са облагодетелстваните жители. Разходите за енергия ще бъдат
намалени с 40-60%.

> åíåðãèéíà åôåêòèâíîñò
Борис Радулов, председател на УС на Българската
асоциация за изолации в строителството (БАИС):

Мерките по енергийно обновяване на домовете
в България не са достатъчно популярни
Представете накратко себе си и дейността на Българската
асоциация за изолации в строителството (БАИС) пред читателите на сп. ТД Инсталации.
От учредяването на БАИС през 2003 г. досега стремежът е да популяризираме дейността на нашите членове, да ги подпомагаме в процеса на запознаване с нови
нормативни документи в нашата област и активно да
работим с държавните органи и организации. Асоциацията е инициатор и главен реализатор на основни документи в нормативната уредба в сектор „Изолации в строителството“: „Наредба № 2 на МРРБ от 6 октомври 2008
г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения“ и „Проект на указания за проектиране, изпълнение, контрол, приемане и експлоатация на подови настилки
и покрития“. БАИС участва активно със свои експерти
и в актуализирането на „Наредба № 7 от 15 декември 2004
г. за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради“.
Какви са основните приоритети и цели на Асоциацията в подпомагане бизнеса на нейните членове?
Двете основни стратегически цели, които приехме на
последното Общо събрание на БАИС, преминало под знака на 10-годишния юбилей на сдружението, е да отстояваме позицията си на фактор в процеса на енергийно обновяване на сградния фонд в страната и да гарантираме
високото качество на предлаганите от фирмите изолационни системи и материали. В тази връзка стана традиционно партньорството ни с в-к „Строителство
Градът“ при провеждането на международните конференции BuildinGreen, която през тази година бе на тема
„Eнергийна ефективност и обновяване на съществуващия
сграден фонд в България. Приоритети 2014 - 2020“. С цел
популяризиране дейността на нашите членове асоциацията ежегодно участва с информационни щандове в Българска строителна седмица и форумите за Югоизточна
Европа „Енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници и управление на отпадъци“, провеждани от
Булгарреклама и Виа Експо.
Доколко популярни са мерките по енергийно обновяване на
домовете у нас? Наблюдава ли се промяна в отношението на
гражданите към такива инициативи?
Констатациите са, че мерките по енергийно обновяване на домовете в България не са достатъчно популярни, а спънките за реализирането са свързани с утежнени
процедури, липса на единна воля и наличие на финансови
възможности на собствениците. Не веднъж съм споделял отсъствието на цялостна политика по отношение на
енергийната ефективност. Кардиналният въпрос е да се
намали консумацията на енергия като цяло. Това налага
задействането на такъв тип държавна организация, която
не само да контролира процеса, но и да разработва стратегически насоки за изработване на мерки по енергийна
ефективност.
Гражданите имат желание и проявяват интерес, но
сред основните проблеми се откроява финансовият, независимо от това, че получилите одобрение по Оперативна програма „Енергийно обновяване на българските домове“ ще платят само 25% от ремонта, а останалите
75% ще се изплащат по Програмата.

Какви дейности по популяризирането на възможностите за
енергийно обновяване сте предприели като Асоциация?
В началото на 2013 г. БАИС изпрати официално писмо
до дирекция „Жилищна политика“ на МРРБ, която е ръководител на проекта „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007–2013“ за изпълнение на мерки за енергийна
ефективност. В него заявихме готовността си да предоставим информация за свои членове, които гарантирано използват качествени изолационни материали и системи. Предложението за сътрудничество при реализацията на проекта целеше постигането на неговата крайна цел за повишаване качеството на жизнена среда и изпълнение на мерки за енергийна ефективност.
Как върви реализация на проекта „Енергийно обновяване на
българските домове“ по Оперативна програма „Регионално
развитие“ в частта, касаеща топлинната изолация на сградите? Какви са очакваните резултати към датата на неговото финализиране?
Според нас процесът не върви достатъчно бързо.
Самият срок (3 години) на програмата е дълъг и участниците не са мотивирани да действат и да постигнат
крайните резултати. Очакванията ми са, че все пак
проектът ще бъде реализиран със 100-процентно усвояване на средствата по програмата.
Какви са основните предизвикателства при реализацията на
подобни проекти в България?
Основното предизвикателство се състои в това, че безспорно това е първият опит на държавата за масово обновяване на сградния фонд. Колкото и добре да се провеждат разяснителните кампании по региони и да има интерес към процеса, отпуснатите европейски средства в
размер на 50 млн. лева са ограничени. Процедурите за достигане на обновяване на сградите с европейски пари
изискват 100% съгласие от всички собственици, подаване
на заявление, получаване на одобрение, изготвяне на бюджет и накрая реализация на т. нар. обследване на сградата или технически паспорт. Всички тези елементи са сериозни предизвикателства в процеса на реализация на процеса. След това предстои и извървяване на пътя за получаване на строително разрешение и извършване на строително-монтажните работи по енергийното обновяване.
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Сейнт Гобен, направление Вебер, България:

Основна трудност при подобни проекти е
постигането на съгласие между собствениците
Ние във Вебер вярваме, че постигането на по-добра
среда за живеене е отговорност на всеки от нас. За това
не само предлагаме материали, а и всички услуги и консултации свързани с топлоизолирането на конкретния
проект.
Вебер препоръчва използването на Интегрирани топлоизолациони системи, където всички елементи са от един
производител. Предлагаме системи, както с бял EPS така
и с фасадна каменна вата. Бих искал да обърна внимание
на един специален продукт - топлоизолационна система
weber.therm Ultra Clima. Тя е с много високи топлоизолационни качества, което позволява използването на изолационен материал с по-малка дебелина. Крайното покритие не позволява образуването на гъбички и мухъл, без да
се използват биоциди, а крайното покритие има допълнителна устойчивост на атмосферни виляния и промяна на
цвета.
Всички интегрирани топлоизолационни системи на Вебер са с Европейско Техническо Одобрение (ЕТА) и са
сертифицирани съгласно БДС EN 13499.
Материалите са само част от проекта по саниране.
За избягване на неточности по полагането, всяка система се придружава с детайлна технология на полагане. Осигуряваме и демонстрации и обучения на самия обект или
в нашите HomePlan центрове. В HomePlan центъра може
да видите реално изработени всички детайли по полагането на една топлоизолационна система, както и мостри на цветовете от нашата палитра. Може да поръчате
изработката на цвят по ваше желание. Там също се
изготвят изчисления, показващи колко точно ще спестите при различни варианти на топлоизолация. Правят се
и количествено-стойностни сметки на проекта. Разбира се, ще получите отговор и на всички ваши въпроси,
свързани с топлоизолацията на дома.
Бих искал да спомена и най-новия продукт на Вебер –
weber 202T топлоизолационна мазилка. Това е външна
хастарна мазилка с много високи топлоизолационни качества. Използва се за изравняване на външни стени, преди
полагане на топлоизолационни плоскости, което позволява постигане на еднакъв топлоизолационен ефект за
цялата повърхност, както и намаляване на деблината на
изолационния материал. Поради възможността за дебелослойно нанасяне weber 202T е и много подходящ за постигане на топлоизолация при саниране на паметници на
културата, където полагане на изолационни плочи не е
допустимо.
Санирането на многофамилни сгради, за съжаление е
съпътствано и от известни трудности. Едва ли ще ви
учудя ако кажа, че на първо място те са свързани с
постигането на съгласие между собствениците. За това
повечето ни клиенти са собственици на по-малки обекти. „Санирането„ на парче е другата трудност, с която
се сблъскваме, тъй като са използвани различни изолационни материали и дебелини, а трябва да се постигне общ
за сградата топлоизолационен ефект. Собствениците,
вече направили изолация на жилището си, трудно се съгласяват да направят част от разходите отново. Проблемът
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допълнително се усложнява и от факта, че част от изолацията е вече напълно компрометирана и трябва да се
отстрани.
Не на последно място е липсата на критерии за материалите и изпълнението. Вземете най-често използвания
изолационен материал – EPS. В повечето проекти няма
изисквания за плътност, а само за топлоизолационни
качества. Вече масово се санира с EPS с плътност под
14 кг/м3. Това обаче не е EPS за топлоизолация, защото
няма необходимата механична якост и дълготрайност.
Подобна е ситуацията и с останалите елементи от системата. Така подведени от "ниската" цена, забравяме,
че всъщност правим инвестиция за следващите поне 20
години.
Пламен Иванов,
мениджър проекти "Енергийна ефективност"

КСЕЛА България:

За максимален ефект е важно санирането
да се извършва с качествени материали
През 2012 г. КСЕЛА Бълагрия започна производството
и продажбата на напълно нов продукт – минералните
топлоизолационни плочи Multipor. Новите плочи се отличават от стандартно използваните изолационни материали с комбинацията на няколко много важни характеристики – пожароустойчивост, твърда повърхност,
дълготрайност и паропропускливост. Важно е да се отбележи също така, че минералните плочи се произвеждат от напълно екологични суровини – вар, пясък, цимент
и вода.
Освен допълнителна топлоизолация (коефициент на
топлопроводност λизч=0,045 W/mK) Multipor осигурява
здравословен микроклимат чрез способността си да
"диша", което спомага за предотвратяване появата на
мухъл в помещенията. За разлика от масово използваните топлозиолации, Multipor не се въпламенява и не отделя вредни за човека и околната среда газове, не променя с времето своите технически характеристики и
не се нуждае от последващо саниране. Всички тези положителни характеристики на материала го правят изключително подходящ за: външна изолация; вътрешна
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изолация; изолация на тавани на подземни помещения.
От миналата година топлоизолационната система
Multipor притежава и Българско техническо одобрение за
приложението си за външна изолация.
Проблемите, които затрудняват изпълнението на
проектите за енергийно обновяване, са многобройни и
най-вече са свързани с различния социален статус на обитателите на сградите, тромава законодателна рамка,
липса на единодушие в етажната собственост и т. н.
За извличането на максимална полза е много важно
санирането да се извършва с качествени материали, да
се съблюдава правилното им приложение и изпълнение.
Потребителите трябва да осъзнаят, че инвестицията
сега във висококачествени материали ще им донесе
редица положителни ползи в течение на времето като
дълготрайност на фасадата, повишаването на комфорта на обитаване и, не на последно място, значителното намаление на разходите за отопление и охлаждане.

Рокуул България:

Необходимо е бизнесът да се ангажира
за развитието на подходящи модели за
енергийно обновяване
Най-ефективният начин да подобрите енергийната
ефективност на една сграда е като намалите енергийните загуби през външните стени (облицовката на сградата). Това може лесно да се постигне чрез инсталиране
на подходящо решение за топлоизолация на фасадата решение, което вече е добре познато като ETICS. Уверени сме, че топлоизолациите с каменна вата са най-подходящи за подобно приложение.
Rockwool България активно промотира на местния
пазар вече пет години такова решение. Продуктът се
нарича FRONTROCK MAX E и по-долу са изброени неговите основни предимства: във всяка система има одобрение за притежателите на главната система ETICS;
постигане на по-добра топлопроводимост от 0,036 mW/
K с FRONTROCK MAX E в сравнение с 0,040 mW/K;
FRONTROCK MAX E постига най-висок противопожарен
клас A1 (= негоримост), който е същият като за естествен камък и бетон; FRONTROCK MAX E предлага уникално решение, тъй като най-горния слой е достатъчно твърд, за да може да се обработи с основното покритие и е по-лек, за да може лесно да се монтира и
фиксира с по-малко механични крепители (използвайки
по-малко опори); FRONTROCK MAX E е стабилна при раз-
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лични климатични условия дори при спиране на приложения за 6 месеца (например ако зимата дойде внезапно), като плочата може да остане във времето без
влияние върху свойствата; FRONTROCK MAX E е паропропусклив продукт, което спомага образувалата се
влага в жилищното пространство да се изпари извън
конструкцията на сградата. Самата конструкцията
(при нови сгради) може да изсъхне с 50% по-бързо без
риск от поява на мухъл, което дава дългосрочна устойчивост за целия строеж; FRONTROCK MAX E е UVстабилна от въздействието на слънчевото греене без
промяна на свойствата; FRONTROCK MAX E в действителост има дългъг опит от 15 години в Западна Европа, а напоследък все повече и повече се използва в
Източна Европа и Азия.
Що се отнася до трудностите при реализирането на
подобни проекти, вярваме, че поне на управленско ниво
ползите от енергийното обновяване на сградите са осъзнати и видими. Освен всичко, тези действия се налагат
от директивите на ЕС, всяка страна членка трябва да
заяви определени цели. Основното предизвикателство е
прилагането и изпълнението на стратегията.
На ниво потребител/собственик на сграда горната
стратегия и предимствата й, за съжаление, не се разбират ясно. Необходимо е да се улеснят процедурите за
крайните потребители, а също и да се намалят финансовите условия, за да се улесни цялостният процес и да
се предоставят нужните гаранции за качество.
Определено има нужда от програма за масово обновяване. Финансовото усилие обаче е твърде голямо за
местния бюджет, не е достатъчно дори и чрез ангажиране на средства на ЕС. Убедени сме, че е необходимо да
се ангажира бизнес общността за развитие на подходящи бизнес модели.
Налице са почти всички елементи за една ефективна
програма за масово обновяване, което е едно голямо
предизвикателство за властите как да развият адекватни бизнес/финансови модели. Смятаме, че алтернативите са: създаване на политическа и правна рамка, която
да дава сигурност на индустрията да инвестира; ангажиране на доставчиците на енергия; да се набере скорост чрез първоначални субсидии, бизнесът трябва да
продължи да се развива самостоятелно.

> åíåðãèéíà åôåêòèâíîñò
Фибран България:

Защитата на околната среда протича през
енергийната ефективност
Нашите системи за топлоизолация FIBRANtherm ETICS
GF, FIBRANtherm ETICS BT и FIBRANtherm ETICS MW са
поредните стъпки, за да се намали консумацията на енергия за отопление и да се осигури намаление на загубите с
над 50%. Защитата на околната среда протича през енергийната ефективност. Рационалното използване на енергията е важно за намаляване на невъзобновяемите енергийни ресурси. Работата по останалото множество от
глобални екологични проблеми като парниковия ефект, намаляването на озоновия слой, киселинните дъждове и поспециално борбата с изменението на климата, призовава
за подходящо управление. Това спестяване на енергийни
ресурси представлява нашия важен и необходим принос към
опазването на околната среда. Голяма част от съществуващите сгради са построени с очевидни топлинни дефекти, включително са им завещани проблеми като излишни
разходи за климатик (топло, студено), проблеми с мухъл,
конденз, влага и топлинни мостове. Приложението на топлоизолационните системи FIBRANtherm по фасадите допринасят за премахването на тези недостатъци чрез повишаване на комфорта в помещенията и са с благоприятно отношение към сградите, в допълнение към спестената значителна енергия, също средство срещу образуването на кондензация на водна пара, също петна мухъл по
вътрешните повърхности на стените.
FIBRANtherm също са ефективни и позволяват забележително намаляване на енергийното потребление както
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в съществуващите, така и в новопостроени сгради. Тези
ползи надхвърлят енергийните спестявания. Инвестицията в топлоизолация става привлекателна от икономическа и финансова гледна точка: тя увеличава стойността на сградата и тя не се амортизира за средно време
от около 5-10 години, поради значителни икономии на
енергия, които са постигнати.
В основни линии системите FIBRANtherm като топлоизолационно покритие на фасадите са лесни за изпълнение. Състоят се в покриване на външните фасадни стени, чрез лепило, дюбели и топлоизолационни плочи – екструдиран полистирен (XPS) или каменна вата (MW), които
след това се покриват със стъклофибърна мрежа и шпакловъчен слой. Завършва се окончателно с прилагане на
крайното покритие от мазилка – силиконова или полимерна,
като декорация и защита на по-долните слоеве на цялата система. Системите за топлоизолация FIBRANtherm
гарантират дълъг живот на сградата, красива и същевременно защитена.
Нашите топлоизолационни системи представляват отлично решение за намаляване на загубите на енергия, които са по стените, в посока топлината навън през зимата и хладното навън през лятото, като така се осигурява
уют с постоянна вътрешна температура в помещението.
Избирането на топлоизолационните системи FIBRANtherm
ETICS GF, FIBRANtherm ETICS BT и FIBRANtherm ETICS MW
е инвестиция във времето, спестяване на енергия и значително допринася за опазването на околната среда, тъй
като по-ниския разход на енергия включва намаляване на
вредните газове като CO2.

> ôèðìåíà ñòàòèÿ

От основите до покрива - професионално оборудване
за специалистите по сградни инсталации
Няколко думи за тези,
които не са чували за ХЕРЦ ГмбХ
ХЕРЦ е основана през 1936 г. в Нойвийд-Германия като фирма за покривни материали.
През 1965 г. собственикът Франц Йозеф
Херц съдава специален отдел за уреди и машини за заваряване на пластмаси: създадена
е Херц ГмбХ - Пластмасови и топлинни технологии, която постепенно се превръща в основно лице на фирмата.
Първоначално ХЕРЦ се специализира във
вноса, консултациите, продажбата и сервиза на уреди за заваряване на пластмаси, устройства за горещ въздух, както и хай-тек
продукти на фирмата Лайстер. Понастоящем
фирма ХЕРЦ извършва целия процес от производството до разпространението на изключително широка гама от специализирана
техника за обработка на термопластични
пластмаси.

И няколко думи за тези, които
не са чували за Херц - България ООД
ХЕРЦ-БЪЛГАРИЯ ООД е основана през
2005г. От самото начало компанията постави
за своя основна цел ТЕСНИЯ КОНТАКТ С КЛИЕНТИТЕ. Благодарение на това днес всичките те знаят, че могат да разчитат по всяко
не само за покупка, но и за консултация, съвет, услуга, навременен сервиз.
За да бъде цикълът напълно затворен, ХЕРЦ
ГмбХ оборудва специализиран Център за обучение към Институт по заваряване София АД,
с което направи голяма стъпка за гарантиране качеството на крайния продукт в страната ни!
Не закъсняха и признанията, спечелени в България: четири Златни медала от Международен технически панаир Пловдив и най-вече препоръките от вече постоянните ни клиенти.

Коя е основната политика
при разработване на нови модели?
С най-новите си модели ХЕРЦ наблягат на:
• Универсалността при ползване на уреда
чрез добавяне на различни приставки;
• Най-добрият баланс чрез изчистване на
чуствителната и сложна електроника и
"компресирането" й с иновативни, патентовани механизми за елементарно боравене;
• Достигане на продажна цена без конкуренция и без компрометиране на известното
вече качество;
• Стабилното изпълнение за гарантиране на
дълъг експлоатационен период.

си автомати за покривни хидроизолации
РУФОН. Новият РУФОН "Р" намалява значително разхода на материал и Ви пести
средства и усилия!
Предвид желанието на много потребители да "заваряват по ръба на покрива" механиката на водещата шейна и дюзата
беше променена, конструкторите си
послужиха със завъртане на петата на
заваръчната дюза навън. Естествено и
тук е изпълнено изискването за 4 см ширина на шева!
Така заваряването се извършва съвсем
близо до атиката.
- сега само с 6 см припуск: 4 см за заваръчния шев и 2 см отстояние до атиката.
Със специализирането на "Руфон Р" в областта на заваряването по бордове, серията РУФОН се допълва в услуга на практиката. Той остава идеален уред за работа
и по свободните покривни повърхности. С
теглото си от около 26 кг той лесно може
да бъде транспортиран до обекта.

За ВиК инсталации, пречиствателни станции и канализационни шахти:
• Новият модел високопроизводителен
ръчен екструдер EXON 3
Във връзка с повишения интерес към изграждане на локални пречиствателни инсталации и канализационни шахти ХЕРЦ
продължава да доразвива серията от ръчни заваръчни екструдери с високопроизводителни модели. Многообразието откъм
мощност, размери и заваряеми материа-

С кои новости
искате да ни запознаете?
За хидроизолации по покриви и основи:
• Новият автомат за покривни хидроизолации РУФОН "Р". ХЕРЦ доразви серията

ли дава голяма свобода както при изработката на канализационни шахти от гофри-

рани РЕ-тръби големи диаметри, така и
при инсталирането на готови РР-модулни шахти и включването им в мрежата.
Със специално пригодените модели от всеки наличен клас мощност можете да заварявате и PVC и PVDF.
• Машините за челно заваряване на плочи
и направа на тръби с големи диаметри

Предлагат се вече и в достъпния мини-вариант с работна ширина 1,00 м и ръчно управление.
• Машините за челно заваряване на тръби и фитинги с пълно оборудване и модулна система на автоматизиране
Основното предимство е в изработката
на стабилен базов модел, който при нужда и желание по всяко време може да бъде оборудван с протоколиращо устройство или пулт за управление на заваръчния цикъл. Херц България ООД е продала
на българския пазар над 70 машини за заваряване на тръби и две автоматизирани машини за челно заваряване на плочи
на Tecnodue. През досегашния си експлоатационен период тези стабилни машини не са показали никакви производствени дефекти.

Накрая бихме искали да споменем само някои от обектите, където е използвано оборудване на ХЕРЦ: Тунели на Метрополитен София, Промишлените сгради на Минно-Обогатителен комплекс "АСАРЕЛ-МЕДЕТ" АД и на
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас, Търговски обекти
на LIDL, Carrefour, Кауфланд и др.
Любезно каним всички да научат повече
подробности на новия ни сайт, в който ще
се стараем да Ви улесняваме максимално
в търсенето на информация!

www.herz-bulgaria.bg
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Софтуерни платформи
за проектиране на
електроинсталации в сгради
В този брой представяме преглед на най-актуалните в момента софтуерни платформи за проектиране на електроинсталации в сгради. За целта редакцията се обърна
към водещи доставчици на специализиран софтуер за по-подробна информация относно най-новите им продукти, поддържаната от тях функционалност и базовите
им системни изисквания. Освен продуктите, представени в статията, на българския пазар се предлагат и други софтуерни платформи за електропроектиране.
Новата версия на софтуерната платформа Eplan 2.2
Фирма Ритбул е оторизирана като официален представител и вносител за българския пазар за продуктите на
немската компания Eplan Software and Service от 2003
година. Най-новият ни софтуерен продукт е Eplan 2.2 -

новата версия на софтуерната платформа, достъпна на
нашия пазар от началото на октомври т. г. С нея потребителите могат да се възползват от новите функции
като Smart connection, възможност за скалиране на наличните символни библиотеки, нововъведения в управлението на базата данни, както и функционалностите на новите модули FieldSys и Pro Panel Cooper. Голяма част от
потребителите на платформата познават и използват

функцията Smart connection, с помощта на която лесно
можем да преаранжираме схематичната страница, а вече
като допълнение функцията дава свободата на автоматичното разполагане на необходимите interruption points
при прехвърляне на устройства от една страница на друга,
които са част от предварително изградена схематика.
Чрез новата функция Assign function template потребителите могат да създават бързо и лесно нови устройства
в своята база данни чрез използването на графичен макрос, който бива предварително изчертан или свален от
Интернет. Допълнителният модул FieldSys се грижи за
автоматичното изчисление на дължината на използвани-
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те кабели и проводници в потребителския проект, използвайки специализиран тип страница и символни библиотеки, които са налични в базата
данни на програмата. Модулът предоставя възможност за задаване на
вертикални отклонения, закръгления,
глобален резерв, както и сепариране
на кабелните трасета. Pro Panel
Cooper е новата добавка към стандартния модул Pro Panel, с помощта на
който се извършва 3D асемблиране на
електрическите табла от проекта.
С новата функция потребителят
може да създава и обработва свои
шинни системи директно в 3D режим.
Потребителите на програмата ще
имат възможността да се възползват и насладят на функциите на новия модул на Eplan Harness proD, с
помощта на който ще могат да дефинират и извършват анализи на
кабелни снопове както в 2D, така и в
3D режим. В момента колегите от
Eplan работят по имплементирането
на модула към платформата, а самото разпространение се очаква да
стане в началото на следващата
година.

Софтуер за проектиране
на електрически инсталации
Ecodial на Шнайдер Електрик
Ecodial е софтуер за изчисляване
и оразмеряване на електрически инсталации НН, разработен от Шнайдер Електрик. Електрическите изчис-

ления, които Ecodial извършва и които напълно съответстват на действащите в България стандарти и
норми, дават на проектанта по-голяма сигурност, спестявайки време и
усилия. Сред функционалните му характеристики са: задаване на основните електрически параметри на инсталацията; изчертаване на еднолинейна схема; задаване мощността на
товарите и дължините на отделните участъци. Ecodial изчислява и избира стандартно сечение на проводниците, изчислява токовете в отделните участъци, изчислява пада на напрежение в отделните участъци, изчислява максималния ток на к. с. и минималния ток на з. с. за всяка линия.
На база горните величини избира найподходящия автоматичен прекъсвач,

като съблюдава принципите на съгласуването - селективност и каскадиране. Също така проверява дали е
осигурена защитата срещу индиректен допир според Наредба No3 и ако
не е, препоръчва какви мерки да бъдат
взети. Накрая Ecodial отпечатва
следните резултати: еднолинейна
схема, резултати от изчисленията,
спецификация на апаратурата, еднолинейни схеми на отделните табла.
Сигурността, която Ecodial дава на
потребителите, се базира на пълното съответствие с българските и
европейските стандарти и норми
(Наредба No 3 за устройството на
електрическите уредби и електропроводните линии; БДС HD 384 и IEC
364; БДС EN 60898 или БДС EN 609472; CENELEC R 064-003 Европейско
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ръководство за изчисления). В Ecodial
са заложени пълни данни за апаратурата на Schneider Electric - съгласуването е гарантирано според изискванията на стандарта. Минимална
изисквана хардуерна конфигурация е
Pentium 100 Mhz, 16 Mb RAM (32 Mb
препоръчително), 640x480 screen
(800x600 препоръчително). Ecodial
работи на PC Windows 3.1x,Windows 95
или Windows NT.

Софтуерни решения за
проектиране на сградни
електроинсталации от Autodesk
Autodesk предлага две решения за
проектиране на сградни инсталации
- AutoCAD MEP и Autodesk Revit MEP.
AutoCAD MEP работи в познатата среда на AutoCAD. Продуктът е
създаден специално за проектиране,
чертане и документиране на проекти по специалностите Електро, ВиК
и ОВК и решава много от проблемите, с които проектантите се
сблъскват ежедневно. Съдържа огромна библиотека от готови елементи, създадени в 3D с голяма детайлност и реални размери. Стандартната работна среда на AutoCAD е обогатена с допълнителни команди и
менюта и специфични обекти, които
ни помагат да работим не с геометрични обекти, а с параметрични елементи на различните сградни системи – тръби, въздуховоди, проводници,
осветителни тела и др. AutoCAD MEP
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се използва както на фаза идеен проект, така и при детайлното проектиране и изготвяне на техническата документация. Използвайки софтуера, инженерите могат бързо и ефективно да създават, модифицират и
документират сградните електроинсталации. Освен това се постига и
оптимизация на работните процеси,
подобряване на сътрудничеството и
координацията между архитектите
и различните специалности по един
проект, като работните 2D чертежи могат да се наслагват в единен
3D модел на сградата. В основата на
работата с AutoCAD MEP е дефинирането на проекта, базата данни към
него и изискванията към електрическата инсталация. Продуктът предлага вградени мениджър на проектите
и мениджър на електрическите кръгове. Дефинирането на таблата и компонентите на веригата става чрез
използване на интуитивен потребителски интерфейс. Софтуерът има
възможности за оразмеряване и избор
на кабели, кабелни канали и други
елементи от вградени библиотеки,
или чрез ползване на библиотеки от
производители. AutoCAD MEP осигурява интелигентно присъединяване на
елементите от веригата, дефиниране на консуматори и проверки на
системата като: изчисляване размера на кабелите, извеждане на информация за кръговете, проверка на
товарите, генериране на отчети за

отделните кръгове, извеждане на
елементи и присъединени обекти.
Autodesk Revit MEP предлага пълните възможности на технологията на
сградното информационно моделиране BIM за инженери, проектиращи
сградни инсталации. Работи се изцяло в 3D среда на Revit, използвайки
библиотеки с реални параметри на
елементите – тръби, фитинги, кабелни канали, табла, ключове и др. Освен
възможностите на AutoCAD MEP тук
могат да се задават и свойствата
на материалите и предпочитани
маршрути за полагане на системите.
Продуктът предлага възможности за
енергийни анализи на помещения,
редактиране на фамилия елементи,
въздушни терминали и осветителни
тела, както и дефиниране и преместване на точките на анализа в помещението. Autodesk Revit MEP се
използва при идейното проектиране
за създаване и оценка на различни
варианти на електроинсталацията и
съгласуване с архитектите и клиентите, помагайки им да вземат поинформирани решения на този етап.
При изработването на работния проект Autodesk Revit MEP спомага за
цялостната координация на проектната електрическа система – табла, кръгове, осветление и захранване
на работни мощности. По този начин
се повишава качеството на проекта
и се поддържа координация и актуалност на проектните данни.

> îñâåòëåíèå

Критерии за проектиране
и изисквания към офисното
осветление
При проектирането на осветителни уредби за офисни сгради се спазват
изискванията на стандарта БДС EN
12464-1:2011 „Светлина и осветление.
Осветление на работни места. Част
1: Работни места на закрито“. Нормативният документ определя препоръчителните стойности на найважните светлотехнически характеристики на осветлението – разпределение на светлинната яркост; интензивност на осветлението; ограничаване на заслепяването; посоката на
светлината; цвят на светлината и
цветовото възпроизвеждане.

Разпределението на светлинната
яркост
в зрителното поле определя времето за адаптиране, което влияе върху
зрителната ефективност. С нарастването на адаптационната яркост
се повишават остротата на зрението, чувствителността към контраст, дееспособността на очната
функция и др. Разпределението на
светлинната яркост влияе върху зрителния комфорт и поради тази при-
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чина трябва да се избягват прекалено високите светлинни яркости, които могат да предизвикат умора на
окото поради непрекъсната преадаптация, както и прекалено ниските
светлинни яркости, които създават
неатрактивно и непривлекателно
работно място. Яркостите на всички повърхности също са от особено
значение. Те зависят от коефициента на отражение на повърхността и
от интензивността на осветлението върху същата повърхност.

Интензивност на осветлението
Интензивността на осветлението и нейното разпределение в работния обсег и непосредствената околна среда също имат голямо влияние
върху бързината, сигурността и комфорта, при които работещият ще
изпълни свързаната със зрението
задача. Независимо от възрастта и
състоянието на осветителното
съоръжение, средната интензивност
на осветлението не бива да спада под
посочените в стандарта стойности.
Стойността на интензивността на

осветлението зависи от износването на лампата и осветителното
тяло, от околната среда и от правилата за поддържане. Осветителното
съоръжение трябва да бъде планирано с помощта на отчитащ всички изброени влияния коефициент на намаляване, който се пресмята за предвидената посока на осветление, пространствената околна среда и установения план за поддържане и обслужване на съоръжението. Проектантът
трябва да посочи коефициента на
намаляване и да въведе всички данни/
допускания, получени при определянето на стойността; да определи разположението на осветлението съобразно изискванията на помещението
и да състави подробен план за обслужване и поддръжка, който да съдържа
интервалите за смяна на лампите, почистването на осветителните тела
и помещението.

Ограничаване на заслепяването
Заслепяването се предизвиква от
твърде светли повърхности в зрителното поле и може да се почувства
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като физиологично или психическо заслепяване. Физиологичното заслепяване се среща най-често при външно осветление. То може да се появи и във вътрешни помещения,
ако например голям светлинен източник като прозорец се
намира в относително слабо осветено помещение. Прекалено високите светлинни яркости и контрасти водят до
снижаване на зрителната способност. При работни места във вътрешни помещения психологическото заслепяване
може да бъде предизвикано от силни осветителни тела
или светли прозорци. Ако границите на психологическото
заслепяване не бъдат прекрачени, по правило не настъпва
и достойно за отбелязване физиологическо заслепяване.
Отраженията от огледални повърхности, най-често
характеризирани като воални отражения или заслепяване от отразена светлина, са в състояние да променят и
най-често да влошават разпознаваемостта при изпълнението на задачата. "Воалните" отражения и заслепяването от отразената светлина могат да се премахнат
или намалят чрез подходящо подреждане на осветителните тела и работните места; чрез увеличаване светещата площ на осветителните тела и др.

Цвят на светлината и цветовото възпроизвеждане
Изборът на светлинен цвят за офисното помещение
е въпрос на естетика и търсене на естественост. Подбирането зависи от нивото на интензивността на осветлението, тоналността на помещението и разположените в него мебели, от външния климат и предназначението. За обективно обозначаване на свойствата за

цветово възпроизвеждане, които притежава един светлинен източник, е въведен общ индекс за възпроизвеждане
на цветовете Rо. Най-високата стойност на Rо е 100.
Тази стойност се понижава с намаляване качеството на
цветовото възпроизвеждане. Лампи с индекс на цветовото възпроизвеждане по-нисък от 80 не бива да се използват във вътрешни пространства, където хората
работят или се задържат продължително време.
Сред важните показатели при проектирането на офисното осветление е и стойността на заслепяването от осветителите. Оценката й се базира на т. нар. UGR (Unified
Glare Raiding) унифициран, уеднаквен индекс, разработен от
Международната комисия по осветление. Той дава оценка
за прякото въздействие върху наблюдателя и приема следните стойности: 10, 13, 16, 19, 22, 25 и 28. Счита се, че
ако UGR има стойност по-малка или равна на 13 - няма
заслепяване. Ако индексът е 13 или 16 - осветителят е
подходящ за прецизна зрителна задача. Стойности на UGR,
равни на 16 или 19, се отнасят за осветител, подходящ за
средна зрителна задача; 19 и 22 - за умерена зрителна
задача. В случай че индексът е в интервала между 22 и 28,
осветителят би могъл да се използва за несложна зрителна задача. Ако превишава тези стойности, се счита, че
той не е подходящ за работно осветление.
В процеса на проектиране е необходимо да се обърне
съществено внимание и на точния избор на експлоатационния фактор. Стойността му показва как осветителната уредба ще покрие количествените параметри (Еср
- средна осветеност) в процеса на експлоатацията на
осветителната уредба. Също така отчита понижението на осветеността в процеса на експлоатация, вследствие на стареенето на осветителите и на светлинните източници, замърсяването на повърхнините в помещенията (стени, под, таван) и осветителните тела.
Експлоатационният фактор се определя посредством
уравнението: Ke = Ке1 x Ке2 x Ке3 x Ке4, където Ке1 отчита стабилността на светлинния поток на лампата във
времето; Ке2 се отнася за периода и системата на подмяна на лампите, както и процента изгорели източници;
Ке3 отчита влошаването на оптичните характеристики на осветителя в периода непосредствено преди подмяна на лампите и почистването, а Ке4 - степента на
замърсяване на отразяващите повърхности между почистванията.

Управление в зависимост от слънчевото греене
Дневната светлина се променя в хода на деня по отношение на своята интензивност и спектрален състав,
като по този начин предизвиква промени и в помещението. Поради нейното почти хоризонтално нахлуване през
странични прозорци може да възникне специално отношение между дифузното и насоченото осветление, а
оттук и особено разпределение на светлинната яркост
в помещението. За да бъдат достигнати изискваната за
работното място интензивност на осветлението и балансираното разпределение на яркостта, е необходимо и
допълнително изкуствено осветление. Оптималният
баланс между естествено и изкуствено осветление би
могъл да се постигне чрез управление на офисното осветление в зависимост от дневното слънчево греене и
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естествената осветеност, създавана на работната повърхност. При
това управлението не може да бъде
по един и същ алгоритъм за стаите
с южно и северно изложение или с
прозорци на изток и запад. В северните помещения и тези с източно
изложение осветеността се понижава по-рано. Следователно, там осветлението би следвало да се включи порано. Друга специфика съществува
например между работните места,
намиращи се непосредствено до прозорците и тези от вътрешната зона

на помещението. Именно затова изкуственото осветление на осветителната уредба не трябва да се управлява по един алгоритъм. Захранването трябва да бъде изградено така,
че да се регулира всеки ред с осветители по свой собствен алгоритъм.
В съвременните решения осветлението на целия офис или дори на цялата офис сграда би могло да се управлява от един компютър. Могат да се
разработят специални алгоритми за
всеки обособен офис и да се въведат
като програми за изпълнение през

цялото денонощие. Те биха могли да
позволяват корекция за конкретните
часове на включване и изключване в
зависимост от конкретния час на
изгрева и залеза на слънцето. Не бива
да се забравя, че проектантът следва да изчисли и дневното естествено осветление през различните месеци от годината, както и да предвиди
всички необходими мерки за заслоняване на прякото слънчево греене с
различни видове завеси и щори. Те
могат да се управляват и включват
автоматично.
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Ново поколение въздухообработващи
централи Topvex с включен охлаждащ
модул SoftCooler от Системеър
Фирма Системеър представя Topvex серия въздухообработващи централи, които
с включения нов охлаждащ модул Topvex
SoftCooler посрещат високите изисквания
на пазара за комфорт и ефективност.
Topvex със SoftCooler подсигурява добра
ефективност и ниска консумация на енергия, оптимална вентилация и подходящата
температура при всякакви външни условия.

• Компактност - всички типоразмери са
компактни, лесно преносими и при монтаж се вписват в малки пространства. Подходящо проектирани са както
за нови сгради, така и за реновиране
на стари сгради.

Девет причини да изберете Topvex
със SoftCooler
• Plug & Play - централата се доставя предварително програмирана, тествана и готова за инсталация в офиси, магазини,
индустриални и жилищни помещения.
• Приложими навсякъде - SoftCooler може
да се инсталира при нови системи или
да се добави към съществуващи такива
с Topvex.
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• Лесни за сервиз и поддръжка - съществено преимущество е лесната достъпност на компонентите за подмяна. Гарантира се надеждна работа и
лесен сервиз.
• Най-съвременно производство - Topvex
със SoftCooler е разработен и се про-

извежда в Скинскатеберг, Швеция.
• Тестван в сертифицирана AMCA лаборатория - всяка произведена единица се
тества за работа и качество в акредитиран AMCA център за развой на
Системеър също в Скинскатеберг,
Швеция.
• Налична информация - пълна техническа документация, включително методи за изчисления и подбор на аксесоари, са налични в интернет страницата на Системеър.
• EC технология - Topvex са оборудвани
с енергийно ефективни EC вентилатори, които са тихи и надеждни.
• Символ Green Ventilation - той идентифицира интелигентна технология в
хармония с околната среда. Това показва, че продуктите на Системеър са
подходящи и приложими и в бъдеще.

> ÎÂÊ îáîðóäâàíå

Абонатни станции

Абонатната станция е уредба, чрез която се осъществява подаване, измерване, преобразуване и регулиране на параметрите на
топлинна енергия от топлопреносната мрежа към потребителите. Те са залегнали като системи за отопление повече от двадесет години. Използват се предимно като генератор за топлина на многофамилни жилищни сгради и жилищни комплекси, административни центрове, търговски центрове, болници, училища, детски градини, спортни зали и други, разположени в големите градове, където има наличие на топлофикационни централи.
Към настоящият момент основно
се използват блоковите абонатни
станции с индиректно подгряване на
топлоносителя за вътрешната отоплителна инсталация и топла вода
за битово горещо водоснабдяване
(БГВ).
Към всеки топлофикационен
център, разположен на територията
на България, има основни технически

изисквания, на които е необходимо да
отговаря проектът за абонатна
станция.

Директни и индиректни абонатни
станции
В зависимост от начина си на
присъединяване към топлопреносната мрежа абонатните станции могат да бъдат класифицирани като

директни и индиректни. Директните
абонатни станции основно се изпълняват с хидроелеваторна връзка
с отоплителната инсталация на
сградата. В зависимост от присъединената топлинна мощност за отопление се прилагат седем типоразмера елеватори с топлинна мощност от
120 kW до 2200 kW.
При индиректните абонатни
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Индиректна абонатна станция с отопление и двустепенен
топлообменник за БГВ

Индиректна абонатна станция с отопление и едностепенен
топлообменник за БГВ

Легенда: 1 - Вентил стоманен; 2 - Кран манометричен; 3 - Манометър 0-1,6 МРа; 4 - Термометър биметален с гилза; 5 - Филтър –
утайник; 6 – Филтър; 7 - Проходен моторвентил регулиращ отоплението; 8 - Кран сферичен; 9 - Електронен регулатор; 10 - Топлообменник за отопление пластинчат; 11 - Осезател за външна температура; 12 - Осезател за регулиране на отоплението; 13 - Помпа циркулационна за отопление; 14 - Манометър 0-1,0 МРа; 15 - Кран сферичен; 16 - Филтър; 17 - Разширителен съд; 18 - Вентил предпазен за ВОИ;
19 - Автоматична група за допълване на ВОИ; 20 - Кран сферичен; 21 - Осезател за температура на БГВ; 22 - Манометър 0-1,0 МРа; 23
- Помпа рециркулационна БГВ; 24 - Кран сферичен; 25 - Кран сферичен; 26 – Филтър; 27 - Водомер за студена вода; 28 – Филтър; 29 - Вентил
възвратен; 30 - Вентил възвратен; 31 - Вентил предпазен за БГВ; 32 - Топлообменник за БГВ пластинчат; 33 - Проходен моторвентил за
БГВ; 34 - Кран сферичен; 35 - Кран сферичен; 36 - Регулатор на напор; 37 – Топломер; 38 - Клапа обратна; 39 - Вентил възвратен; 40 - Кран
сферичен.

станции подгряването на водата за
вътрешната отоплителна инсталация (ВОИ ) обикновено е посредством
пластинчат топлообменник.
Кръгът за подгряване на водата
за битово горещо водоснабдяване
(БГВ) за директните и индиректните абонатни станции се изпълнява
главно по смесена схема, чрез използване на тръбни водоводни подгреватели (ВВП). В съвременните блокови индиректни абонатни станции
подгряването е посредством пластинчати топлообменници. Същите
се произвеждат на стъпка през 50 kW
т. е. 50; 100; 150 kW и т. н.
Към настоящия момент в голяма
степен използваните до момента
директни или индиректни абонатни
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станции са подменени с нови блоков
тип или е извършен ремонт на директните.

Използвани
топлообменници
За индиректните абонатни станции най-често използваният вид топлообменници са запоените пластинчати топлообменници. Те се изработват предимно от неръждаема стомана и се характеризират с висока
ефективност. Могат да бъдат едностепенни и двустепенни. Към настоящия момент с оглед модернизация на
абонатните станции като цяло се
използват основно запоени пластинчати топлообменници. При много
големи мощности приложение нами-

рат и разглобяемите топлообменници, най-вече поради конкурентната им
цена в сравнение с тази на запоените.
Топлообменниците, използвани за
подгряване на вода за БГВ, обикновено конструктивно са разделени на две
части. В първата част студената
вода се подгрява от обратната вода
от отоплителната инсталация и
излизащия от втората степен топлинен поток. Във втората степен
водата се подгрява само от топлинния поток, постъпващ от топлоизточника. Съответно, при оразмеряването им следва да се вземат предвид регламентираните хидравлични
загуби от топлофикационните дружества.

> ÎÂÊ îáîðóäâàíå
Елементи към абонатната станция
Като цяло абонатните станции включват комплекс
от елементи, осигуряващи изпълнението на основните
функции на станцията. Освен топлообменниците за отопление и БГВ, в конструкцията на абонатната станция
се включват още циркулационни помпи, промивни утайници и филтри, регулираща и спирателна арматура като
възвратни и спирателни вентили, предпазни вентили и
група за автоматично допълване, разширителен съд.
Основен елемент на абонатната станция е и топломерът, който е собственост на съответното топлофикационно дружество. Абонатната станция разполага и със съответната автоматика като: температурен регулатор; електрозадвижвани двупътни регулиращи вентили; температури датчици и др. За тръбната
мрежа и отделните съоръжения към абонатната станция се предвижда и топлинна изолация.

Работни параметри
Изчислителните параметри, с които работят абонатните станции, обикновено са: температура на подаващата/връщащата вода от ТЕЦ – 150/75 оС, температура на подаващата/връщащата вода във вътрешната отоплителна инсталация (ВОИ) - 90/70 оС, температура на подаващата вода от ТЕЦ в летен режим
за БГВ – 70 оС, температура на водата за БГВ – 10/55
оС. По отношение на налягането изчислителните параметри са съответно: номинално работно налягане в
подаващ/връщащ топлопровод от ТЕЦ - 1,6/0,6МРа, номинално работно налягане в кръга отопление на сградата – 0,6 МРа, номинално работно налягане в кръга на
БГВ – 1,0 МРа.
Проектните дебити на топлоносителите в първичния
и вторичен кръг, по които се оразмеряват регулиращите
вентили, топлообменниците и помпите, се определя,
съответно: за отопление дебита на първичния кръг се
определя за мощността на топлообменника, а именно при
температурна разлика 75 оС; за БГВ оразмеряването се
извършва при температура на първичен топлоносител 65/
48 оС (при двустепенно подгряване), съответно, при
температура на първичен топлоносител 65/30 оС при
едностепенно подгряване на водата за БГВ.

Енергийна ефективност
От гледна точка на енергийната ефективност двустепенното подгряване на водата за БГВ следва да се
счита за необходимо, тъй като осигурява понижение на
температурата на връщащата към топлоизточника
вода. При обследване на енергийната ефективност на
сградата, този факт е добре да се вземе под внимание.
Едностепенното подгряване на БГВ се счита за допус-
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тимо само при много големи отоплителни системи, при които мощността за БГВ е много малка (например
административна сграда). Важно е
да се следи и подаващата температура на водата за БГВ, която е добре да бъде е от порядъка на 55 оС.
По този начин ще се избегне прегрев
или недозагряване на водата, което
от своя страна ще допринесе за натрупване на по-малко отлагания по
топлообменника и съответно ще се
удължи неговият живот.
Важно от гледна точка на икономията на енергия в процеса на експлоатация на абонатната станция е
измерването на топлинна енергия.
Монтирането на термостатни вентили на отоплителните тела и
въвеждането на топлинно счетоводство могат да доведат до сериозни
икономии на топлинна енергия. В този
случай основната част от икономията остава за потребителите, но
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ползите са и за топлофикационните
дружества.
Друг способ за повишаване на
енергийната ефективност е регулиране на температурата на водата
в отоплителната инсталация във
функция от външната температура.
Това води да създаване на необходимия комфорт на обитаване и предотвратява прегряване и голям разход на
топлина. Денонощното и седмично
програмиране на температурите в
отопляваните помещения води до
спестяване на енергия. Данните сочат измерване на около 6% по-ниска
консумация за всеки градус по-ниска
температура. Особено важно е това
правило за обществени сгради, които с малки изключения имат ограничена обитаемост през денонощието
и през седмицата. При едно добро
програмиране, в тези сгради могат
да се достигнат сериозни икономии
на топлинна енергия.

Премахването на амортизиралите
директни абонатни станции и подмяната им с нови индиректни също допринася за повишаване на експлоатационната надеждност на системата,
а също така и съществено намаляване на загубата на вода. Топлинните
загуби при съвременните абонатни
станции са нищожни в сравнение с постарите конструкции директни абонатни станции. По този начин се намаляват температурата на връщащата вода, загубите от излъчване в
топлопреносната мрежа, повишава се
термичният КПД на топлоизточника,
намалява се разходът за електроенергия за мрежови помпи и се увеличава
капацитетът на съществуващата
мрежа, без да се влагат допълнителни инвестиции. Практически, полза за
потребителите е по-ниското потребление на топлинна енергия от
около 15 до 20%, което води и до пониски разходи.

> ôèðìåíà ñòàòèÿ

Иновативни продукти и решения
за интелигентно централно
топлоснабдяване от Siemens
Цялостно портфолио от продукти и
системи за централно топлоснабдяване
Централното топлоснабдяване представлява природосъобразна
алтернатива на различните начини за производство на топлинна енергия. Благодарение на него се постига редуциране на хиляди тонове CO2 всяка година. Абонатните станции в сградите,
които свързват доставчиците на топлинна енергия и потребителите, са от особено значение за оптималното топлоснабдяване. За да осигури безпроблемното им и енергийно ефективно
функциониране, Siemens направление Сградни технологии предлага
цялостно портфолио от системи и продуктите за контрол на централното топлоснабдяване. Полевото оборудване на Siemens помага за значително намаляване на загубите по топлоснабдителната мрежа, което води до редуциране на електроенергийната
консумация с до 30%.

Контролери за абонатни станции
RVD140 и RVD250 (RVD260) с вградена комуникация
Сериите контролери RVD140.. и RVD250.. (RVD260) са специално разработени за използване в абонатни станции на едно- или
многофамилни къщи, малки до средно големи търговски обекти,
както и обществени сгради. Те са подходящи за управление на
процесите в отоплителни системи с един или повече отоплителни кръгове и подгряване на вода за битови нужди във всички видове стандартни отоплителни системи (с радиатори, конвектори, подово и лъчисто отопление).

RVD140... разполага с Modbus комуникация и библиотека с 8 тествани програми за различни типове инсталации. RVD250 предлага
M-bus или LPB комуникация и библиотека с 28 програми. Комуникационният интерфейс на контролерите позволява интеграция в
системи за управление и централизиран мониторинг.

Гама регулиращи вентили и електрически задвижки Acvatix
Дву- и трипътните седлови вентили Acvatix се предлагат с
размери от DN 10 до DN 150, и клас на налягане от PN 16 до

PN 25. Оптимизирането на водния поток при разработката им
редуцира не само т.нар. "мъртви зони", причиняващи загуба на
енергия, но и "зоните на отклонение", произвеждащи шум в цялата тръбна мрежа.
В сравнение с конвенционалните вентили, Acvatix имат много
по-високо налягане на затваряне (∆ps) и поради това позволяват
високо работно диференциално налягане. В резултат на това,
те са особено подходящи както за абонатни станции, така и за
отоплителни системи използващи пара.
Вентилите Acvatix осигуряват по-висока енергийна ефективност и реализират до 30% по-голям номинален поток (Kvs) със
същия присъединителен размер (DN). Те притежават оптимизирана конструкция, изискваща по-малко материал за тялото на
вентила, което намалява теглото му средно с 12% и спомага за по-лесния монтаж. С помощта на ръчната настройка,
те лесно могат да бъдат настройвани без допълнителни инструменти, както по време на
монтаж и сервиз, така и в случай на авария.
Задвижките с голям и малък
ход използват една и съща
платформа, осигуряваща ефективност на разходите, унифициран монтаж, експлоатация и
поддръжка. Монтирането им е
бързо и лесно, а дизайнът на
корпуса и кабелните входове
подобряват достъпа за подвързване и правят електрическите връзки по-безопасни. Специалният им индикатор на положението предлага по-добра обратна връзка и подобрена видимост от различни ъгли. При недостатъчна осветеност, LED индикацията дава информация за статуса на работа.

Серия сензори SymaroTM
Благодарение на изключително точните измервания на сензорите за температура и налягане от серията Symaro, показанията се предават и записват изключително бързо и точно, което е предпоставка за ефективния контрол на цялата инсталация. Точните резултати от измерването се постигат със сензори за външна температура, прилепяеми и потопяеми сензори,
поради краткото им време за реакция.
Symaro предлага температурни сензори с активни или пасивни изходни сигнали, като активните сензори могат бързо да
бъдат адаптирани към конкретната ситуация, с помощта на
различни и лесни за настройване измервателни диапазони.

Сименс ЕООД
Сектор Инфраструктура и Градове, Направление Сградни технологии
1309 София, ул. Кукуш 2, тел.: 02/ 8115 512, факс: 02/ 8115 652
e-mail: icbt.bg@siemens.com, www.siemens.bg/icbt
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USS 3000/4000 - универсална
машина за изсмукване на утайки
Сред акцентите на представянето на Цендер Пумпен на
Пловдивския панаир
USS 3000/4000 е професионална машина, с която с лекота се почистват
от тиня, листа и пясък градински езера, изкопи, утайници, резервоари и шахти, а също така наводнени избени, приземни и подземни помещения. Цялостната концепция на машината я прави подходяща и за по-тежки ситуации, например аварийни разливи. Оборудвана е с

надеждна мембранна помпа с корпус от
неръждаема стомана, с която изпомпвате отпадъчни води с утайки и по напорен маркуч ги отвеждате на желано
от вас място (канал, резервоар, филтър). А ако ще се изпомпва тиня от
градинско езеро, то тя може да се припомпи към близки лехи с цел наторяване или просто да се припомпи навсякъде из градината.
Универсалната машина за изсмукване
на утайки USS 3000 е професионален
уред, който работи тихо с пълна мощност. Машината е самозасмукваща и
осигурена срещу работа на сухо. В много
случаи, благодарение на голямата си
мощност тя замества потопяемите
помпи и/или мокрите прахосмукачки. Посредством удължителни тръби и по-дълги маркучи можете да изпомпвате остатъци от утайки от дълбоки изкопи и резервоари. Максималната дълбочина на
засмукване е 6,5 метра, а напорната височина е 12 метра - параметри, които
правят машината ценен помощник с изключително много приложения.
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Серийно машината USS 3000 е оборудвана с богати аксесоари, като в комплекта влизат готовите за свързване
гарнитури за смукателната и напорната страни, ръкохватка с тръби за удължаване, както и различни смукателни
дюзи. Устойчиви колела от пластмаса и
стабилна изтегляща се дръжка, гарантират леко и удобно придвижване.

Както всеки уред с марката
ZEHNDER, така и USS 3000 преди да напусне завода преминава през детайлен
качествен контрол и получава печат
Качество Цендер.

справи и с по-тежки работни ситуации.
За задачи изискващи повече мощност е нашата машина за изсмукване

на утайки USS 7000. А за течности,
съдържащи мазнини машините USS
4000 и USS 8000 са окомплектовани
със мембрани от специален мазноустойчив материал.
По поръчка се доставят и други допълнителни разнообразни аксесоари, като смукателна камбана с телескопичен
прът (изтегля се максимално до 4,8 m),
плоска смукателна подложка, смукателни и напорни маркучи за удължаване на
стандартните маркучи, удължителни
тръби от неръждаема стомана. Така
дооборудваната машина може да се

тел.: 0876 818 621
info@bg.zehnder-pumpen.eu
www.zehnder-pumpen.de
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Ефективни и Енергоспестяващи
решения за климатизация от БУЛКЛИМА
БУЛКЛИМА e инженерингова фирма в областта на Отопление, Вентилация и Климатизация от 1993 година. Имаме собствени офиси и представители в повечето окръжни градове. Булклима ЕООД е сертифицирана по ISO 9001, което внедрена система за управление на качеството. Предлагаме комплексни решения за отопление, охлаждане, битова гореща вода за отделни апартаменти, офиси, къщи и цели сгради. Техническите ни решения са със съоръжения на
водещи производители - японски, европейски
и български, като водещият принцип при избора им е високата надеждност, съчетана
с отлично съотношение цена / качество. Залагаме на най-новите инверторни термопомпени технологии, препоръчвани от европейката програма за "ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ", като съдействаме за получаването на финансовите бонуси по нея.

ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ С ИНВЕРТОР
НИ КЛИМАТИЦИ И VRF СИСТЕМИ
EНРГИЕН КЛАС "A"
Единични и мулти сплит инверторни системи -цяла гама от модели от най-висок енергиен клас с различни по вид и мощност вът-

решни тела. От ниско бюджетни до свръх луксозни продукти - за всеки вкус и възможности.
Производители:
FUJITSU GENERAL (Japan),
YORK / JOHNSON CONTROL (USA)
Централно отопление и климатизация
на сгради или част от сграда със система
VRF на FUJITSU GENERAL. Последно поколение системи на директно изпарение.
Предимство на тези системи е възможността за пофасадно зониране, при което излишната за отоплението на южната фасада енергия се ползва за отопление на северната. Високият коефициент
на преобразуване на енергията и запазването му в по-висока степен при ниски външни температури правят тези системи
предпочитани. Гъвкавостта на системата позволява различни конфигурации, без
ограничения в мощността.
Производител: FUJITSU GENERAL (Japan)

ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ С ИНВЕРТОР
НИ ТЕРМОПОМПЕНИ СИСТЕМИ ЕНРГИЕН
КЛАС "А" ВЪЗДУХ - ВОДА
Най-новият и бързо развиващ се начин за

създаване на пълен комфорт в дома и офиса е Термопомпа "Въздух - вода". Ползването за охлаждане през лятото също е възможно. Голямото предимство на тези системи е възможността да се ползва водно
подово отопление и да се произвежда БГВ.
Това дава максимален комфорт. Високата
енергийна ефективност на тези съоръжения ги прави предпочитани. Всички предлагани от нас термопомпи са енергиен клас
А и са одобрени от програма "ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ".
Производители: FUJITSU GENERAL, MAXA,
OLIMPIA SPLENDID и др.
Централна климатизация и вентилация.
Въздушноохлаждаем-водоохлаждащ агрегат (чилър) е бюджетно решение за централна климатизация на сгради. За отопление
се комбинира с друг топлоизточник - котел
на твърдо или течно гориво, електрически
котел, газов котел и др. Оптимално решение за климатизация на сезонно ползвани морски хотели.
Производител:
YORK / JOHNSON CONTROL (USA)
MAXA (ITALY)
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Интелигентна климатична и вентилационна
система за логистични центрове и еднообемни
многофункционални сгради
Цялостна система
от един източник
Ховал, международна компания с дългогодишен опит в областта на отоплението и климатизацията, е разработила цялостно решение за отопление
и вентилация на логистични халета с
всякакви размери и височини. Тази изцяло завършена система се състои от
следните модули:
•отопление, охлаждане, вентилация;
•контролна система за управление
по зони.

Модулната конструкция и опростеният дизайн намаляват времето, необходимо за изчисление и монтаж.
Свободен избор на
енергийни източници
Функциите на системното решение
с централно генериране на топлина и
децентрализирани апарати за рециркулация позволява на клиента да избира между много източници на енергия.
В повечето случаи се използва каскада от два или повече модулиращи кондензационни газови котли, въпреки това има и алтернативни варианти за
отопление с термопомпа, пелети, дървени стърготини, слънчева енергия или
интегрирането на тези енергийни източници в двувалентна система.
Насочено разпределение на въздуха,
нискотемпературна стратификация
Основната концепция на Ховал за
"отопление и охлаждане на големи
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пространства" се състои от децентрализирани отоплителни апарати
на рециркулационен въздух - тип
TopVent® . Интегрираният дифузор
тип "Air-Injector" разпределя и завихря въздуха, така че да може да поеме височина за монтаж от 4 до 25
метра. За тази цел се използва интегриран контролер на управление.
С иновативната си функция за подаване на въздуха, дифузорът регулира
ъгъла на въздушния поток, който е
функция на монтажната височина и
мощността на апарата. Стратификацията на температурата в залата по този начин може да бъде ограничена до 0,15 градуса по Келвин на
метър от монтажната височина.
Конвенционалните системи за затопляне на въздуха често работят
със стратификация до 1.0 K/m.
Минималната температурна стратификация помага да намали загубата на топлина чрез предотвратяване на топлинни въздушни джобове, които обикновено се формират под покривите на високите пространства.
Поради наличието на контролер, който управлява апаратите по зададена стайна температура и зададен
времеви диапазон на работа, системата на Ховал е оптимално адаптирана към логистичните и енергийни
изисквания. Поради високата ефективност на вентилационните апарати тип TopVent® решението на Ховал е с по-малко апарати и по-малък
дебит на въздушния поток в сравне-

ние с конвенционалните отоплителни вентилационни апарати. Това намалява разходите за инвестиции, за
монтаж и експлоатация.
Високоефективна вентилация
Сравнено с проектирането с конвенционални топловъздушни апарати,
системното решение на Ховал изисква по-малко на брой апарати за едно

В сравнение с други системи често изисква
далеч по-ниски нива на въздушния поток за
постигане на желаните условия.

и също по площ и обем логистично хале, защото има по-ефективно разпределение на въздуха. Това води до намалени инвестиции и последващи експлоатационни разходи.

тел.: +359 884 809 003
www.hoval.bg
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Богата гама продукти за опазване
на околната среда от ПИ Трейд
ПИ Трейд ЕООД е компания, работеща
в сферата на опазване на околната среда,
като реализира проекти за пречиствателни станции и системи за дъждовни води на
къщи, хотели, комплекси и малки населени
места.

Опции:

рично утаяване.
Съоръжението притежава европейски
сертификат "EN 12566-3", който позволява пречистените води да се ползват за поливане на тревни площи или да бъдат заустени в природата (реки, дерета, дъждовни канализации и т. н.)

Основни дейности на компанията
• проектиране, доставка и монтаж на
модулни пречиствателни станции за
битови и индустриални води.
• събиране, пречистване и ползване на
дъждовни води за битови и поливни нужди.
• помпени станции.
• хидрофорни системи.
• поливни инсталации.
• отводнителни и дренажни системи.
• абонаментно обслужване.
Част от актуалното продуктово
портфолио на компанията е богата гама от резервоари с различнa форма,
размери и структура за битово-фекални, дъждовни, питейни, промишлени и
индустриални води.

Carat-S резервоари
Серията Carat S на GRAF се произвежда по метод, който все още е уникален за
резервоари с този голям размер. Те са направени от усилен полипропилен (Duralenо)
- висококачествен материал, който е изключително твърд и удароустойчив. Процесът на инжектиране на суровия материал под високо налягане дава на продуктите несравнима стабилност и гарантира, че всички компоненти ще паснат - резултат, който не може да бъде постигнат
с конвенционалните методи на производство. Carat S са изключително подходящи
за подземен монтаж. Минималната степен
на деформация и високата якост на материала осигуряват стабилност и дълъг експлоатационен период на резервоарите.
Резервоарите са сертифицирани за съхранение на питейна вода. Гаранционният
срок им е 15 години.
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Описание на системата
1
2
3
4
5

-

Carat S резервоар
гърловина на съоръжението
телескопична шахта с капак
входна тръба
изходна тръба

• "Mini" телескопична шахта с ПП капак
за пешеходци със заключващ механизъм.
• "Maxi" телескопична шахта с чугунен
капак "class B", за лекотоварни автомобили
• Удължение с уплътнение 400 мм.

Picobell пречиствателни станции
Picobell e система за пречистване на
отпадъчни води производство на фирма
GRAF - Германия. Тя е предназначена за
пречистване на битови отпадъчни води от
източници като къщи, вили, хотелски комплекси, къмпинги и малки населени места,
които не са свързани към местната канализационна система.
Picobell предлага проста технология и
в същото време висока степен на пречистване. Работи изцяло без електроника,
помпи и магнитни клапани. Всички процеси и движението на водата се извършват
от тихия компресор за въздух, който седи в таблото за управление. Системата
няма електрически елементи в резервоара. Стандартната конфигурация на съоръжението се състои от един резервоар
с три камери: камера за първично утаяване, камера за аерация и камера за вто-

6 - носещ материал (пикобелчета)
7 - мембранен аератор за въздух
8 - еърлифт за вторичните утайки
9 - захранващ маркуч за въздух
10 - преливни тръби
11 - табло за управление с компресор
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Висококачествени полиетиленови съдове
от ТЕХНО-ПЛАСТ
ТЕХНО-ПЛАСТ ООД е специализирана в проектирането, изработването и
изграждането на полуавтоматични линии за производство на едрогабаритни
изделия по метода на ротационното леене. Такива линии, създадени и монтирани от специалистите на ТЕХНО-ПЛАСТ,
работят в Унгария, Чехия, Полша, Казахстан и България. Технологията на производството, оборудването и технологичната екипировка са на базата на наймодерните високоефективни и екологични решения, наложили се в САЩ и Европа. Продукцията е идентична с най-висококачествените изделия в сферата на
пластмасовата индустрия.
Компанията произвежда едрогабаритни полиетиленови съдове с обеми
до 6000 L вместимост по метода на
ротационното леене на полимери, приложими за:
• съхраняване и транспорт на вода и
течни, прахообразни или гранулирани
хранителни продукти;
• съхраняване и транспорт на широка
гама продукти на химическата промишленост;
• вместимости за бита;

•вместимости за промишлени нужди;
•вместимости за селското стопанство;
•резервоари за дизелово гориво;
•изграждане на пречиствателни системи за битово-фекални води, обслужващи еднофамилни и многофамилни сгради;
•изграждане на модулни пречиствателни съоръжения за отпадъчни води - ТИП SBR 12-20 и ТИП Биофилтър
12-30, предназначени да обслужват до
120 човека е. ж.
Изделията представляват съдове, бидони, цистерни, контейнери и други.
Всички те се изработват от висококачествен полиетилен на фирмите DOW
CHEMICAL - САЩ; RESINEX - Белгия и др.
Производството се осъществява при висока степен на технологичен контрол,
осигуряващ следните параметри:
•гарантирана херметичност;
•равномерна дебелина на стените;
•липса на заваръчни шевове;
•липса на вътрешни напрежения и съответно високи якостни показатели;
•малка собствена маса;
•не подлежат на корозия;

•не се влияят от високи и ниски климатични температури и пряко слънчево лъчене;
•годност за многостранна и многократна употреба;
•съхраняваните в тях продукти не променят своите вкусови и биологични
качества и са гарантирани срещу образуването на вредни бактерии, мухъл, гниене и други;
•висока гладкост на стените, позволяваща бързо и лесно почистване при
необходимост;
•дълготраен експлоатационен живот,
не по-малък от 30 години.
Всички изделия са придружени със съответните сертификати за качество;
за съхранение на хранителни продукти;
за съхранение на дизелово гориво; гаранционна карта за 30 години срок на
експлоатация.
ТЕХНО-ПЛАСТ е с официален статут на Институция с висок престиж
и обществено признание в областта
на българската икономика и е удостоен със златен печат и златна книга
от Съвета на европейската бизнес
общност.
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Измерване разхода на
питейна вода
Съвременните водоснабдителни системи представляват сложен комплекс от съоръжения за добив,
обработване и транспортиране на водата до крайния потребител. Всяка жилищна, обществена,
търговска или друга сграда се свързва към градската водоснабдителна система. За измерване
на разхода на питейна вода от потребителите за всеки отделен имот се предвижда водомер,
монтиран на свързващото водопроводно отклонение. За сградите, в които етажна собственост
има повече от един потребител – жилищни, административни, офис и т.н., освен индивидуален
(контролен) водомер, който се монтира в имота на потребителя, е необходимо да се предвиди
и общ (централен), с който се измерва общото количество вода, подадено в сградата.
Общият водомер служи и като индикатор за нарушения или технически неизправности по вътрешносградната водопроводна мрежа. В районите с централно подаване на топла вода освен водомери за студена вода (0 °С

до 30 °С), се предвиждат и водомери за топла вода (30
°С до 90 °С).

Турбинни водомери
При измерване на потреблението на вода в сградите
най-широко прилагани към момента са турбинните водомери. Те се характеризират с неголеми размери, невисока цена и сравнително висока точност при измерването.
Принципът им на работа се основава на преобразуването на скоростта на водата, преминаваща през водомера, в скорост на въртене на преобразувателен елемент.
Като такъв се използва турбина, която може да бъде
винтова или тангенциална. При измерването на сравнително малки разходи предпочитани са тангенциалните
турбини. Те се предлагат в две конструкции - едноструйни и многоструйни. При едноструйните водният поток действа върху турбината от едната й страна, докато при многоструйните потокът се разделя в направляващ апарат на няколко отделни струи. Едноструйните
съответно са с по-елементарна конструкция, но лагерите им са подложени на по-тежки условия на работа.
Мнгоструйните, от своя страна, осигуряват по-висока
точност при измерването.
Широко използван в практиката признак за класифициране на турбинните водомери е в зависимост от наличието или отсъствието на досег между измервателния механизъм и водата. Съответно, според този признак водомерите се подразделят на сухи и мокри. Сухите водомери са предпочитани за измерване на индивидуалното потребление в сградите. Една от основните
причини за това е високата им точност. Мокрите водомери намират по-ограничено приложение. Тяхна характерна особеност е неотчитането на малки стойности.
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Като основен техен недостатък
обикновено се посочва директният
контакт между водата и отчитащия
механизъм, което може да доведе до
грешка в измерванията при наличието на замърсители във водата.
Възможно е също да възникнат и
трудности при отчитането, както
и при монтажа поради ограничението за монтаж само в хоризонтално
положение. В сухите водомери измервателният механизъм е изолиран от
потока вода с преграда, благодарение на което тези водомери са пониско чувствителни към наличието
на замърсявания във водата и са с
по-дълъг експлоатационен срок.
Съответно са и с по-висока себестойност.
Наред с турбинните водомери в
практиката се използват също

вихрови, електромагнитни
и ултразвукови водомери
Всички те се използват предимно
за промишлени цели. Принципът на
работа на вихровите се основа на

образуването на вихри в потока
вследствие от наличието на препятствие. Честота на вихрите е пропорционална на скоростта на движение
на потока. Тя се улавя като импулси
от капацитивни, пиезо- или друг вид

сензори, обработва се по електронен
път и се преобразува в сигнал (аналогов или цифров), съответстващ на
измерения разход.
Електромагнитните се състоят
от тръба с електрически изолирана
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вътрешна повърхност, магнитни бобини и електроди. Те се характеризират с много висока чувствителност. Измерването се основава на
индуциране на напрежение, което е
правопропорционално на скоростта
на измерваната течност и на
вътрешния диаметър на тръбата.
Принципът на работа на ултразвуковите водомери се базира на измерване на периодите, за които ултразвукова вълна изминава разстоянието между две точки от тръбопровода - по течението на водния поток
и срещу него. Основни техни предимства са липсата на подвижни части,
с което се обяснява сравнително
дългият им експлоатационен срок и
високата точност. Добре е да се има
предвид обаче, че измерването се
влияе от температурата и налягането на водата.

Изисквания към водомерите
Съгласно действащото законодателство в страната, точността на
индивидуалните водомери с дебит под
10 m3 е необходимо да бъде проверявана на всеки 5 години. Водомерите
с дебит над 10 m3 се проверяват през
период от две години. Тестовете се
извършват от специализирани лаборатории, които са оправомощени и се
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одитират от Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор.
След като бъдат проведени необходимите тестове лабораторията издава удостоверение за съответствие с нормативните изисквания.
Водомери, които не покрият изискванията, се приемат за неподходящи за
използване като измервателно средство. Необходимо е те да бъдат заменени с нови такива. За времето за
тестване на водомера, с оглед да не
са наруши водоподаването на водопроводните тръби, се монтират
тръби заместители, които осигуряват подаването на вода към потребителя.

Дистанционно отчитане
на водомерите
Традиционно отчитането на показанията на водомерите е свързано с
посещението на оторизиран за целта служител на водоснабдителното
дружество в дома. Неудобствата,
свързани с подобен начин на отчитане, не са малко и всеки потребител
се сблъсква с тях. Те могат да бъдат
лесно преодолени с използването на
водомери с дистанционно отчитане,
които в последно време набират все
по-широка популярност. Предимствата на тези водомери, които не се

различават по принцип на работа с
останалите, са по-високата ефективност при отчитане на водомерите, отпадане на необходимостта да
се осигури пряк достъп до водомера,
което улеснява и отчитането на водомери, поставени на трудно достъпни места, тъй като показанията се
отчитат дистанционно, съхраняване
на информацията за дълъг период от
време, възможността да се използват във всякакъв тип сгради и други.
Изискването за дистанционно отчитане на индивидуалните водомери е
и нормативно уредено в „Наредба №4
за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и
канализационни инсталации“ (чл. 30,
ал. 2).
Възможни са различни варианти
за реализация на дистанционно отчитане водомерите като например
използването на водомери с импулсен изход, снабдени с модули за дистанционно отчитане. Отчитането на показанията е посредством
оптично устройство, което обикновено е на разстояние от около 2025 метра от сградата. Събраната
от оптичното устройство информация в последствие се прехвърля
към миникомпютър, от който се подават към централен компютър за
фактуриране. Предлагат се и безжични комуникационни системи за
дистанционното отчитане на водомери посредством предаване на данни чрез радиосигнал. В този случай
водомерите могат да се отчитат
от произволно разстояние. Те са
оборудвани с модули, посредством
които показанията се предават до
мрежови възли. При използването на
този тип система се предвижда и
един основен мрежов възел, монтиран на произволно място в сградата. Тези системи предлагат висока сигурност, тъй като информацията се съхранява както в отделните мрежови възли, така и в главния
възел. Системата позволява допълнително разширяване с мрежови
възли и измервателни уреди. Отчитането и предаването на данните
до системата за фактуриране се
извършва автоматично на определени интервали от време.
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Интелигентни компоненти
за сградна автоматизация
Системите за автоматизация намират все по-масово приложение в жилищни, търговски и
административни сгради. Независимо от типа на сградата целта на инсталацията им винаги
е фокусирана върху постигането на по-висок комфорт на обитателите и ефективно използване на енергийните ресурси. В изпълнението на тези задачи са включени различни видове
компоненти, които следят и контролират работните параметри на сградните системи.
Модули за управление на ОВК системи
Управлението на ОВК инсталациите най-често се
базира на информацията за текущите стойности на
контролираните величини (температура, влажност на
въздуха и т. н. ), която се събира чрез датчици и се
предава на контролер. Той сравнява текущите стойности на следените променливи с предварително въведените базови стойности, след което изпраща управляващи сигнали към съответните изпълнителни механизми. Съвременните контролери се отличават с гъвкавост и многостепенност на избора на задание за температура и времевата зона, в която тя действа. Режимите им на работа могат да бъдат няколко. Така
например контролерът може да работи в съответствие със зададена седмична програма, програма за
период на продължително или кратковременно отсъствие от дома, изключено отопление през летния
сезон, при което остава само подготовката на БГВ,
непрекъснато отопление в съответствие със зададената комфортна или икономична температура в стаите. Във възможностите на контролера е и изключването на цялата отоплителна система и БГВ, но с активна защита от замръзване.
Посредством многозонови контролери всяко отоплително тяло във всяко отделно помещение може да бъде
управлявано самостоятелно. При някои от контролерите комуникацията с изпълнителните механизми е двупосочна и се осъществява чрез безжична технология.
Контролерите могат да бъдат със или без комуникационен интерфейс, в зависимост от нуждите на приложението. Някои модели се предлагат с изнесено управляващо устройство, което може да се постави на удобно
място в сградата. Изнесеното управление дава възможност за следене и регулиране на температурата в отделните помещения и дистанционен достъп до всички
функции на контролера.
Контролерите за управление на вентилационните
инсталации също могат да бъдат с компенсация по
външна температура или не. Така например в зависимост

от външната температура, контролерът регулира обема
на подавания и изхвърления въздух от помещенията. Също
така контролира скоростта на вентилаторите, кратността на въздухообмена, задвижките на подвижните
жалузийни решетки и други. Във възможностите му е и
генерирането на алармено съобщение при установяване на неизправност или ниска ефективност на някои от
компонентите на вентилационната инсталация.

4*2013

ÑÒÐ. 51

> àâòîìàòèçàöèÿ
Компоненти за контрол
на осветлението
Както и при отоплението, управлението на осветлението в сградата може да бъде базирано на предварително зададен режим на работа или
да е функция на сигналите, получени
от различни сензори. Целта е да се
осигурят оптимални светлинни характеристики във всяка зона от сградата и да се минимизират изразходваните средства за осветление.
В помещенията, които се обитават непостоянно, е подходящо използването на сензори, които се задействат при регистрирането на
присъствие и осветлението се
включва автоматично. Изключването може да бъде програмирано, след
като измине половин час от последното регистрирано движение например. Инсталирането на фотоклетки би могло да се използва, за да
се контролира осветлението в зависимост от нивото на осветеност.
При свечеряване подобна фотоклетка, инсталирана на външна стена на
сградата, би могла да подаде сигнал
за автоматично включване на фасадното осветление и лампите на паркинга.
За управление на естественото
осветление в сградите биха могли да
се използват различни автоматизирани устройства за засенчване, които функционират самостоятелно
чрез датчици, следящи климатичните параметри или програмируеми
таймери. Управлението на щорите,
сенниците и прозорците може да се
осъществява локално, централизирано или комбинирано. Централизираното управление на устройствата дава
повече възможности на потребителите да оптимизират енергийната
ефективност на сградата. Свързаните със системата климатични сензори следят метеорологичните условия в реално време и автоматично
позиционират щорите и прозорците.
Използването на таймери също оптимизира потенциала на средствата за
засенчване и позволява гъвкав контрол на осветлението и вентилацията в отделни помещения. По този
начин управлението на щорите и
прозорците става част от системата за сградна автоматизация и предлага повече предимства за ползвателите.
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Охранителни датчици
Контролът на достъпа при интегрирането му в системите за сграден
мениджмънт се осъществява на базата на различни видове датчици контактни, инфрачервени, акустични,
вибрационни и др. Контактните датчици реагират на неправомерно отваряне на врата или прозорец в сградата. Обикновено се състоят от две
части, като едната е монтирана на
неподвижната страна на вратата
или прозореца, а другата - на подвижната част. Датчиците за движение,
работещи на базата на излъчвани
инфрачервени лъчи, реагират на топлината, излъчвана от човешкото
тяло. В някои помещения, съхраняващи скъпи вещи, се изграждат сложни
системи, базирани на датчици за
движение и положение, работата на
които също се интегрира в BMS. Използват се и акустични датчици,
които се задействат при определено ниво на шум, например от разбито стъкло. По-рядко прилаган вариант са вибрационните датчици, чиято задача е да засекат злонамерени
действия като разбиване на стена
или врата.
Функциите на охранителната система, наред с контрола на достъпа,
биха могли да се разширят с интегриране на средствата за видеонаблюдение, както и съхраняване и обработка на събраната информация. При
получаване на сигнал от активиран
датчик системата за сграден мениджмънт реагира съобразно предварително зададения й сценарий - алармира със звуков или светлинен сигнал,
изпраща съобщение до охранителната компания, известява собственика чрез SMS, или предприема друг вид
действие за обезпечаване сигурността на сградата.
При изграждането на системи за
защита на сградата и нейните обитатели се използват и датчици за
наводнения и изтичане на газ. Когато датчикът за наводнение подаде
сигнал за теч, системата автоматично би могла да преустанови захранването с вода на съответния клон
от инсталацията, за да се избегнат
щетите от евентуално наводнение.
Датчиците, които следят за наводнение в сградата, обикновено са поплавкови или съпротивителни. Конструкцията на поплавковите детекто-

ри включва механично тяло в определен затворен обем, което се издига
под действието на подемната сила
на водата. Действието на поплавковия сензор се базира на магнитни
контакти, монтирани на определено
ниво от корпуса, и постоянен магнит,
вграден в поплавъка. При покачването на водното ниво над допустимата граница поплавъкът достига до
контактите. Създаденото магнитно
поле затваря веригата и така системата получава сигнал за опасност от
наводнение и спира подаването на
вода. Друг вид са съпротивителните
детектори за наводнение. За разлика от поплавковите датчици, които
реагират, когато наводнението вече
е факт, съпротивителните се активират при повишаване влажността в
помещението над определена норма.
Принципът им на действие се основава на промяната в съпротивлението между два електрода, дължащо се
на изменението на влажността на
въздуха между тях. Промяната на
съпротивлението предизвиква съответно изменение в генерирания от
сензора сигнал. Той се предава на
средството на контрол, което в зависимост от въведената програма
предизвиква съответни действия.
Аналогично при изтичане на газ,
сензори, познати като газсигнализатори, които съдържат чувствителен
към природния газ елемент например
подават сигнал към централната
система за управление. Вследствие
на получената информация от
газсигнализаторитe системата локализира мястото на аварията и затваря специални отсекатели в газопроводите. Освен да прекрати подаването на газ в съответната зона,
системата за сграден мениджмънт
също така би могла същевременно да
алармира дежурния техник или друго
оторизирано лице за аварията и да
включи вентилацията в зоната.

Пожароизвестителни датчици
Освен от нежелан достъп, системата за сграден мениджмънт поддържа функционалност за предотвратяване възникването и разпространението на пожар в помещенията. За
целта се инсталират датчици, които реагират на появата на дим или
на повишаване на температурата.
Така например, ако датчикът за тем-
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пература регистрира рязко покачване на градусите в дадено помещение,
той генерира сигнал към съответното контролно устройство. В зависимост от въведената програма и
възможностите й, системата подава сигнал към пулта на охраната,
звъни автоматично на пожарната,
включва аларма, предприема мерки за
неразпространение на пожара, или в
определени предварително въведени
ситуации, игнорира съобщението.
При най-съвременните разработки
преди да предприеме някое от изброените действия, системата изисква
потвърждение от датчика. За да
получи потвърждение, тя обикновено
прекъсва комуникацията с въпросния
датчик за няколко секунди и след това
я включва отново. В случай че първоначалният сигнал се потвърди, системата предприема съответните
действия за неутрализиране на
възникналата опасност. Като част
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от първоначалните мерки системата би могла да стартира подаването на вода или специален разтвор от
разпръсквачите, монтирани на тавана, да блокира подаването на свеж
въздух в помещението и да включи
смукателната вентилационна система в съответната зона, за да изтегли дима навън.

Операционни панели
Операционните панели визуализират основните параметри на микроклимата в помещенията и управляват
приложения, свързани с комфорта,
сигурността и енергоспестяването.
Освен контрол на отоплението, осветлението, вентилацията, климатизацията и електричеството, съвременните операционни модули предлагат и възможност за централизирано управление на мултимедийните
устройства в дома – телевизия,
аудио- и видеоплеъри и други. Чрез

лесен за използване интерфейс, потребителят би могъл да създаде
няколко, съобразени с индивидуалните му нужди, сценария. Например като
съчетае едновременното включване
на осветлението в определени помещения с мултимедийния плеър, непосредствено след завръщането си у
дома или като настрои последователни цикли на работа на отделните
уреди.
Последните модели операционни
модули предлагат и възможности за
контрол на достъпа, съвместявайки
и функциите на видеодомофон. Цифровият им дисплей визуализира изображението на посетителя, което се
заснема от камерата на домофона
(една или няколко камери), обикновено монтиран пред входната врата
(заден вход, паркинг, градина). Благодарение на вградените в модула микрофон и високоговорител е възможно
осъществяване на двупосочна връзка,
а с бутони се задейства отключването на вратата и включването на
стълбищното осветление.
Повечето операционни модули поддържат функцията PoE (захранване
през Ethernet) и се захранват през
Ethernet кабел или с батерии. Някои от
тях разполагат и с вграден уеб
сървър, който позволява дистанционен контрол върху инсталациите през
Интернет.
Повечето от произвежданите
модели модули за контрол на микроклимата са част от определена серия електроинсталационни елементи (ключове, контакти, розетки, димери и други) и дизайнът им е съобразен с цялостната концепция на гамата. Сред най-актуалните модели
са панелите с чувствителен на допир цветен LCD екран, виртуални бутони и богат избор на тапети. Потрадиционните панели за управление
функционират чрез бутони и многопозиционни ключове, а информацията се визуализира на цифров дисплей.
Стиловите комбинации варират
от строги и изчистени форми до подинамични, оригинални изпълнения.
Разнообразието във вида на рамките
и използваните за производството им
материали е още по-голямо. Сред найпредпочитаните от съвременните
производители са стъклото, алуминият, дървото, неръждаемата стомана, титанът и други.

> ôèðìåíà ñòàòèÿ

Висококачествени и комплексни
решения в областта на сигурността
ГРИКОМ Инженеринг оперира на
българския пазар от 1990 г. Почти
четвърт век предлагаме на нашите
клиенти високотехнологични и съвременни решения в изграждането на системи за сигурност и безопасност,
покриващи най-стриктните стандарти и изисквания в областта. Качеството на услугите е в основния фокус
на нашата дейност - нещо, което не
се е променило от самото начало.
Решения без компромис на качеството
В тясно сътрудничество с клиентите анализираме техните нужди и рискове, за да предложим възможно найдоброто решение. Стремим се и постигаме високи стандарти в отношенията си както с нашите клиенти, така и с нашите партньори. Инвестираме в ноу-хау и непрекъснато повишаване квалификацията на служителите в
компанията - единственият начин да
продължим и в бъдеще да предлагаме
решения без компромис на качеството.
Сферите ни на компетентност
включват областите пожарогасене,
пожароизвестяване, сигнално-охранителни системи, периметрова охрана,
видеонаблюдение, контрол на достъпа и работното време, комплексни интегрирани системи за сигурност, озвучителни системи, болнични повиквателни системи, часовникови системи
с GPS синхронизация, пожароустойчи-

ви врати и материали за пасивна пожарозащита.
Услугите, които компанията предлага, са пълен инженеринг на системи за
сигурност и безопасност, доставка на
оборудване, изграждане и въвеждане в
експлоатация, гаранционен и извънгаранционен сервиз и обслужване, обучение на персонала на клиента, консултации и инвеститорски надзор, гореща линия за отдалечена техническа
поддръжка 24х7.
Партньорство с утвърдени доставчици
ГРИКОМ Инженеринг участва в
различни проекти с национално значение. Работи в сътрудничество с
чуждестранни доставчици, фирмипартньори и местни подизпълнители. Нашите доставчици са производители на най-съвременно и висококачествено оборудване, сертифицирано по международни стандарти
(ISO, ЕN, VdS, NFPA и др.). В нашата листа на доставчици фигурират
фирми като Honeywell Life Safety
GmbH, Honeywell Security, MINIMAX
GmbH, Fire Fighting Enterprise, UFS,
Bodet, Videor GmbH, Promat GmbH и
др. Участвали сме в изпълнението
на международни проекти със
SAGEM Франция, FRAMATOM Германия, RWE Германия, ENEL Италия,
NUKEM Германия, ALSTOM Германия,
VАTech Австрия, ACURO Австрия,
SIEMENS Турция и др.

Референтни проекти
Сред референтите проекти на ГРИКОМ Инженеринг са: Изграждане на
комуникационно-информационна система на центровете на Бърза помощ
в България; Проектиране, доставка и
монтаж на интегрирана пожароизвестителна система в блокове 3 и 4 на
АЕЦ Козлодуй; Проектиране, доставка
и монтаж на интегрирана система за
сигурност в Блокове 5 и 6 на АЕЦ Козлодуй; Проектиране, доставка и изграждане на система за автоматично
обемно пожарогасене на основата на
газ FM200 в Блокове 3, 4, 5 и 6 на АЕЦ
Козлодуй; Проектиране, доставка и изграждане на система за пожарна безопасност на Ален Мак АД; Проектиране, доставка и изграждане на сигнално-охранителна и пожароизвестителна системи на Международен Панаир Пловдив, Цялостна рехабилитация на системата за пожарозащита
на ТЕЦ Марица Изток 3; Система за
пожароизвестяване и контрол на пожарогасителна инсталация в завода
за производство на хладилници и фризери Либхер; Проект част автоматика на новата Автоналивна естакада в
Лукойл България; Доставка и изграждане на Интегрирана система за сигурност на Национален музей на Българско изобразително изкуство; Проектиране, доставка и изграждане на
специализирана система за искрогасене в Knauf България и много други.
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Периметрови сигналноохранителни системи
Периметровите сигнално-охранителни системи имат за цел да регистрират опити за проникване в защитавания периметър и да изпращат в реално време информация за нарушението до
централен мониторингов център. Те се изграждат извън сградите, на открито и съответно са
подложени на различни атмосферни условия - ниски и високи температури, дъждове, снеговалежи, градушки, ветрове и др. Ето защо е необходимо използваните технически устройства да
отговарят на съвременните технически критерии, за да се гарантира, че ще се намалят до минимум фалшивите сработвания от външни атмосферни влияния и радиочестотни смущения.
Много често за по-ефикасно функциониране на периметровите сигнално-охранителни системи се използва комбинация от две или повече системи, действащи на различни принципи, което дава възможност да се компенсират недостатъците им.
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Компоненти на системите
За реализиране на системите за периметрова охрана
най-често се използват инфрачервени и микровълнови
детектори. При инфрачервените детектори светодиод
излъчва светлина с дължина в инфрачервения диапазон,
която се оформя като лъч с помощта на леща. Излъченият
лъч се приема от друга подобна леща и се фокусира върху
фотодиод.
Детекторът регистрира загубата на енергия на приемания лъч, когато го пресече непрозрачен обект и изпраща алармен сигнал към контролен панел. Дължината на
вълната е 0,9 микрона, поради което лъчът е невидим за
човешкото око. В зависимост от атмосферните условия
максималните разстояния, на които детекторите функционират, са 360 м при ясно и сухо време и 120 м при влажно.
Микровълновите детектори регистрират изменения
в интензитета на полето или отразената вълна. Те са
моностатични и бистатични според това дали излъчвателят и приемникът са в един корпус. Бистатичните
микровълнови детектори са активни, видими, отделно
монтирани. Две микровълнови антени се разполагат в
двата края на охраняваното пространство, като едната е излъчвател, а другата приемник на излъчената
електромагнитна енергия.
Приемникът регистрира изменението на електромагнитната енергия, предизвикано от движението на
обекти в охраняваното пространство. Практически е
невъзможно да се скрият, в някои случаи могат да
станат източници на смущения за други системи, но
като цяло се характеризират със значително по-нисък
брой фалшиви аларми, тъй като излъчваната от тях
енергия е сравнително голяма и измененията са поотчетливи.

> ñèãóðíîñò
Критерии за оценка на видовете детектори
Вероятност за детектиране - параметър, оценяващ
способността на детектора да регистрира проникване
на нарушител в охраняваната зона. Този параметър зависи от вида на технологията и конструктивните особености на сензора, начина на обработка на сигнала от
него, установените настройки, характеристики на нарушителя, климатичните условия, правилното инсталиране, техническото обслужване и др. Често към тези показатели се включва и вероятността за получаване на
алармен сигнал в централната станция и неговата коректна оценка.
Ниво на фалшиви сигнали - характеризира броя на алармите, предизвикани не от нарушител, а по други причини
като например дефектиране на връзки на устройствата;
климатични условия; животни и птици; теренни особености, свързани с повърхността на земята; растителност
и др.

Видове периметрови сигнално-охранителни системи
Периметровите сигнално-охранителни системи могат
да се разделят на три вида: оградни периметрови сигнално-охранителни системи; подземни периметрови сигнално-охранителни системи и периметрови сигнално-охранителни системи на база отделно монтирани детектори.
Една част от оградните периметрови сигнално-охранителни системи регистрират опити за преодолява-

не на оградата чрез събаряне, промушване между паралелните хоризонтални проводници, прерязване на проводници или част от мрежата, покатерване и прескачане.
Механичното въздействие върху детектора се трансформира в електрически сигнал, който се подлага на
допълнителна обработка и евентуално се изпраща към
контролера. Друг вид оградни периметрови системи
имат за цел да контролират физически величини на електрически полета или вериги, създавани от сигналноохранителните съоръжения. Детекторите са активни,
видими и позволяват изграждането на система, следваща релефа на местността. Детекторите на част от
тези системи регистрират изменението на капацитета между успоредните редови проводници или между тях
и земята. Проводниците са прикрепени към оградата, но
са изолирани електрически от нея. Друга група оградни
периметрови сигнално-охранителни системи са вибрационните. Детекторите реагират на механичните вибрации на оградата. При тях е възможно да се получат
фалшиви сработвания, причинени от силен вятър и боклуци, носени от него, бури и градушки, сеизмични колебания, в т. ч. поради преминаващи наблизо тежки товарни автомобили. За да се ограничат въздействията
на тези фактори, е необходимо да се направи точен оглед
на изпълнението на оградата, стълбовете да са стабилни и здраво забити в земята, а мрежата да е добре
опъната. Използват се различни методи за регистриране на вибрации, но най-разпространените са системите, използващи електромеханични детектори или специални сензорни кабели. В последните години се наблюдава тенденция към все по-често използване на вибрационни оградни системи, използващи за сензор кабел. Те
могат да се разделят на две групи. Едната използва
чувствителен пиезоелектрически микрофоничен кабел,
а другата - влакнестооптичен. Като предимства на
влакнестооптичните кабели специалистите посочват
липса на интерференции oт други електромагнитни полета (в това число мълнии), еднаква чувствителност
по цялата дължина на кабела; липса на излъчвания и къси
съединения (особено опасни при използването във взривоопасна среда); невъзможност за елиминиране, например чрез байпасиране и др.

Подземни периметрови сигнално-охранителни
системи
Подземните периметрови сигнално-охранителни системи могат да се разделят на две групи: първата използва детектори за налягане или сеизмични детектори, а
втората регистрира промени на електромагнитното поле
в пространството около детекторите. Детекторите за
налягане или сеизмичните детектори регистрират вибрации, причинени от ходещи, бягащи, скачащи или пълзящи в контролираното от тях пространство нарушители. При това детекторите на налягане регистрират преди
всичко нискочестотните вълни в повърхностния слой земя,
а сеизмичните - високочестотните колебания. Типичният детектор на налягане представлява шланг от износоустойчив материал, запълнен с течност под налягане.
ÑÒÐ.
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Намаляването на фалшивите аларми
се постига при балансирани системи,
използващи два шланга, включени
диференциално. Детекторният блок
също се заравя под земята и може да
функционира при големи температурни разлики. Сигналите от него се обработват и се изпращат в централната алармена станция.
Сеизмичният вариант на такъв вид
периметрова система се базира на
свързани сеизмични детектори. Всеки от тях е изграден от постоянен
магнит и бобина, като единият oт
тези елементи е неподвижен, а другият може да вибрира при колебания
в земята. За елиминиране на въздействието върху тях на отделните
източници на сеизмични колебания
бобините се монтират така, че взаимно да се компенсират. И при двата типа детектори чувствителността зависи до голяма степен от
характеристиките на почвата, които, от своя страна, зависят oт климата и сезона, което налага периодичната им пренастройка.
Втората група подземни перимет-
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рови системи регистрира промени в
електромагнитното поле на пространството около детекторите.
Делят се на две подгрупи в зависимост от това дали детекторитe са
активни или пасивни. Както единият,
така и другият принцип имат предимства и недостатъци. Системата се
основава на два коаксиални паралелни кабела, положени в земята на разстояние от 2 до 3 м един от друг.
Предавател изпраща високочестотен сигнал по единия кабел през отвори в неговата изолация. Вторият
кабел, свързан към приемник, служи за
антена. Всяко движещо се тяло с
диелектрическа проницаемост, различна от тази на въздуха или земята,
предизвиква изменение в електромагнитното поле в контролирания обем,
което се регистрира от приемника и
се предава в приемно-предавателния
блок за оценка.
При активните системи е много
важно в близост до тях да няма подвижни или неподвижни метални предмети или обекти, както и големи
обеми вода, тъй като същите, освен

източници на фалшиви аларми, могат
в някои случаи да променят геометрията на контролирания обем или
напълно да блокират нормалното й
функциониране. Когато кабелът е
положен до или между метални огради, същите трябва да са на поне 2,5
м от него. Също така се препоръчва
перфорираният кабел да се монтира
на отстояние поне 5 м от пътища и
шосета с цел избягване на невалидни
аларми, породени от движението на
МПС. При разполагането на две или
повече зони в съседство е необходимо да се спазват определени минимални отстояния - 30 м при една и съща
честота и 20 м - при различни.
Горните проблеми са по-слабо проявени при пасивните детектори,
макар че и на тях също им влияят местните електромагнитни смущения,
породени от мълнии. Тези системи са
с малко по-ниска чувствителност, но
са много ефективни за откриване на
транспортни средства поради детектирането на промени в местното електромагнитно поле, пораждани от металните предмети.

> Èíñòðóìåíòè, ìàòåðèàëè

Цифрови мултицети
Цифровите мултицети са широко
използвани уреди, което до голяма
степен се дължи на възможността им
да измерват голям брой величини
като напрежение, ток, съпротивление и т.н. Съответно съобразно
разнообразието от приложения и
необходимостта от отчитане на
специфични особености се предлагат
различни видове мултимери с включени различни допълнителни функции.
Например, мултимери с автоматично избиране на обхвата, което снижава грешката при измерване и ускорява работата. Предлагат се и
мултимери с функция за съхраняване
на резултати, позволяващи съхраняване на хиляди резултати в паметта
заедно с дата и час на измерването,
както и определяне на минимална,
средна и максимална стойност. Предлагат се и уреди комбиниращи мултимер с фазомер, мултимери комбиниращи функцията на едно- или двулъчев
осцилоскоп и т.н. Повечето уреди
разполагат и с извод за свързване към
компютър, при което резултатите
могат да се регистрират и представят графично, с автоматично отчитане на полярността и други.

Условия на работа
Мултицетите са предназначени
предимно за работа на закрито. В
техническата документация обикновено се посочват подходящите условия за използване на уреда като надморска височина, околна температу-
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ра, максимална относителна влажност. Посочват се и допустимото
максимално напрежение при постоянен
и променлив ток, което може да бъде
измерено с оглед на предотвратяване на повреждане на уреда и предотвратяване на токов удар. Дават се и
максимално допустимите входни величини. Добре е да се има предвид, че при
работа с уреда не се допуска наличието на влага по самия уред и сондите,
като също така преди измерване е
добре да се провери състоянието на
сондите. Препоръчително е измерването да се извършва само след установяване на доброто им състояние.
Също така е добре да се има предвид,
че независимо от вида на измерванията, самото измерване е чрез свързващите сонди, приложени към мултимера, а за максимална точност на измерването на дисплея е необходимо да има
най-големият възможен брой цифри.

Особености при измерването
Стандартно мултицетите се използват за откриване на електрически вериги, за измерване на постоянен
и променлив ток, както и на постоянни и променливи напрежения, съпротивления. Все по-голяма част от
съвременните мултимери са използват и за измерване на други електрически величини, както и на температура. Сред допълнителните им
възможности са проверка на: изправността на диоди, маломощни биполярни транзистори, кондензатори, как-

то и определяне на вида на неизвестен термистор. Все по-често портативните цифрови мултимери се използват за измерване на капацитет
на кондензатори. По-рядко използвани са за измерване на индуктивността на бобини, електромагнити, намотки на релета и др.
Едно от най-честите приложения
на мултимерите е за проверка на
наличието на електрическа верига.
Проверката е чрез пропускане на
постоянен ток през мултимера. При
измерване на постоянен ток е необходимо токовата верига да бъде
прекъсната и в нея да се вмъкне мултимерът, включен на токов обхват.
Токът протича през вграден в мултимера прецизен резистор и обуславя
върху него напрежение, което се измерва. Необходимо условие за запазване на условията на работа на веригата и след включване на мултимера е резисторът да е с достатъчно
малко съпротивление. При измерване
на постоянно напрежение предварително се избира обхватът, в който е
очакваната стойност на напрежението. Когато тя е неизвестна, се
започва с най-големия обхват до поява на показание. При измерване на
променливи напрежения мултимерът
вътрешно ги преобразува в постоянни. Добре е да се има предвид, че
повечето мултимери могат да измерват само ефективни стойности на
синусоидални напрежения. Съществуват и мултимери за точно измерва-
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не при произволна форма, означавани
като True-RMS. В този случай вместо ефективна по-коректно е да се
използва понятието средноквадратична стойност.
Добре е да се има предвид, че портативните мултимери имат възможност да измерват променливи напрежения със сравнително ниска честота - максималната й стойност е
между няколкостотин Hz и няколко kHz.
Напрежения с по-висока честота са
безопасни за мултимера, но измерването им е грешно. Същите ограничения за честотата са валидни и за
измерването на променлив ток.
При измерването на съпротивления
мултимерът установява през елемента точно определен постоянен ток,
чиято стойност зависи от избрания
обхват и измерва напрежението
върху елемента, като показанието е
непосредствено в ома (или производни). Добре е да се има предвид необходимостта от спазването на някои
правила при измерването. Препоръчително е елементът да не е свързан
в електрическа верига. Когато това
е трудно, е добре поне единият му

извод да се изключи от веригата и на
нея да не е подадено напрежение.
Последното е в сила и при свързан във
веригата елемент. В този случай
обаче е необходимо успоредно на него
да няма друг. Все пак е допустимо
наличието на успоредно свързан кондензатор, но той задължително трябва да е разреден. Второто правило е
свързано с измерване на съпротивления над десетина kW. В този случай
двата извода на елемента не трябва
да бъдат хванати с ръка. Това може
да доведе до грешка в измерването,
тъй като съпротивлението на част
от тялото ни може да окаже влияние.

Допълнителни възможности
Специфична и полезна възможност
на мултимерите е определянето на
вида на неизвестен термистор. За
целта се измерва съпротивлението
му, след което той се нагрява. Увеличаването на съпротивлението означава, че термисторът е тип РТС (с положителен температурен коефициент), а при намаляването му - че е тип
NTC (отрицателен температурен коефициент). Част от мултимерите

позволяват и проверка на изправността на диоди. Необходимо условие при
проверката на изправността на кондензатор е той предварително да се
разреди. Проверката е посредством
измерване на съпротивлението на кондензатора за постоянен ток.
Често портативните цифрови
мултимери се използват и за измерване на капацитет на кондензатори.
Измерването е чрез пропускане през
кондензатора на променлив ток с определена честота, създаван в самия
мултимер. Токът определя променливо напрежение върху кондензатора,
което се измерва, и по неговата
стойност мултимерът изчислява
капацитета, който се изписва на
дисплея. Могат да се измерват капацитети от няколко pF до няколко
стотици uF.
Аналогично, но по-рядко, може да се
измерва индуктивност на бобини,
електромагнити, намотки на релета
и др. Минималната измервана индуктивност е десетина mH, а максималната - няколко десетки Н. Може да се
измери и омичното съпротивление на
елемента.
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