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ОБО предлага на пазара нова патентована шина за обекти с повишена взривоопасност

Отскоро ОБО Беттерманн предлага на
българския пазар нова патентована шина за
изравняване на потенциала, предназначена за
обекти с повишена взривоопасност, съобщи-

ха за сп. ТД Инсталации от компанията. „Шината EX PAS е изпитана по VDE 0185-561-1
(IEC 62561-1) за високи натоварвания от клас
"H". Тя е подходяща както за вътрешен, така
и за външен монтаж в химическата, фармацевтичната и хранителната промишленост,
в автомобилното производство и инсталациите за биогаз и пречиствателните станции.
Друга важна област на приложение е нефтената и газова промишленост, където цистерни за втечнен газ, газонагнетяващи ин-

сталации, горивни станции, както и места
за пълнене и изпразване на горива могат да
се окажат силно застрашени обекти при попадане на мълния. Тук изпитаната, патентована шина за изравняване на потенциала EX
PAS на ОБО представлява важна съставна
част на противовзривната концепция. Иновативната шина е подходяща за връзка с
горещо поцинковани чрез потапяне (FT),
неръждаеми (VA), медни (CU) и алуминиеви
(AL) материали“, допълниха от ОБО Беттерманн.

Mitsubishi Electric придобива DeLclima

Mitsubishi Electric сключи споразумение за
покупка на 74,97% от акциите на италианс-

ÑÒÐ. 4

4*2015

ката компания в областта на климатизацията DeLclima S.p.A. След финализирането на
сделката Mitsubishi Electric ще направи задължително търгово предложение за придобиване на останалите 25,03% от акционерния
капитал на DeLclima. Очакваната покупна цена
на 100% от акциите на DeLclima е приблизително 664 млн. евро (изчислени на базата на
цена на акция 4,44 евро).
„Mitsubishi Electric разраства дейността
си в Европа с акцент върху стайните климатици и системите от климатици за сгради.

С придобиването на DeLclima Mitsubishi
Electric напълно се установява на пазара за
чилъри, което ще позволи на компанията да
разшири бизнес портфолиото си – важен
фактор за постигането на постоянен растеж и нарастващо пазарно присъствие.
Сключването на сделката ще позволи на
Mitsubishi Electric да подобри продуктовата
си линия от големи търговски машини, както и да стане цялостен доставчик на жилищни и търговски ОВК системи“, коментираха
от компанията.

> íîâèíè
Wago обяви есенна промоция на клеми

Wago стартира своята традиционна есенна промоция на клеми,
съобщиха за сп. ТД Инсталации от компанията. При закупуването на 1
WAGO-PROFI комплект с оригинални разклонителни клеми от серия 221,
клиентите получават подарък - радиоуправляем автомобил AUDI R8.
„Конекторите от серията са с 40% по-малки в сравнение с други
модели, което значително намалява мястото в съединителната кутия.
Те са подходящи за всички видове проводници. Предлагат се с напълно
прозрачен корпус за максимална сигурност и надеждност на инсталацията. Серия 221 се предлага във версии за сплайсване на 2, 3 и 5 проводника, като осигурява бързо, лесно и безопасно свързване на фино усукани проводници, вариращи в размер от 0,14 до 4 mm2, както и единични
и многожични проводници от 0,2 до 4 mm2. Тази гъвкавост е особено
полезна при едновременно използване на проводници с различни типове
и размери. Сертифицирани от ENEC, UL, PSE/JET, CQC и GOST-R, компактните сплайсинг конектори са съвместими с електрическите мрежи
във всички точки на света“, допълниха от компанията.

9 проекта за повишаване на енергийната
ефективност стартират в Дупница
В девет сгради в град Дупница започват да се реализират мерки за повишаване на
енергийната ефективност и
използване на възобновяема
енергия за отопление, съобщават от Министерството
на енергетиката. Проектите
се изпълняват по Норвежката
програма „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ в 6 училища, детски градини и общинската болница и са на обща стойност 727
880 лв. Очаква се модернизацията да гарантира отоплението през зимния сезон и да намали разходите за отопление. По думите на министъра
на енергетиката Теменужка Петкова град Дупница е сред отличниците
по Норвежката програма с одобрените девет сгради. Предвижда се изпълнението на проектите да приключи до 30 април 2016 г. След изпълнение на проект по Международен фонд „Козлодуй“ е подменено осветлението в целия град Дупница, което е довело до намаляване разходите за
електроенергия с 30%.
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Направление Сградни технологии на Siemens с обновен сайт
Направление Сградни технологии на Siemens обнови визията на
българския си сайт, съобщиха от компанията. „Новата визия е разработена в съответствие с общата корпоративна стратегия на
Siemens за присъствие в интернет. Наред с модерния дизайн, страницата е и с оптимизирана навигация, улесняваща потребителите
при намирането на необходимата им информация.
На сайта потребителите могат да намерят подробна информация за предлаганите от компанията продукти в областта на сградната автоматизация, ОВК системите, пожарната безопасност и
системите за сигурност, както и лесен достъп до брошури, безплатни приложения за смартфони и YouTube канала на направлението“,
поясниха от компанията.
Новата интернет страница съдържа още информация за интересни проекти, актуални новини, събития, нови продукти и др. Представени са и партньорите на направление Сградни технологии, както и целият екип.

Schneider Electric обяви партньорство със Cisco

Schneider Electric присъедини Cisco към своята Партньорска програма за сътрудничество в автоматизацията (CAPP), съобщиха
от дружеството. Двете компании ще си

партнират в изграждането на устойчиви
комуникационни мрежи в системите за управление. „Присъединяването на Cisco към CAPP
осигурява необходимата платформа, за да
предложи на клиентите на Schneider Electric в
над 200 държави най-модерната индустриална мрежова технология. Двете компании споделят обща философия за управление на технологичните решения, насочени към специфичните предизвикателства на клиентите и
приветстват ползите от това партньорство. Cisco се фокусира върху това да помогне при трансформирането на индустриални

клиенти чрез свързване на хора, процеси, данни и др. Schneider Electric ще използва вече
доказаните технологии на Cisco в своите подобрени решения за индустриална автоматизация“, заявиха от компанията.
"Допълването на нашата основна оферта
с най-добрите партньори като Cisco е следващата стъпка в ангажимента ни да помагаме на клиентите да работят с високоефективни мрежи и системи", допълни Фабрис
Жадо, старши вицепрезидент, Иновации & Технологии и главен технологичен директор,
Индустриален бизнес в Schneider Electric.

Daikin оборудва сграда с положителен енергиен баланс в Южна Франция

В първата сграда с положителен енергиен баланс (BEPOS) в региона Прованс-Алпи-Лазурен бряг (ПАЛБ) във Франция бе инсталирана ОВК
системата Mini VRV на Daikin. Проектът Natura EnR на строителната
компания Perial е пример за последните иновации в областта на енергийната ефективност и опазването на околната среда. Той се състои
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от две офис сгради с комбинирана площ от 2885 кв. м., които могат
да произвеждат повече енергия от възобновяеми източници, отколкото изразходват.
Първоначално инженерите са проучили три подхода за отопление и
охлаждане на новите сгради - геотермална, соларна климатизация и
провансалски кладенец, но всеки от тях е породил проблеми. След
първоначалните проучвания системата Mini VRV системата (VRV–S)
на Daikin, свързана със серия от вътрешни тела, е избрана като оптималното решение. Mini VRV телата са все повече предпочитани като
алтернатива на традиционните базирани на вода системи за отопление и охлаждане в леки търговски и жилищни сгради. Системите са
проектирани да запълнят празнината между мултисплит системите
и големия капацитет на VRV IV системите.
На покрива на всяка сграда са монтирани осем външни тела Mini
VRV на Daikin, свързани с 24 вътрешни тела. Обработката и разпределението на въздуха се управлява чрез Airzone, което позволява индивидуално климатично управление за всяка офисна област. Връзка с GTC
Airzone системите, монтирани в двете сгради, дава мигновена обратна
връзка за енергийните изисквания и нивата на потребление.
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LG представи нова VRF система
LG Electronics представи на българския
пазар новата климатична система с променлив дебит на хладилния агент Multi V S.
Тя е предназначена за
приложения в малки и
средни помещения и се
отличава с лек и компактен корпус. В новата VRF система е интегрирана патентованата технология Smartphone Control, която позволява на потребителите да следят и регулират настройките от
разстояние.
„Революционната VRF система на LG прави Multi V S идеален за
жилища и малки офиси. VRF пести енергия, работи мощно, но тихо и
предлага изключителна гъвкавост при монтажа. Смятаме, че нашите клиенти ще бъдат впечатлени от сравнително ниския разход на
използване и поддържане на тази изключително надеждна система“,
обясни Петър Митев, мениджър климатична техника за България и
Македония.
Multi V S се предлага в широка гама модели, вариращи от 4 до 12 к.
с. Новата VRF система на LG има коефициент на енергийна ефективност (EER) 3,95 в режим на охлаждане и коефициент на преобразуване
(СОР) 4,25 в режим на отопление.

Philips изгради нова LED фасада
на Алианц Арена
Philips инсталира нова LED
фасада на стадиона Алианц
Арена, която се контролира
дигитално и може да възпроизведе 16 млн. цвята, съобщиха от компанията. Повече от
300 000 светодиоди покриват
площ от 26 000 кв. м по
външната част на стадиона. В сравнение с предишната система за
осветление новата технология спестява повече от 60% електроенергия и близо 362 т CO2 на година, твърдят от компанията. Разходите
за поддръжка и експлоатация също са по-ниски – светодиодите имат
среден живот от 80 000 експлоатационни часа, а системата е изключително издръжлива дори при екстремни метеорологични условия и
температури до -50 °C.
„Новата осветителна система ще подобри преживяването в Алианц Арена преди, по време и след мачовете. Феновете и телевизионните зрители ще се насладят на уникални светлинни ефекти. Системата е напълно цифрова, с интелигентни устройства за управление
и е конкретно съобразена с уникалната архитектура на Алианц Арена“,
коментира изпълнителният директор на Philips Lighting Роджър Карнър.
Работата по стадиона започна през октомври 2014 г. Алпинисти
инсталираха над 6500 компактни осветителни тела ColorGraze на
фасадата. Използван e общо 45 т материал, включително над 7,5 км
високотехнологично линейно осветление и над 5000 м кабели за цифровото управление.
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Доставчици на решения за
дейта центрове - част 2
В продължение на темата, посветена на решения с приложение в реализацията на дейта центрове, в настоящия брой публикуваме коментара на фирма Фламтех:
Предлагаме системи
за сигурност на високо
технологично ниво
Фламтех ЕООД предлага на
българския пазар газови пожарогасителни системи от ново поколение, безопасни за хората и околната среда
– не нарушават озоновия слой и осигуряват пълно спазване на противопожарните технически изисквания,
екологични параметри по изискванията на EPA и екологичните стандарти във връзка с човешката безопасност.
NAF S 125® и NAF S 227® са признати от Underwriters Laboratories Inc.
(UL). Тяхното производство е обект
на UL контрол и отговаря на качествените изисквания, посочени в
стандарт БДС EN 15004.
Изключително подходящи за защита на електрически и електронни
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системи, двойни подове, окачени
тавани и други скрити пространства,
компютърни зали, дейта центрове,
архиви, музеи, библиотеки, медицинска техника, скъпо оборудване и инструменти, за гасене на пожари на
леснозапалими и горими течности,
газове и др.
Гасителните агенти за обемно
гасене NAF S 125 ® (HFC-125 + dlimonen) и NAF S 227® (HFC-227ea +
d-limonen) са одобрени от Американската агенция за защита на околната среда (EPA) за приложение като
заместители на Халон 1301 в нормално обитавани площи. Това са чисти
и електрически непроводими гасителни състави за гасене на пожари
от клас А, В и С. Техните формули
включват съответно HFC-125, HFC227еа и патентована добавка, която намалява нивата на разпадане на

вторични продукти при въглеводородите по време на гасене (US Patent
No. 6,402,975 и EU Patent No. EP
630,278).
Пожарогасителните инсталации с
NAF S 125® и NAF S 227® гасят пожара в началния му стадий (в рамките
на 10 секунди). Предотвратяването
на пожара преди разрастването му е
изключително важен параметър за безопасност и ефективност. Ефективността на тези системи се дължи на
комплексния механизъм на гасене химическа реакция, която прекъсва
процеса на горене; „охлаждащ“ ефект
и изместване (изолиране) на кислорода.
Последните ни изпълнени проекти
са на най-новите дейта центрове на
Телеситигруп България и Булсатком.
Фламтех ЕООД е изключителен
представител за България на италианската компания SAFETY HI-TECH
S.r.l. и марките NAF S 125® и NAF S
227.
Златка Иванова,
управител на Фламтех
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Решения за оповестителни системи
в инфраструктурни проекти от ATEIS
Изграждането на оповестителни системи (PA/VA) в
подземните инфраструктурни проекти като метро
станции или тунели винаги е било огромно предизвикателство за производителите на акустична техника. Специфичното пространство, в което трябва да се разпространяват съобщенията, както и ограниченията във височините, които рядко надхвърлят 5 метра, могат да
прераснат в истинска главоблъсканица за акустиците,
работещи над подобни проекти. Ето защо с огромен интерес се следи развитието на проекта за реконструкция на най-голямата в света метростанция Шатле-лезАлл в Париж, който следва да приключи през 2016 г.
Френският филиал на Швейцарския производител ATEIS,
който спечели конкурса за проектиране и изграждане на
метростанцията, обявен от френските железници RATP,
e съумял да съчетае изключително високите и специфични изисквания към проекта, интегриращ 20 зони с по 44
високоговорителя всяка, базирайки се на мрежовия кон-

тролер ATEIS-IDA8. Характерно
изискване на проекта, който
цели да подобри достъпа и да
увеличи сигурността на 750
хиляди пътници, минаващи ежедневно през тази метростанция,
е пълната независимост на системата, осигуряваща нормалното й функциониране дори
след отпадане на няколко от основните и компоненти
и усилватели.
Ако обаче изпълнението на проекта за озвучаване в
Парижкото метро остава забележително основно заради
спецификата си и необходимостта за интеграция със
системата, която е ползвана от самите френски железници, то проектът, реализиран на новата Червена
линия на Дубайското метро, е впечатляващ с неговите
74 км, свързващи терминалите на Ал Рашидия и безмитната зона на Джебел Али. Проектът е спечелен от ATEIS
Middle Eаst и успява да интегрира съществуващата
платформа с изключително компактната и ефективна
омниполарна система за разпространяване на съобщенията по пероните, разработена в централния офис на
фирмата. Тази технология позволява индивидуална настройка и насочване на разпространението на звуковите полета на говорителите, наречени ORBIT, позволяващи да се удовлетворят редица специфични архитектурни изисквания. Разработената от ATEIS платформа
е характерна и с това, че представлява напълно независима и супервизирана система за обработка и управление на аудио трафика, която осигурява поддържането на високоскоростен трансмисионен индекс (STI)
Изградената система осигурява и пълното аудио интегриране на подземната инфраструктура със седеметажния паркинг на летището, оборудван с по 114 рупорни
говорителя на всеки етаж. Проектът за изграждане на
оповестителна система (PA/VA) на метростанцията в
Дубай, реализиран от ATEIS Middle Eаst, ще напътства
и информира 1,2 M пътници на ден или приблизително
355 M пътници на година.
След години на постоянно усъвършенстване на системите за оповестяване (PA/VA), днес спокойно може
да се каже, че водещите в света производители могат
да предложат лесно конфигурируеми системи, отговарящи на безбройните специфични нужди на потребителите, работещи в различни от отрасли или сектори, а
продукти като мрежовия контролер ATEIS-IDA8 се явяват като универсално решение независимо от сложността на проекта.
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Приключи модернизацията
на зала Конгресна във Варна
През месец юни т. г. приключи проектът за модернизация на зала
Конгресна в Двореца на културата и спорта във Варна. Главен
изпълнител е фирма Хидрострой, а сред подизпълнителите са
Поларис продукт ООД, ТРД, Денев Инженеринг и Стимекс.
Модернизацията включва подновяване на основното осветление в залата и подмяна на морално остарялото табло с най-съвременна техника, позволяваща управление на осветление с помощта на BMS система; смяна на всички етажни табла,
ГРТ и ОВК; изцяло ново окабеляване
на цялата сграда. В рамките на проекта са инсталирани ново осветление в съблекални, кулоари, обслужващи помещения и обществени тоалетни; озвучаване; структурно окабеляване; пожароизвестяване и оповестителна система.

„Реализацията на този проект на
практика вдъхна нов живот на залата, защото повечето материали,
заложени при нейното създаване, към
днешна дата са забранени за употреба“, коментират от Поларис продукт ООД. „В залата работеха 136
броя живачни лампи 400 W, както и
136 броя лампи с нажежаема жичка
500 W, които вече са забранени за
употреба. Това остаряло решение водеше до голяма обща консумирана
мощност – 122 kW. На тяхно място
по време на реализацията поставихме 136 броя метал-халогенни лампи
Osram – 400 W, както и 136 броя LED
осветители Philips – 50 W. С това
общата консумирана мощност се
намали на половина“, допълват от
компанията.

Фирмата е също така
доставчик и изпълнител
на СМР
по частите Сухо строителство,
Окачени тавани и Акустични облицовки в залата. „Приехме предизвикателството да предложим на проектантския екип най-подходящите системи и да изпълним изискванията им относно архитектура, дизайн, акустични, звукоизолационни и противопожарни характеристики. Същевременно,
поради предназначението на сградата, всяка една от системите трябваше да е изключително сигурна, издръжлива и надеждна при дългогодишна натоварена експлоатация, както
и да е приложима при изпълнение на
сложни овални форми, в кратък срок
и без това да я компрометира.
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Основна цел на ремонта на залата бе тя да отговаря на европейските норми за пожаробезопасност. Поларис продукт ООД е един от главните дистрибутори на Knauf за България. С изпитаните сертифицирани
системи на Кnauf, ние имахме готови решения на почти всеки един
въпрос, възникнал по време на работа, свързан с пожаробезопасността
на сградата. Въпреки не особено благоприятната икономическа конюнктура в България вярваме, и винаги сме
се опитвали да убедим проектантите и клиентите си, че компромиси,
намаляващи сигурността на изпълнените системи за сухо строителство,
с оглед понижаване на разходите, е
изключено да се правят, особено при
обществени сгради с голямо струпване на хора. По тази причина в ДКС
Варна относно сухото строителство
вложихме изключително материали
производство на Knauf, което е гаранция за качество“, разказват от фирма Поларис продукт ООД.
От компанията споделят, че по
отношение на окачения таван на залата е търсен подобен на съществуващия стар метален таван, който
до този момент е издържал около 50
години, при условие че е окачен на
стоманени въжета, поддържащи едновременно и покрива на залата, които при всеки порив на вятъра, дъжд
или сняг се разлюляват или променят
местоположението си. „Трябваше да
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производство на CBI (Италия), на
която сме вносител. Простотата и
здравината на окачването й, както
и възможността да се използва в различни ситуации надделя пред останалите. CBI Italy успяха да ни предложат
най-голямо разнообразие от перфорирани MDF плоскости, между които да
се избере тази с най-подходящи за
залата акустични характеристики.
Не на последно място на проектанти и възложители ни повлия красотата и чистотата на италианския дизайн.
В помещенията на коментаторите, както и при най-високо разположените трибуни, там където е от
изключителна важност поглъщането
на звука, приложихме системите за
растерни окачени тавани и облицовки с пана от минерална каменна вата,
облицовани с черен воал, производство на Ecophon ( Швеция) и
Eurocoustic (Франция). Ефектът след
поставянето им действително бе
поразителен и надхвърлящ очакванията“, заявяват в заключение от компанията.
Фирма Денев инженеринг е
предложим решение с изключително
надежден и със здраво окачване таван и същевременно да го изпълним
във формата на хиперболичен параболоид. След консултация с проектантите и възложителя, най-подходящото решение бе избрано измежду системите на Armstrong – системата Q Clip F 175, при която за допълнителна сигурност сгъстихме близо тройно окачването, но и без това
да беше извършено се оказа най-издръжлива на различите видове натоварване - опън, натиск, люлеене. До
този момент в залата са монтирани озвучителни тела с общо тегло
от 4 тона, което допълнително е
довело до деформация на тавана. На
тяхно място са монтирани 40 броя
12-килограмови тонколони, производство на ElectroVoice.
Търсенето на проектантите относно облицовките (върху гипсокартона) бе близост със стария дизайн
– имитация на дърво, но със съвременни материали, вече отговарящи на
изискванията за пожаробезопасност
и разбира се в по-модерна гама на
цвета. Тук се спряхме на една от
системите MDF стенни облицовки,
ÑÒÐ. 12
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доставила и изградила
пожароизвестителната
система
в залата. Тя е изпълнена с две адресируеми пожароизвестителни централи IFS7002, всяка от които притежава по 4 сигнални контура и един
силов. „Пожароизвестителната периферия се конфигурира от адресируеми оптично димни, комбинирани,
ръчни бутонни пожароизвестители,
както и необходимите адресируеми
устройства за сигнализация в случай
на пожар, блокировка и управление на
външни ел. устройства.
Пожароизвестителната система
е разположена в техническо помещение на ниво +/-0,00. Контролните
панели се монтират на стена при височина 160 см долен ръб от готов
под. До тях се монтира и телефонен
дайлер, който при подаване на сигнал „Пожар“ от централата набира
до 4 избрани телефонни номера. Интерактивната пожароизвестителна
централа IFS7002 е предназначена за
работа с адресируеми автоматични
и ръчни пожароизвестители. Централата управлява адресируеми изпълнителни и входно-изходни устрой-

ства, свързани към пожароизвестителните контури. Адресируемите
входно-изходни и изпълнителни устройства могат да бъдат захранени
или от пожароизвестителния контур, или от силов контур“, разказват от фирма Денев инженеринг.
Разпределението на пожароизвестителите е направено съобразно
предназначението, разположението и
архитектурните особености на всяко помещение. Димнооптични точкови детектори са предвидени във всички общи зони, коридори, съблекални и
т. н. Комбинирани точкови детектори (оптично димен-топлинен детектор) са предвидени за технически
помещения. На местата, където таванът е окачен, са предвидени оптично димни детектори за монтаж над
него с изнесен светлинен индикатор.
В зона игрална зала и трибуни са
предвидени 4 линейни конвенционални детектора. Те се монтират на
стена на посочените места в приложените чертежи и детайл. Чрез адресни модули за конвенционална линия
те се присъединяват към адресния
кръг.
Ръчните бутони са разположени
по евакуационните пътища от сградата, като се спазват изискванията на съответните стандарти и
наредби. Алармените елементи, осигуряващи звукова и светлинна сигнализация при пожар, са разположени
във всяка зона. Сирените са разположени в главните общи зони съгласно графичната част на проекта. На
фасадата на сградата се монтира
пожарна сирена с блиц лампа за
външен монтаж, чиято цел е да извести присъстващите клиенти, служителите, охраната и пристигащите пожарни автомобили за настъпилото пожарно събитие.
„Всички компоненти на адресируемата пожароизвестителна периферия – автоматични и ръчни известители, както и устройствата за управление са с вграден изолатор на
късо съединение в линията.
Връзката между централата и
датчиците е изпълнена с J-Y(L) 2x1,5
mm2 в PVC тръба ∅13.5 на скоби и
директно над окачения таван. Връзката от пожарните детектори до
светлинен индикатор е посредством
кабел J-Y(L)Y-2x0,8 mm2“, допълват от
компанията.
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Възползвайте се от новите технологии.
Отоплението на бъдещето!
Слънцето представлява естествен източник на инфрачервена
топлина, на която всички ние се
радваме. Redsun инфрачервени отоплителни системи с техните изключително тънки панели ще ви
дадат възможност да се възползвате едновременно от приятна и
здравословна топлина във Вашия
дом. Инфрачервените панели за
отопление са с гарантирано високо качество, дългосрочна употреба - до 100 000 часа работа, модерен и практичен дизайн, регистрират се ниски сметки за ток при
употреба на инфрачервени радиатори за отопление и изключителна енергийна ефективност, благодарение на свойствата на инфрачервените (топлинни) лъчи. Панелите са изработени от въглеродни влакна, съгласно всички европейски нормативи и отговарят на найвисоките европейски стандарти за
качество. Инфрачервенoто отопление e чистo, не създава прах, газове, миризми, шум и не изисква никаква поддръжка.

Колко ще спестите с инфрачер-

вените панели за отопление?
Икономията на енергия, респективно пари, достига до 50%, спрямо конвенционалните уреди за отопление.
Ако имате месечен разход за ел.енергия над 200 лв., използвайки конвенционални отоплителни системи (духалки, електрически и маслени радиатори, акумулиращи печки и др.) при
употребата на Redsun инфрачервени
панели за отопление ще успеете да
го намалите с до 50% и ще плащате
до 100-120 лв. на месец, т.е. с 80-100
лв. по-малко всеки месец!

Какво ще спечелите от новото
отопление?
•ползи за дома - Инфрачервени уреди за отопление затоплят твърдите повърхности, те от своя страна задържат топлината много подълго от въздуха и я освобождават бавно и равномерно обратно
в стаята. По този начин, стените остават сухи и мухълът няма
шанс да се зароди и разпространи. За разлика от конвенционалните нагреватели, които просто се
затоплят въздуха.
•здраве - По-ниската необходима

температура не изсушава въздуха, като по този начин увеличава
влажността в помещението.
Това помага да не изсъхва нашата лигавица, която е естествена защита срещу болестите. Инфрачервените вълни се използват
успешно в медицината за лечение
на мускулни травми и възпаления.
Също така инфрачервеното лъчение има положителен ефект върху
имунната ни система
•ефективност - Енергийна ефективност от 98%, дава възможност да се използва почти цялата енергия, която се влага в
системата, само за отопление.
•тишина и комфорт - безшумната
работа на инфрачервените панели и комфортния мокроклимат,
който е гарантиран, ще внесат
топлина и спокойствие в дома ви
от които всички се нуждаем.
•пари - не на последно място.
„Спестените пари са изкарани
пари" Възможната до 50% икономия на енергия, спрямо конвенционалните уреди за, ви гарантира 50% по-ниски месечни
сметки за отопление.
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Hoval разработи нова онлайн
система за контрол на ОВК
съоръжения в сгради
Hoval представи новата интелигентна система TopTronic®Е, която
обединява контрола върху отоплителни, охладителни, вентилационни
съоръжения и битовата гореща вода
в сградите, съобщиха от компанията.
„Когато започнахме с разработването й, ние попитахме клиентите за
най-голямото им безпокойство. Те
отговориха: сложност. Така се изправихме пред предизвикателството да
разработим изцяло нова контролна
система. Резултатът е инженерингов шедьовър, който ще промени завинаги начина, по който работят ОВК
съоръженията и ще ги обедини в една
перфектна система. Най-новото ни
поколение котли, термопомпи, бойлери и слънчеви колектори са оборудвани с контролера TopTronic®E и имат
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напълно ново ниво на опростеност,
модулност, свързаност и потребителски интерфейс. С тях системите
се управляват с лекота, независимо
дали са базирани на един или няколко
енергийни източника за отопление
или охлаждане, дали са единична бройка, или в каскади до 8 модула. По този
начин Hoval слага край на проблемите с различни контролери за управление на различните ОВК съоръжения
и системни конфигурации в една сграда“, поясниха от компанията.
„Системата TopTronic®E се
свързва с интернет и това позволява
обслужването на клиентите да бъде
по-добро от всякога. Вие ще може да
наблюдавате и оптимизирате всички
системи от екрана на Вашия компютър или мобилно устройство.

TopTronic®E е готова интелигентна
мрежа, която се свързва не само към
интернет, но и с лекота управлява и
сградните системи за автоматизация
като ModBus или KNX. С използването на контролната система Hoval
TopTronic®E препоръките от клиентите ви ще се увеличат, защото ще
намалите драстично техните разходи“, допълниха от Hoval.
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Пожарогасителни агенти за оптимална
пожарна безопасност oт Фламтех
"Фламтех" ЕООД предлага на българския пазар газови пожарогасителни системи от ново поколение, безопасни за хората и околната среда не нарушават озоновия слой и осигуряват пълно спазване на противопожарните технически изисквания, екологични параметри по изискванията
на EPA и екологичните стандарти във
връзка с човешката безопасност.
Гасителните агенти за обемно гасене NAF S 125 (HFC-125 + d-limonen)
и NAF S 227 (HFC-227ea + d-limonen)
са одобрени от американската агенция за защита на околната среда
(EPA) за приложение като заместители на Халон 1301 в нормално обитавани площи. Това са чисти и електрически непроводими гасителни състави, за гасене на пожари от клас А,
В и С. Техните формули включват съответно HFC-125, HFC-227еа и патентована добавка, която намалява
нивата на разпадане на вторични продукти при въглеводородите по време
на гасене (US Patent No. 6,402,975 и
EU Patent No. EP 630,278).
Пожарогасителните инсталации с

NAF S 125 и NAF S 227 гасят пожара в началния му стадий (в рамките
на 10 секунди). Предотвратяването
на пожара преди разрастването му е
изключително важен параметър за безопасност и ефективност. Ефективността на тези системи се дължи на
комплексния механизъм на гасене - химическа реакция, която прекъсва процеса на горене; "охлаждащ" ефект и
изместване (изолиране) на кислорода.
Изключително подходящи за защита на електрически и електронни
системи, двойни подове, окачени тавани и други скрити пространства,
компютърни зали, дейта центрове,
архиви, музеи, библиотеки, медицинска техника, скъпо оборудване и инструменти, за гасене на пожари на
леснозапалими и горими течности,
газове и др. При нормални проектни
концентрации (до 8.7 % за пожари
клас ДА"), той се използва за защита на обитавани площи. Малкият
процент на детоксифициращата добавка (0.15% от теглото) придава на
продукта лек цитрусов аромат, който предупреждава потребителя в

случай на теч от бутилките или изтичане от системата и намалява количеството на вредните вещества
от термичното разлагане на гасителния агент в зоната на пожара.
NAF S 125 и NAF S 227 са признати от Underwriters Laboratories Inc.
(UL). Тяхното производство е обект
на UL контрол и отговаря на качествените изисквания, посочени в стандарт БДС EN 15004.
Фирмата предлага проектиране,
доставка и монтаж, както и сервизно обслужване на всички видове пожарогасителни системи, модулни инсталации и оборудване с флуорирани
парникови газове. Висококвалифицираното и професионално обслужване
на клиентите в съответствие с
действащите нормативни актове,
европейски и международни стандарти е основен принцип в работата на
компанията.
"Фламтех" ЕООД е изключителен
представител за България на италианската компания SAFETY HI-TECH S.r.l. и
марките NAF S 125 и NAF S 227.
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Автомати за контрол на
достъпа с билети
Автоматите за билети са предназначени за контрол на достъпа и таксуване на потребителите на открити и закрити
паркинги, обществения транспорт и други зони без оператор.
Повечето от предлаганите на пазара системи са изградени
на модулен принцип, така че да могат да бъдат конфигурирани, съобразно спецификите на конкретното приложение.
Стандартна опция на автоматите са разнообразните тарифни
структури. Някои от тях се предлагат с вграден програмируем четец за
монети и банкноти или сертифициран
четец за кредитни карти. Информацията за платените суми се изобразява на дисплей, както и на лесен за
разчитане талон. Всяка транзакция
се запазва в паметта на машината,
което осигурява ефективен контрол.
При необходимост от техническо обслужване вградената система за
контрол изписва съответните съобщения на дисплея и изпраща информация до компютъра в диспечерския
център. Тази информация може да
бъде излъчена и като SMS до моби-
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лен обслужващ екип. Автоматите
гарантират невъзможност за присвояване на суми или неправомерно тарифиране и таксуване на неоторизирани лица. Обновяването и надграждането на програмното обезпечение
е възможно да се осъществи без загуба на данни и архиви. Повечето системи имат вградена интеркомна
връзка с оператор и работят в автономен или в мрежов режим. Като
допълнителна възможност при някои
модели се предлага и визуализацията
на рекламни съобщения.
Обикновено автоматите за билети са част от цялостна система за
контрол на достъпа. Така например
в паркингите се инсталират входна

колонка с автоматично разплащателно устройство или с четящо устройство за магнитни или безконтактни
чип карти за абонати; изходна колонка с устройство за събиране на билети или устройство за валидиране
на магнитни билети; автоматични
бариери, както и светофари и информационни табла за закритите паркинги.
Автоматичните разплащателни
устройства оформят плащането и
валидирането на билета, с който
клиентът може да излезе от паркинга в рамките на определено време,
извършват разплащане с монети,
банкноти или кредитни карти. Устройствата за издаване на магнит-
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ни или баркод билети (диспенсъри) издават билет за еднократна употреба със записани дата, час и код на
устройството и управляват бариерата за вход. На изходната колонка
се поставя устройство за събиране
на билетите, което събира платените билети и управлява бариерата
на изхода. Устройството автоматично изчислява времето между
влизането и излизането в паркинга
в съответствие с въведената тарифна структура. Някои от автоматите разполагат и с меню за издаване на изгубени и повредени билети. Ако паркингът е с магнитни
билети, то на изхода се поставя
устройство, което валидира билетите и съответно намалява или нулира дължимата сума и управлява бариерата за изход.
При системите с билетоподаващо устройство клиентите се снабдяват с билет на входа на паркинга
с натискане на ясно видим бутон на
устройството. Бариерата не се
вдига докато издаденият билет не
бъде взет от процепа на устройството. След желания престой клиентът се насочва към изходната
колонка, за да постави билета във
валидиращото устройство. Ако не е
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превишил предплатения лимит или
времето за безплатен престой на
паркинга, бариерата се вдига и клиентът може да напусне зоната. В
противен случай на дисплея се изписва сумата, която е начислена. След
заплащането й програмата отчита
билета като платен, бариерата се
вдига и започва да тече времето за
напускане на паркинга.
Отделните компоненти на системата могат да бъдат свързани в
мрежа и да бъдат управлявани централизирано от компютър с инсталиран паркинг софтуер. Софтуерът
може да бъде Windows-базиран, но да
не се нуждае от перманентна връзка
с РС след извършване на началното
конфигуриране на системата и при
въвеждане на нови регистрирани потребители. Този тип софтуер предлага възможност за управление на
всички данни, генерирани в процеса на
работа на системата, запаметяване на всички събития, управление на
регистрирани и случайни потребители. Програмата също така дава
възможност за извършване на сервизни настройки (промяна на времената
за отваряне и затваряне и т. н.).
Софтуерът контролира едновременно входната и изходната колонка,
бариерите, автоматичните каси,
системата за заетостта на паркоместата, светофарните уредби и
информационни табели за свободни и
заети места. Някои от софтуерните
системи предлагат като опция сериен интерфейс за свързване към персонални компютри, който извършва
четене на билети с баркод. Друг вид
са системите, съставени от микропроцесорни терминали със собствен
софтуер за контрол, управление и
съхранение на локални и системни
данни. Всички те имат сериен порт,
с който да бъдат свързани посредством мрежа с даден протокол към
базовото устройство със софтуер за
събиране на данни, мониторинг и комуникация с външни устройства.
Автоматите за билети се използват и за таксуване на пътниците в
обществения транспорт. Първоначално у нас бяха внедрени в Софийския метрополитен, а впоследствие и
в надземните електрически превозни средства. В метрото се използват
хартиени билети за еднократно ползване, на които се отпечатва специ-

ализиран баркод. Приложение намират
два вида печатащи устройства за
издаване на билети. Първият са печатащи устройства, които печатат
баркодовете върху билети, навити на
рулон, оборудвани с автоматичен
нож, който отрязва билета след отпечатването на баркода. Тези устройствата са свързани по сериен
интерфейс RS232C към компютър или
към микропрограмно управление. Вторият вид печатащи устройства печатат баркодовете върху предварително нарязани билети, които се
подават ръчно. Тези устройства се
използват в касите на някои от постарите метростанции на метрополитена. Те работят автономно под
управлението на специализиран микрокомпютър и не са свързани към
компютрите в касите. Също като
първия вид и те са свързани към микрокомпютрите по сериен интерфейс
RS232C.
Отпечатаният на билета баркод
се записва в база данни в управляващите системи, които са свързани с
валидаторите и пропускните устройства (турникетите). Валидаторите
проверяват валидността на билетите за еднократна употреба. Ако билетът е валиден, се разрешава преминаването на пътника през турникета. След преминаването на пътника през съответния турникет, билетът, за който е разрешено преминаването, се обявява за невалиден и
се забранява повторното му използване. След изтичане на определен
интервал от време, билетите, за
които е изтекъл срокът за валидност,
се изтриват от паметта на валидаторите.
В трамваите и тролейбусите
пътниците също могат да закупят
билет за еднократно пътуване от
билетен автомат. Автоматът издава билет с предварително означена
цена, на който се отпечатват всички данни от пътуването - дата, час,
№ линия, № превозно средство. Цялата информация за издадените билети от билетния автомат се записва в централния сървър на автоматизирана система за таксуване. Там
се изготвят автоматични счетоводни отчети и различни справки, необходими за усъвършенстване организацията на масовия градски транспорт.
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D-Link с разширено портфолио от умни
продукти за дома
Компанията D-Link предлага нови интегрирани серии от
достъпни, свързани помежду си продукти, които помагат на
потребителите да контролират, наблюдават и защитават
своите домове по повече начини, отколкото могат да си представят. Най-новите mydlink Home устройства за дома са
серия от наистина интегрирани, достъпни, свързани чрез
софтуер продукти, които ви помагат да контролирате, наблюдавате и защитавате дома си по безброй начини.
Всички те се контролират от вашия смартфон или таблет посредством безплатното приложение mydlink Home.
mydlink Home продуктите говорят лесно помежду си. Инсталирането е бързо и интуитивно, като контролът и получаването на известия след това ще бъдат точно както
ги зададете. Освен това няма такси за инсталация, за месечен абонамент или за подновяване.
Безплатното приложение mydlink Home за устройства с
iOS и Android може да бъде използвано, за да направи така,
че всички устройства да си общуват едно с друго и да се
задействат взаимно, предлагайки стотици начини за защита, свързване и автоматизиране на дома.

mydlink Home сензор за вода (DCH-S160)

директно със съществуващата Wi-Fi мрежа, сензорът за вода открива вода и изпраща известия към мобилно устройство, за да уведоми потребителя за изтичане на вода. Идеален
за поставяне около нагреватели за вода, перални машини, миялни машини и в мазета, той навременно предупреждава за
изтичане на вода и потенциални скъпоструващи щети

mydlink Home сирена с резервна батерия (DCH-Z510)
Алармата mydlink е умно устройство за звуково известяване с 6 вградени звука. Тя е лесна за инсталиране и управляване чрез приложението mydlink Home и може да се
свързва към вашия рутер чрез хъба от серията mydlink Home
- Connected Home Hub.

mydlink Home сензор за врати и прозорци (DCH-Z110)
Захранваният от батерия сензор 3-в-1 отчита кога вратите и прозорците са отворени, уведомявайки ви с известия, изпратени директно до вашето мобилно устройство.
Работещ на батерии, за да имате повече опции при поставянето му и лесно да го монтирате, с живот на батерията до 2 години. Също включва и температурен и светлинен сензор.

Проектиран, за да се свързва с електрическия контакт и

mydlink Home Siren (DCH-S220)
Създадена, за да помага да сплашите потенциални нежелани посетители и да помогне да проследявате какво се
случва в дома ви, алармата известява звуково и изпраща
известия до вашето мобилно устройство. Алармата е лесна
за инсталиране с Wi-Fi и WPS push button настройване и може
да издава до 6 различни звука, базирани на устройството
и действието, зададено да задейства алармата.

mydlink Home сензор за движение (DCH-Z12)
Сензорът за движение е направен така, че да изпраща известия до мобилни устройства, когато е засечено движение.
Той работи на батерии с цел повече опции за поставяне и полесно монтиране, с живот на батерията до две години.

mydlink Home детектор за дим (DCH-Z310)
Детектор за дим с батерия, вградена аларма и бутон за
тестване. Вградена звукова аларма ви известява всеки път,
когато е засечен дим и изпраща известия до вашия смартфон или таблет, когато не сте вкъщи. Лесен за настройване и управление чрез приложението mydlink Home, детекторът се свързва с вашия рутер чрез mydlink Home хъба Connected Home Hub.

mydlink Home - Connected Home Hub (DCH-G020):
Централен хъб за контрол и обединяване на всичките
умни mydlink Home устройства, имащ ролята на портал между вашата съществуваща Wi-Fi мрежа и избрани mydlink устройства.
За повече информация, моля посетете:http://www.dlink.com
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Внедряваме съвременни
технологии за контрол на
достъпа в редица обекти
в страната
Борислав Павлов, управител на
фирма Клубфербанд–ИТА,
пред сп. ТД Инсталации
Уважаеми г-н Павлов, бихте ли запознали читателите ни с дейността на фирма Клубфербанд–ИТА?
Клубфербанд–ИТА е на пазара от 1991 г. От самото начало
се занимаваме с проектиране и реализиране на система
за таксуване на пътниците в Метрополитена в София.
Първите внедрени решения в метрото бяха автомати,
които отпечатват дата, час и метростанция, от които
започва маршрутът. По-късно, за да се ограничи субективният фактор, преминахме на системи, отпечатващи
билети с баркод. Това беше една от първите или първата изобщо такава система, реализирана в България.
Оттогава във фирмата са разработени всички видове и
поколения автомати за билети, използвани в софийския
Метрополитен.
Разкажете за най-значимите и интересни обекти и системи,
реализирани от фирмата.
Важно при обектите, които фирмата ни изпълнява, е, че
всички са уникални. Миналата година монтирахме система за контрол на достъпа с билети в Римския стадион в
Пловдив. Системата е в процес на разширение, което
трябва да осигури достъп и до други обекти в града с
един комбиниран билет. Връзката между отделните системи ще се осъществява през интернет, което ще
позволи чрез билетите да се проследява движението на
потребителите в реално време.
Друг интересен обект е ледената пързалка „Изида“ в
Добрич. Решението ни там позволява на потребителите
в рамките на една сесия разрешено време за ползване на
билета от час и половина да влизат и излизат многократно през определени за целта входове с един и същ билет.
Системата за таксуване на посетители с билети с
баркод и електронни карти в културен комплекс „Двореца“ и в Ботаническата градина на Софийския университет в Балчик издава един билет за два различни обекта.
Това е уникално за страната ни решение. Системите от
този тип позволяват и издаването на групови билети,
влизане през няколко различни входа и др.
Като дългогодишен специалист в областта на системите за
контрол на достъпа, смятате ли, че българският потребител
е напълно готов за този автоматизиран метод?
Първите такива решения, които реализирахме, бяха автоматите с микропроцесорно управление в Метрополитена. Те бяха без екран, връщаха ресто, работеха с предварително зададен кредит за един вид билети. Система-
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та беше сравнително опростена и потребителите лесно се научиха да работят с тази технология.
По-късно се появиха автомати с компютърно управление
и чувствителни на допир екрани, които се използват като
графичен интерфейс за връзка на потребителите с машините. Последната версия на автоматите, които внедрихме, позволява избор между заплащане с билет или чрез
банкови, контактни и безконтактни електронни карти.
Практиката показва, че потребителите все по-активно
ползват автоматите, тъй като този метод е много
удобен, а понякога и по-бърз в сравнение със закупуването на билет от касата или с ръчното таксуване на електронната карта от касиер.
Какви са последните тенденции в технологиите за контрол на
достъпа. Може ли да се каже, че в технологично отношение
българският пазар е достатъчно развит?
Съвременните автомати за билети са базирани на усъвършенствана технология. Те предлагат множество различни
опции в зависимост от софтуера, който се инсталира. В
транспорта вече могат да се издават комбинирани билети, да се избира маршрут и др. Следващият етап е използването на безжични медии като мобилен телефон например. В момента системите за контрол на достъпа, които
използват нашите автомати, са в технологична готовност да разчитат баркод не само от книжен носител като
билета, но и от екрана на мобилен телефон.
До края на годината планираме да представим демонстрационен модел на автомат, който връща ресто в банкноти. Това е технология, която масово се използва по света,
но у нас все още не е широко разпространена. Проблемът
е, че тези системи са доста скъпи. Друга практика, която
досега не е намерила широко приложение в България, е
регистрирането на пътниците чрез т. нар. check-in и checkout системи. По света се прилагат и комбинирани автомати за билети с различна стойност. Всички останали
технологии вече се прилагат или предстои да бъдат въведени или изпробвани в страната.
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Системни решения за автоматизиран контрол
на достъпа с билети от Клубфербанд - ИТА
Автоматизираните системи за контрол
на достъпа чрез билети ограничават субективния елемент, който обикновено представлява визуалната проверката от касиер.
Билетните системи за таксуване на пътниците в Метрополитена в София, реализирани от фирма Клубфербанд - ИТА, дават възможност на потребителя да избера начина
на плащане - издаване на хартиен билет или
зареждане чрез електронна карта.

Самият билет представлява
носител
- ценна книга с дадена стойност.
Обикновено автоматите издават еднакви по стойност билети. Има решения, които дават възможност да се отпечатват носители с различна стойност чрез
повече от един принтер. Такава възможност предлага автоматът на входа на
архитектурно-етнографски комплекс

"Етъра" в Габрово, който се използва, когато касите не работят.
Своеобразен технологичен пробив са мобилните автомати за билети, които предстои да бъдат инсталирани в автобусния
транспорт в няколко града в страната.
Планирано е част от тези системи ще бъдат оборудвани и с посттерминали за разплащане чрез банкови карти.

Клубфербанд - ИТА предлага
напълно готови системни
решения
за изграждане на цялостна транспортна система, които са демонстрирани и
предстои да намерят реализация. Системата включва издаване на билети и карти,
зареждане, проследяване на движението на
билетите, възможност за използване на мобилни приложения през интернет и др.
На базата на тази технология са раз-

работени и внедрени решения за паркинг
контрол, при които на входа има автомат
с билети, а разплащането става чрез касови бонове на изхода. Фирмата разполага
с решение за комбиниране на изходната колонка със самото разплащателно устройство, което позволява вход и изход, заплащане на ТОЛ такси и други действия без
участието на оператор.

Иновации в събирането на ТОЛ
такси
Наскоро фирма Клубфербанд - ИТА демонстрира т. нар. турникет за контрол на достъпа, който позволява преминаване с безконтактни банкови карти. Той може да бъде комбиниран със всички останали системи за заплащане чрез монети, банкноти,
електронно портмоне или друго приложение. Това е готова система, разработена
специално за събиране на ТОЛ такси.
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VIVALUX представя нови влагозащитени
LED луни за вграждане със степен на
защита IP44 - TOP & PUNTO LED
Новите влагозащитени LED луни VIVALUX TOP LED
за вграждане в окачен таван са със степен на прахо- и
влагозащита IP44, което ги прави подходящи за употреба на места с повишено ниво на влажност и запрашеност.

Основни характеристики на TOP LED VIVALUX
•Мощност: 6W; 15W, 25W.
•Напрежение: 180-240V.
•Лумени (lm): 370 lm (6W); 1200 lm (15W); 2100 lm (25W).
•Цветна температура: 3000К (топла светлина) - 6W/
15W; 4000K (неутрална светлина) - 6W/15W/25W.
•Часове полезен живот: 35 000 ч.
•Брой включвания/изключвания: 20 000x.
•Ъгъл на разпръскване на светлината: 100°.
•Цвят: сребрист - 6W; бял - 6W/15W/25W.
•Степен на защита - IP44.
•Не се димират.
• Енергиен клас: LED луните съдържат вграден светодиоден източник от най-висок клас на енергийна ефективност.
•Гаранция: 2 години.

•Лумени (lm): 370 lm (5W); 650 lm (8W).
•Цветна температура: 3000К (топла светлина); 4000K
(неутрална светлина).
•Часове полезен живот: 35 000 ч.
•Брой включвания/изключвания: 20 000x.
•Ъгъл на разпръскване на светлината: 100°.
•Цвят: бял.
•Степен на защита - IP 44.
•Размер: 100 * 36 mm (изключително подходящи за монтаж в окачени тавани с ограничено място за вграждане).
•Не се димират.
•Енергиен клас: LED луните съдържат вграден светодиоден източник от най-висок клас на енергийна ефективност.
•Гаранция: 2 години.

Предимства на влагозащитените
LED луни VIVALUX
•Висок светлинен поток и ниска консумация на енергия.
•Компактни размери.
•Влагозащитени - със степен на прахо- и влагозащита IP44, което ги прави подходящи за употреба на места с повишено ниво на влажност и запрашеност.
•LED захранване, вградено в корпуса на осветителното тяло.
•Дълъг полезен живот на вградения LED източник на
светлина - 35 000 ч.
•Брой включвания/изключвания - 20 000x.
•Индекс на цветопредаване Ra ≥ 80 - осигурява максимално отразяване на цветовете на осветяваните
обекти.
•Лесни за монтаж и употреба.
•Олекотен корпус и елегантен дизайн.

Новите влагозащитени LED луни VIVALUX PUNTO LED IP44
са предназначени за вграждане в окачени тавани, изискващи незначителна дълбочина на монтажния отвор.

Приложение на LED луните VIVALUX
•За осветление на жилищни помещения;
•В бани и санитарни помещения (IP44);
•За конферентни зали;
•Офиси;
•Търговски обекти;
•Хотели, ресторанти;
•И навсякъде, където се цели отлична осветеност, съчетана с елегантен стил и визия.

Основни характеристики на PUNTO LED VIVALUX
•Мощност: 5W; 8W.
•Напрежение: 180-240V.

www.viva.bg
4*2015
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Контрол на климата в
търговски сгради
Поддържането на комфортен микроклимат в търговските сгради при възможно най-ниски експлоатационни разходи е въпрос
не само на правилен подбор на подходящото оборудване за климатичната, отоплителната и вентилационната инсталация, но
и на оптималното им управление. Днес на пазара се предлагат
различни решения, които осигуряват успешно управление на
инсталациите и оптимизират оперативните разходи.
Във възможностите им е да осигуряват непрекъснат мониторинг и
контрол на всички параметри в сградата, имащи отношение към комфорта на обитателите, от една страна, и на енергийните потоци, от
друга.

Системи за централна
климатизация
Сред най-често използваните системи за централна климатизация на
търговски сгради са: многозоновите
системи, системите с въздухоохлаждаем водоохлаждащ термопомпен
агрегат (чилър), покривните климатици (rooftop) и централизираните
климатични системи. Доколко използването им е рационално зависи от
спецификите на сградата и изискванията към параметрите на въздушната среда в отделните помещения.
Многозоновите климатични системи, познати повече като VRV или VRF,
са с модулна структура. Състоят се
от външно тяло и няколко десетки
вътрешни тела. Вътрешните тела
могат да се различават като мощност и начин на монтаж. Сред найголемите предимства на многозоновите климатични системи е възможността вътрешните тела в отделните помещения да работят в различен режим, т. е. някои в режим на
отопление, а други - в режим на охлаждане.
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Системите с въздухоохлаждаем
водоохлаждащ термопомпен агрегат
също са често срещано решение за
климатизация на различни по големина търговски сгради. Те се използват
предимно за охлаждане на помещенията, като едно от основните им
предимства е широкият диапазон, в
който варира мощността им по отношение на студопроизводството.
Голяма част от чилърните системи
могат да работят и в термопомпен
режим, което дава възможност да се
използват и за отопление през преходните сезони на годината. При тях
е възможно независимо регулиране на
температурата в различните помещения. Сред наложилите се решения
е комбинацията от чилър и вентилаторни конвектори.
Покривните климатици са познати
у нас и с английското наименование
rooftop. Представляват хладилна машина във вид на моноблок, който се
инсталира на покрива на сградата или
непосредствено до охлажданото помещение. Като конструкция наподобяват голям прозоречен климатик.
Покривните климатици поддържат
функцията самостоятелно да нагряват или да охлаждат въздуха и с помощта на центробежен вентилатор
да го подават към помещенията по
въздуховоди. Тъй като подаваният
въздух представлява смес от пресен
и рециркулационен въздух, покривни-

те климатици осъществяват едновременно климатизация и вентилация
на помещенията.
Централизираните климатични
системи също намират широко приложение. Представляват комплекс от
съоръжения, чрез които въздухът се
пречиства и обработва. Също така
му се предава и необходимата енергия за транспортиране. Структурата на централизираните климатични системи се определя в зависимост
от конкретните изисквания за температура и влажност на въздуха. Елементите за обработка на въздуха
конструктивно са оформени във вид
на секции и блоксекции, предназначени за регулиране, нагряване, охлаждане, изсушаване, овлажняване и смесване на въздуха.

Управление на климатичните
системи
В практиката са разпространени
различни начини за управление на системите за климатизация в търгов-
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те чрез проследяване на статуса на
заетост на всяка зона и съответно
адаптиране на потока чист въздух,
температурата и влажността. С
помощта на CO2 и CO сензори, инсталирани в подземния паркинг или сутерена на сградата, би могъл да се
контролира процесът на вентилация
в оптимални граници. Сензори за
влажност могат да следят за влажността на почвата и да включват
системите за напояване на зелените
площи само при нужда. Благодарение
на всичките тези възможности на
BMS търговската сграда може да
отговори по ефективен начин на
първоначалните и променящите се
изисквания на обитателите и да бъде
в хармония с околната среда.

Дистанционен мониторинг
и контрол

ски сгради. Така например многозоновите климатични системи с директно изпарение на фреона могат да работят в режим на независимо управление, при който всеки вътрешен блок
е оборудван със самостоятелен дистанционен панел. При него операциите включено/изключено на отделните вътрешни тела са автоматизирани и режимът им на работа се мониторира. Друг вариант е груповото
управление, при което един дистанционен панел се използва за управление на група от вътрешни тела, обслужващи едно помещение. Възможен
метод е и инсталацията на индивидуален панел за управление във всяко
помещение.
Управлението на VRF системите
може да бъде интегрирано и в системата за сградна автоматизация. BMS
системите дават възможност за
контрол на климатичните системи на
базата на предварително въведени
режими на работа (дневни, седмични,
дори месечни) или като функция на
текущите стойности на отделни
контролирани величини (температура, влажност на въздуха и т. н.). Информацията се събира чрез датчици,
които я предават на контролер, който сравнява текущите стойности на
следените променливи с предварително въведени базови стойности и
изпраща управляващи сигнали към
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съответните изпълнителни механизми. По този начин се постига оптимална работа на климатизацията,
отоплението и/или вентилацията с
оглед поддържане на комфортен микроклимат при минимален разход на
енергия.
За реализация на поддържаните от
системите функционалности се използват различни средства, например
температурни датчици. При работа
на системата според предварително зададен времеви режим климатичната инсталация се включва и изключва, следвайки програмиран дневен,
седмичен или друг график. Като найцелесъобразно се приема управлението съобразно температурата в
помещенията и външната температура, на базата на показанията на
различни видове сензори. Информативно, сред поддържаните от BMS
функции е автоматична защита от
замръзване на топлоносителя в отоплителната инсталация и водата във
водопроводната система, при която
котелът и помпите се включват
автоматично при външна температура под 0 °C. Друга функция е компенсиране на разликата между външната температура и температурата
на водата, циркулираща в отоплителната инсталация.
BMS също може да способства за
комфорта и здравето на обитатели-

Добавянето на решение за отдалечен мониторинг на ОВК инсталациите допълва съществуващите програми за техническо обслужване,
като позволява операторите на
съоръженията да бъдат известявани
дистанционно за повреди в оборудването. Друго предимство са възможностите за отдалечено събиране и
анализ на данни за потреблението на
енергия.
Повечето системи за сградна автоматизация включват базови решения за измерване на енергийната
консумация, които системата за ОВК
мониторинг може да използва, за да
събира информация. По-малките сгради без BMS инсталации могат да
използват интелигентни стайни контролери и измервателни уреди за
тази цел.
Решенията за автоматично регистриране на повреди и диагностика
позволяват ретроспективно откриване и анализ на енергийни загуби и
могат лесно да установят механични неизправности и причините за
възникването им. Също толкова важна е и възможността за навременна
реакция при рязък спад или пик на
енергийната консумация на ОВК инсталацията.
На практика е възможно да се осигури отдалечен анализ и автоматична корекция на грешки в самата система за ОВК мониторинг, но по-често контролните команди се задават
от BMS системата, а отстранява-
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нето на проблеми се извършва на
място от обслужващия персонал. При
по-модерните контролни решения
опции за отдалечено известяване и
регистриране на внезапни пикове или
спадове все пак са налице, а при найусъвършенстваните модели са включени и инструменти за отдалечена
диагностика, които могат с точност
да откриват и отстраняват проблеми дистанционно.
Системите за ОВК мониторинг
могат да генерират огромен обем
данни. Вместо да се пристъпва директно към отдалечен мониторинг и
анализ на цялата информация накуп,
е по-добре първо да се постави фокус върху измерване на ефективността, енергийната консумация и натоварването, както и върху идентифицирането на повреди, съветват специалистите. Предимство при големите обеми данни е възможността да
се правят и анализират конкретни
извадки, които да доведат до вземането на информирани и адекватни решения от обслужващия персонал.
Постепенното разширяване на мониторинга осигурява значителни иконо-

мии на енергия и устойчива работа
на системата.
Архивирането на данните от мониторинга на инсталациите позволява регистриране на тенденции,
свързани с ефективността във времето, и позволява на сградните ме-

ниджъри да се възползват от редица допълнителни възможности като
предоговаряне на условията за използване на комунални услуги, финансови стимули и опции за адаптиране на
потреблението според потребностите.
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Кондензни котли
От 26 септември т. г. в рамките на Европейския съюз влизат
в сила новите изисквания за енергийна ефективност и етикетиране на топлоизточници и водоподгреватели, зададени в т.
нар. Директива за екодизайн на свързаните с енергопотреблението продукти (ErP = Energy-related Products). Съгласно документа всички нови отоплителни инсталации трябва да отговарят на минимални изисквания за сезонна енергийна ефективност. След влизането в сила на директивата се забранява
монтажът на конвенционални отоплителни котли, които не
покриват тези изисквания. Така кондензните котли, които традиционно предлагат много по-висока ефективност, ще се
превърнат в основно решение за отопление в рамките на ЕС.
В настоящата статия ще ви представим някои от особеностите на
кондензните котли и възможностите
за енергоспестяване, които предлагат.

Същност на кондензните котли
Кондензните котли са водоподгреватели, които работят на газ или
друго гориво (нафта, отработено
масло и др.), и са предназначени за
отопление или за комбинирано отопление с производство на битова гореща вода (БГВ). Те постигат изключително висока ефективност (обикновено над 90%) в сравнение с конвенционалните котли благодарение на
възможностите за утилизация на
отпадната топлина от димните газове и водната пара, получени при
изгаряне на горивото, за предварително подгряване на водата. Водната пара се кондензира и се отвежда
от съоръжението чрез специална
дренажна система. Сред предимствата на кондензните котли са високата им надеждност, лесна инсталация
и поддръжка и по-висока ефективност
от конвенционалните решения при
всякакви експлоатационни условия. Те
позволяват както стенен, така и свободностоящ монтаж.
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Устройство и принцип на работа
При конвенционалните котли с
рекуперация на топлинна енергия
горещите газове, отделени при горивния процес, се отвеждат към топлообменник, където голяма част от
топлината им се предава на подгряваната вода. Един от тези газове е
водна пара, която се получава при
изгаряне на водородсъдържими
съставки на горивото. Кондензната
технология е базирана на извличане
на допълнителна латентна топлина
от водната пара чрез кондензирането й. По този начин ефективността
на съоръжението типично се повишава с 10 до 15%, като при съвременните решения ефективността достига над 100%. Ефективността на кондензната технология варира в зависимост от температурата на рециркулираната вода, която се връща към
котела, като винаги по-голяма или
равна на тази на конвенционален
котел.
Кондензните котли най-общо се
състоят от горивна камера, първичен (за изгорелите газове) и вторичен (за водната пара) топлообменник
и дренажна система за отвеждане на
получения кондензат. Той е с леко
кисел характер (3-5 pH), така че за

високотемпературните зони на кондензните системи най-често се използват неръждаема стомана и алуминиеви сплави. Подобно на конвенционалните, и кондензните котли биват
едно- или двуконтурни, като в зависимост от типа на инсталацията се
нуждаят от бойлер със серпентина
или подгряват водата проточно.

Възможности за
енергоспестяване
С цел максимална ефективност и
минимално заемане на пространство
в дома или обекта, който отоплява,
кондензният котел трябва да бъде
правилно оразмерен, като се подбере минималният възможен размер за
желаната мощност. С кондензни котли може да бъде осигурено както
локално, така и централизирано отопление на различни по големина и
типове обекти.
Основният потенциал за енергоспестяване при кондензните котли е
свързан със системата за утилизация на отпадъчната топлина от горещите изгорели газове. Типично те
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са с температура около 200 °C, като
при конвенционалните отоплителни
котли тези газове се изхвърлят директно в атмосферата. Така близо
35% от топлинната енергия, произведена от уреда, се губи напълно.
Благодарение на кондензната технология тази енергия се рекуперира в
системата, допълнително повишавайки базовата ефективност.

Газови кондензни котли
Газовите кондензни котли са сред
най-разпространените съвременни
решения за отопление, базирани на
кондензна технология, поради високата ефективност, която предлагат.
Сред предимствата на газовите уреди са лесната им експлоатация, достъпното и на сравнително ниска цена
гориво, възможностите за приложение в битови, търговски и промишлени помещения с различен отоплителен обем и др.
Благодарение на ползите от кондензната технология разходите за
отопление са значително по-ниски в
сравнение с други отоплителни решения, като основен плюс на газовите
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котли е по-високата им екологосъобразност, породена от по-високата
ефективност и работа и съответно
– по-малкото количество изхвърлени
в атмосферата вредни газове, сажди и фини прахови частици.

Газовите кондензни котли могат
да работят в режим отопление
или режим комбинирано отопление и
производство на БГВ в едноконтурно
или двуконтурно изпълнение, като
позволяват както проточно подгряване на вода, така и работа с бойлер.
Основен критерий за избор на газови кондензни системи за отопление
на битови, търговски и индустриални обекти е тяхната ефективност,
достигаща над 100%. Технологията
позволява висока гъвкавост за различни приложения и възможност за разширение на отоплителните инсталации със соларни колектори, термопомпи, резервоари за съхранение на
гореща вода и др. Съвременните решения на пазара се предлагат с усъвършенствана автоматика – автоматични системи за запалване, термостати, електронни контролни систе-

ми, дисплеи за визуализация и лесна
конфигурация на работните параметри, системи за модулация на мощността, тиха работа, безопасност при
експлоатация и др.

Как работят газовите кондензни
котли?
При газовите кондензни котли
водата в системата се загрява от
топлината, получена при изгаряне на
горивото, в случая – природен газ,
както и при конвенционалните газови котли. Изгорелите газове при
традиционните системи обикновено
се насочват към комина и се извеждат от сградата, като така се допускат съществени загуби на топлинна енергия, която се съдържа в тях.
Кондензната технология утилизира и
тази отпадъчна топлина, допълнително повишавайки ефективността
на системата с около 15%. Извлечената топлина от водните пари,
съдържащи се в отработените газове, се подава обратно към системата за допълнително затопляне на
водата. Така за постигане на дадена
отоплителна мощност на практика
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°C). Ето защо естествените физични принципи на въздухообмен трябва
да бъдат подпомогнати от механична вентилация, за да бъдат изведени
газовете извън помещението/сградата. Предимство на по-ниските температури е възможността в битовите вентилационни инсталации към
кондензните бойлери да се използват
полимерни тръби без изолация за извеждане на отработените газове.
Изборът на полимерни системи пред
метални тръби е препоръчителен и
поради корозивния характер на изходните продукти.

Ефективност на кондензните
котли

е необходимо по-малко гориво, което
прави газовите кондензни котли поикономично и ефективно решение.
Кондензацията е процес, обратен
на кипенето и изпарението, при който се освобождава топлинна енергия
(екзотермичен процес). Водната пара
се кондензира при дадена температура (обикновено по-ниска от 56 °C). За
да се постигне кондензация на парата в котела, тя се охлажда в специален вторичен топлообменник, който
абсорбира освободената топлина и я
използва за предварително подгряване на водата в системата. Загрятата вода се отвежда към първичния
топлообменник, където температурата й допълнително се повишава от
топлината, отделена при горивния
процес. Полученият кондензат е отпадъчен за системата продукт.

Отвеждане на кондензата
и отработените газове
Системата за отвеждане на кондензата извън системата при кондензните котли най-често се състои от
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дълга тръба (изработена от полимер
или друг материал с висока корозионна устойчивост), осигурена с клапан,
който да попречи на водната пара да
навлезе в помещението през тръбата. Системата типично е базирана
на гравитачно оттичане на течността. Съществуват и инсталации, в
които движението на кондензата към
дренажната система се обезпечава
от малка помпа.
Кондензатът се събира в специален контейнер (отново устойчив на
корозия) и се отвежда в канализационната система. При някои инсталации в контейнера се добавят т. нар.
неутрализатори – например гранули
варовик (или друга субстанция с алкален характер), които повишават pH
баланса на кондензата до нормални
нива.
Температурата на отработените
газове на изхода на системата при
кондензните котли (35-40 °C) типично е доста по-ниска в сравнение с
конвенционалните котли (където
температурата им достига над 200

Директивата за екодизайн за топлоизточници и водоподгреватели
въвежда нови изисквания за ефективност на отоплителните системи, в
частност отоплителните котли и
водоподгревателите за БГВ, които са
в сила от 26 септември тази година.
Изискванията се прилагат за нафтови и газови котли, термопомпи, комбинирани топлоизточници и топлоакумулиращи резервоари (бойлери и
буферни съдове). Документът предвижда и маркиране чрез енергийни
етикети на топлоизточниците до 70
кВт и водоподгреватели и топлоакумулиращи резервоари до 500 литра.
Съгласно директивата „кондензационен котел“ означава отоплителен
котел или комбиниран котел за отопление и БГВ, в който при нормални
работни условия и при дадени работни температури на водата, водната
пара в продуктите на горенето частично кондензира, за да се използва
латентната топлина на кондензация
на водната пара за отоплителни цели.
Новостите са свързани с

въвеждането на минимални
изисквания за сезонна енергийна
ефективност
при отопление, енергийна ефективност при подгряването на вода, нива
на шума и емисии на азотни окиси. На
практика много нискоефективни конвенционални отоплителни технологии
вече няма да могат да отговарят на
изискванията за ефективност, като
инсталацията им е забранена след
влизането в сила на новите изисквания.
В сравнение с конвенционалните

> ÎÂÊ îáîðóäâàíå
отоплителни котли, при които ефективността достига 70-80%, кондензните котли постигат ефективност
над 100% дори в уреди с компактни
размери, подходящи за монтаж и в
съвсем малки жилищни и търговски
обекти. Това ги превръща в основно
решение, отговарящо на новите изисквания за сезонна ефективност при
отопление в директивата за екодизайн.
Ефективността на кондензните
котли зависи пряко от ефективността на топлообмена и утилизацията
на отпадната топлина, които са
свързани с размера и мощността на
котела и с ефективността на топлообменните апарати в системата.
Ето защо дизайнът и оразмеряването на инсталацията са от съществено значение.

Стратегии за контрол и
повишаване на ефективността
Една от широко разпространените стратегии за повишаване ефективността на отоплителните и
комбинираните системи за отопление и БГВ е чрез интегрирането на
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технология за термоуправление (регулатор на температурата) или комбинирането й със съоръжение с
възобновяем източник на енергия,
например със соларна инсталация.
Вместо с радиатори, много инсталации, базирани на кондензни котли,
се свързват с конвектори и топлоакумулиращи резервоари за вода,
които повишават ефективността
на системата.
Съвременните кондензни системи
разполагат с електронни контролни
системи и усъвършенствани възможности за регулиране на температурата и управление на работата на
съоръжението. От контролната система и правилната й настройка и експлоатация често зависи дали кондензният котел ще постигне

изчислената от производителя
максимална ефективност
или ще работи като обикновен отоплителен котел. Критично условие за
това е поддържането на уреда в кондензен режим, чрез който се оползотворява пълният потенциал на освободената топлинна енергия в си-

стемата. Чрез терморегулатора е
необходимо температурата на
повърхността на топлообменника да
се поддържа под точката на оросяване на отработените газове (водните пари). Ако температурата на
рециркулираната в системата вода
(която веднъж е загрята и е отдала
топлината си) е достатъчно ниска,
тя ще охлажда топлообменника и
парата ще се кондензира, освобождавайки допълнителната латентна
топлина. Ето защо всяка стратегия
за понижаване на температурата на
рециркулираната вода повишава
ефективността на съоръжението.
Една от най-важните технологии
за повишаване на ефективността на
кондензните котли е модулацията на
мощността. Високоефективните
съвременни уреди на пазара разполагат с широк модулационен диапазон
на мощността (от порядъка на 10100%), който позволява прецизно да
се регулира отоплението спрямо потребностите и натоварването. Така
през преходните сезони уредът може
да работи с минимална мощност, пестейки средства.
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Направление Термотехника,
Роберт Бош:

Кондензните котли
осигуряват
ненадмината
ефективност за всички
познати приложения
Направление Термотехника на „Роберт Бош“ предлага
широка гама кондензни котли, които осигуряват множество предимства в сравнение с конвенционалните решения.
Кондензните газови котли с мощност 65 и 98 kW Bosch
Condens 5000 W са с изключително висока ефективност
и предлагат идеалната комбинация от иновативна технология, надеждна и лесна експлоатация и изключително
компактни размери. Инсталирани индивидуално или в
каскада, те са подходящи за много приложения, осигурявайки централно отопление на големи самостоятелни
къщи, жилищни комплекси, търговски площи и офис сгради.
Bosch Condens 5000 W са котли със затворена камера
и се предлагат в два варианта с широк диапазон на модулация: от 15,6 до 65 kW (ZBR65-2) и съответно от 20,5
до 98 kW (ZBR98-2). Високата мощност е побрана в изненадващо компактен корпус с ширина 520 mm, височина 980
mm и дълбочина 465 mm.
За разлика от конвенционалните котли, кондензните
използват топлината, съдържаща се в парата на димните газове, и така постигат значително по-високо ниво
на енергийна ефективност. На база на това технологично предимство Bosch разработи уникалната Bosch Flow
Plus технология, обединяваща максимална надеждност при
минимална необходимост от почистване на топлообменника.
Друг акцент в гамата ни кондензни котли е

Bosch Condens 5000FM Solar
който предлага симбиоза между високоефективната кондензна техника и соларно подгряване на битовата вода.
Благодарение на енергоспестяващата си помпа, Есофункцията за слоесто пълнене на бойлера и патентования алгоритъм на управление SolarInside-ControlUnit той се
превръща в най-икономичния соларен кондензен модул от
Bosch.
Bosch Condens 5000FM e с компактни размери, заемайки по-малко от половин квадратен метър от жилищната
площ. Благодарение на вложените висококачествени
компоненти и обмислена конструкция котелът е много
тих.
Модулните котли Bosch са оборудвани с обемен бой-
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лер с техника на слоесто пълнене, чрез която водата в
бойлера се съхранява на обособени температурни слоеве. Високомощностният пластинчат топлообменник
подгрява за кратко време до зададената температура
само определено количество вода в бойлера.
Горелката с предварително смесване от висококачествена стомана, изпитаният и надежден топлообменник,
допълнителната система за отчитане на температурата на връщане от отоплителната инсталация, електронната помпа клас „А“ и бойлерът със слоесто пълнене са
в основата на високата енергийна ефективност на Bosch
Condens 5000FM.
Гамата обхваща моделите ZBS 22/210S-3 MA Solar и
ZBS 30/210S-3 MA Solar с мощности съответно 22 и 30
kW с 210-литров бойлер със соларна серпентина.

Новият кондензeн котeл Bosch Condens 2500 W
осигурява изключителен комфорт при минимален разход
на енергия. Благодарение на иновативната си технология той има много широк модулационен диапазон на мощността за отопление - между 12,5 и 100%. Така котелът
предлага важно предимство за клиентите с малки жилища чрез изключително ниската минимална мощност.
Резултатът е икономия на текущите разходи от сметката за газ особено през преходните сезони, в които
отоплението работи близо до минималното си натоварване.
Освен това Condens 2500 W е изключително компактен. Той е оборудван с всички осигурителни и регулационни компоненти за газа, отработените газове и водата и разполага с пълна защита благодарение на интелигентното управление Bosch Heatronic. Налице е и функция
за блокировка на бутоните, фиксираща всички направени
настройки.
Гамата котли предлага решение за различните инсталации в апартаменти, еднофамилни къщи и кооперации. На
разположение са едноконтурни котли с отоплителна мощност 14 kW (WBC 14-1 DE) и 24 kW (WBC 24-1 DE), както
и двуконтурен котел с мощност за отопление 24 kW и
мощност за битова гореща вода 28 kW (WBC 28-1 DCE).
Топлообменникът от алуминий-силициева сплав и голяма площ дава висок коефициент на ефективност и гарантира улеснени инспекционни работи и поддръжка.
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Високоефективно
професионално перално
оборудване от
Fagor - Испания
Fagor Industrial предлага цялостни
решения за перални стопанства от
всякакъв вид - от предприятия за пране, гладене и химическо чистене с
центрове за работа с клиенти до хотелски вериги, болници и малки семейни хотели. Гамата на глобалния производител обхваща най-съвременни
модели перални, сушилни и гладачни
машини със значително присъствие
в здравния и самообслужващия сектор. Всички машини Fagor напълно съответстват на приложимите стандарти за здравеопазване, безопасност и опазване на околната среда.
На българския пазар професионалните перални решения от Fagor Industrial
предлага фирма Тирол Сервиз.

Цялостна гама решения за
изпиране
Портфолиото професионални перални машини Fagor е проектирано да
осигурява висока производителност,
да отговаря на най-високите изисквания за качество на изпирането и да
намалява потреблението на вода и
енергия. Гамата на фирмата обхваща
автоматични перални машини с капацитет от 5 до 300 кг, включително
модели с топла вода или на ток и газ.
Сред тях са високооборотни машини със скорост на въртене от 680 до
1400 rpm (оборота в минута), G-фактор 350 и 45/50% остатъчна влажност; бързооборотни перални (715 до
820 rpm), G-фактор 200 и 75-80% остатъчна влажност; бавнооборотни
машини (458 до 538 rpm), G-фактор 100
и 100% остатъчна влажност. Fagor
Industrial предлага и центрофуги, предназначени за използване след бавнооборотни машини, с капацитети 9 и 15
кг/цикъл, които намаляват остатъчната влажност от 100 до 45-50%.

Съвременни технологии за гладене
и изсушаване
За сушене и гладене на бельо са
предназначени гамата каландри или
гладачно-сушилни маси Fagor, снабдени със съответните сгъвачни машини. Предлагат се крайстенни и островни модели с производителност съответно до 80-90 кг/час и между 100
и 400 кг/час, както и по-малки електрически гладачни машини с капацитет от 10 до 60 кг/час.
Високопроизводителните решения за изсушаване на Fagor
Industrial обхващат професионални
сушилни машини с реверсивен барабан на ток, газ, пара или термомасло. Моделите са с вместимости от 5 до 100 кг и са подходящи
за хавлии, конфекция и бельо. Каталогът на фирмата включва и цялостна гама оборудване за гладене на конфекция - гладачни маси и
преси, манекени, парни кабинети,
гладачни тунели и др.

Професионално перално оборудване
за здравеопазването
Еволюцията на стандартите в
здравеопазването изискват особено
внимание към хигиената. Ефективното изпиране е важно условие за намаляването на инфекциозните рискове в медицинските заведения.
Тирол Сервиз предлага на българския пазар пълна гама перално оборудване за болнични и здравни заведения от Fagor Industrial, както и изчерпателно портфолио от услуги,
включително изчисляване на перално стопанство и калкулация на необходимите машини в зависимост от
необходимото работно пространство, производителност (кг/час), вид на
заведението и др.
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Съвременна нормативна
база за мълниезащита

Актуалната нормативна рамка в областта на мълниезащитата се формира от Наредба № 4 за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства, издадена
от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и обнародвана в ДВ на 18 януари 2011 г.
С нея се определят правилата и
изискванията при проектиране, изграждане и поддържане на мълниезащитни уредби на сгради с жилищно,
обществено, производствено, смесено и друго предназначение с височина до 60 м, на второстепенни и стопански постройки на допълващото
застрояване, на временни строежи и
мобилни обекти, външни съоръжения
с височина до 60 м, строителни площадки и др., както и на открити пространства. Наредбата се прилага за
мълниезащитни уредби с конвенционални мълниеприемници и мълниеприемници с изпреварващо действие.

Проектиране на
мълниезащитните уредби
Съгласно нормативния документ
при проектирането на мълниезащитните уредби се използват някои основни характеристики на мълниеносната дейност, свързани с местоположението на обекта, сред които вероятния брой на преките попадения
на мълнии за една година; средногодишен брой на мълниите за 1 кв. км;
средногодишна интензивност на
мълниеносната дейност в часове за
година. В процеса е необходимо да се
предвидят начини за изпълнение (технологии), както и материали (в т. ч.
вид, размери и др.) и продукти за изграждане на мълниезащитните уред-
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би, които отговарят на техническите спецификации и удовлетворяват
изискванията на наредбата. С инвестиционните проекти могат да се
предвиждат начини за изпълнение или
материали и продукти, различни от
определените в наредбата, при условие че с тях се осигурява изпълнението най-малко на равностойни изисквания за безопасност и надеждност
при експлоатация.
Проектирането на мълниезащитната уредба се координира с проектирането на строителната част на
обекта, който ще се защитава, за да
се използват при възможност конструктивни метални елементи за целите на мълниезащитата. Също така
проектът трябва да бъде съобразен
и с планираната електрическа уредба на обекта, за да се използват
възможностите за изработване на
обща заземителна уредба; да се избягват конфликти при трасирането
на елементите на мълниезащитната
и електрическата уредба и свързаните с тях неблагоприятни ефекти
върху защитата срещу поражения от
електрически ток и електромагнитната съвместимост, както и негативни въздействия върху функционирането на вътрешните електрически и комуникационни мрежи. При проектирането на мълниезащитна уредба за вече построени обекти, както

и при извършване на реконструкция,
основно обновяване и основен ремонт,
се отчитат ограниченията от съществуващото положение.
Мълниезащитата на сгради и на
външни съоръжения с проектна височина до 25 м се въвежда в действие
преди окончателното завършване на
строителните и монтажни работи.
За сгради и външни съоръжения с
проектна височина, по-голяма от 25
м, освен постоянна мълниезащита се
проектира и временна мълниезащита,
която се въвежда в действие в процеса на изграждане на сградите и
външните съоръжения.

Нива на мълниезащита
При проектирането на мълниезащитните уредби се прилага класификация по нива на мълниезащита или
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класификация по категории на мълниезащита. В първия случай се прилагат следните нива на мълниезащита
съобразно ефективността на мълниезащитните уредби:
n Ниво на мълниезащита I - при ефективност на мълниезащитната
уредба над 0,98;
n Ниво на мълниезащита II - при ефективност на мълниезащитната
уредба над 0,95 до 0,98;
n Ниво на мълниезащита III - при
ефективност на мълниезащитната уредба над 0,80 до 0,95;
n Ниво на мълниезащита IV - при
ефективност на мълниезащитната уредба до 0,80.
Необходимото за даден обект ниво
на мълниезащита се определя в зависимост от: опасностите при пряко
попадение на мълния; предназначението и значимостта на защитавания
обект; интензивността на мълниеносната дейност в местоположението на защитавания обект; габаритните размери и конфигурацията на
защитавания обект; наличието на
мрежи за обществени услуги, включително подземни проводи.

Категории на мълниезащита
За целите на проектирането на
мълниезащитните уредби са обособени следните категории на мълниезащита:
Първа категория: сгради, помещения, външни (открити) съоръжения
или части от тях, в които съобразно
технологичния процес при нормална

работа може да се образуват експлозивни смеси от горими газове, пари,
прахове или аерозоли и експлозивната атмосфера съществува постоянно, продължително или често.
Втора категория: сгради, помещения, външни (открити) съоръжения
или части от тях, в които съобразно
технологичния процес може да се
образуват експлозивни смеси от горими газове, пари, прахове или аерозоли, но при нормална работа или не
се образува експлозивна атмосфера,
или се образува случайно, или за кратко.
Трета категория: всички останали сгради, помещения, открити съоръжения и открити пространства, при
които прякото попадение на мълния
може да предизвика пожар, механично разрушаване или поражение на хора
или на домашни животни.

Мълниезащита от първа
категория
Защитата при преки попадения на
мълнии на сгради и външни съоръжения от първа категория на мълниезащита се проектира чрез изолирана
мълниезащитна уредба - отделно
стоящи мълниеотводи (пръти, въжета), или чрез изолирани токоотводи,
разположени на защитавания обект.
Импулсното съпротивление на заземителя за всеки отделно стоящ или
изолиран мълниеотвод е не по-голямо
от 10 Ω. При специфично съпротивление на почвата 500 Ωm и повече се
допуска увеличаване на импулсното

съпротивление за всеки заземител до
40 Ω.

Мълниезащита от втора
категория
Защитата при преки попадения на
мълнии на сгради и външни съоръжения от втора категория на мълниезащита се проектира по няколко
възможни начина: като отделно стоящи или разположени на сградите
неизолирани мълниеотводи с мълниеприемници пръти или въжета. От всеки прътов мълниеприемник или от
всяка стойка на мълниеприемното
въже се прокарват най-малко два
токоотвода. При използване на съсредоточени заземители токоотводите
се прокарват по противоположните
страни на сградата; при използване
на разсъсредоточени заземители или
на заземителни контури токоотводите се разполагат на разстояние до
20 м един от друг, отчитано по периметъра на сградата. Друг възможен
вариант за проектиране е като
мълниеприемна мрежа при неметален
покрив или с използването като
мълниеприемник на металния покрив
на сградата или съоръжението при
спазване на изискванията по чл. 24 от
наредбата.
Мълниеприемната мрежа се проектира на клетки с площ до 36 м2 (например 6x6 м, от стомана, с диаметър
най-малко 8 мм). Възлите на мрежата се съединяват чрез заваряване или
със специални клеми. Металните
части на сградата (съоръжението),
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Допуска се обединяване на заземители за защита при преки попадения
на мълнии, за защита от индуктирани
напрежения от електростатична индукция и за защита срещу поражения
от електрически ток. При възможност
за токоотводи се използват металните конструкции на защитаваните
сгради и съоръжения. Съгласно наредбата прътови мълниеприемници или
мълниеприемна мрежа може да не се
проектират за сгради, чиито покривни елементи са разположени върху
метални ферми, когато е осигурена
непрекъсната електрическа връзка на
металните ферми със заземителите,
при условие че по покрива и в подпокривното пространство се използват
само негорими материали.

Мълниезащита от трета
категория

разположени на покрива (вентилационни устройства, метални тръби и
др. под.), се съединяват с мълниеприемната мрежа или с металния покрив,
а на неметалните части на сградата (съоръжението), които се извисяват над покрива, се поставят допълнителни мълниеприемници, присъединени към мрежата (металния покрив).
Токоотводите, съединяващи мълниеприемната мрежа или металния покрив
със заземителите, се прокарват на
разстояние до 20 м един от друг,
отчитано по периметъра на сградата.
При проектиране на защитата при
преки попадения на мълнии на сгради
и външни съоръжения от втора категория на мълниезащита трябва да се
спазват и допълнителни условия. Така
например, импулсното съпротивление
на всеки заземител за защита при
преки попадения на мълнии трябва да
бъде до 10 Ω, като при специфично
съпротивление на почвата 500 Ωm и
повече се допуска то да бъде по-голямо, но да не превишава 40 Ω; при
специфично съпротивление на почвата до 500 Ωm може да се използват
естествени заземители (стоманобетонни фундаменти на сградите и
съоръженията и др. под.).
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Защитата при преки попадения на
мълнии на сгради и външни съоръжения от трета категория на мълниезащита се проектира по един от начините, посочени в чл. 32, ал. 1, при спазване на изискванията по чл. 33 и на
следните изисквания: мълниеприемната мрежа се проектира с клетки с
площ до 150 м2 (например 12 х 12 м);
импулсното съпротивление на всеки
заземител за защита при преки попадения на мълнии е до 20 Ω, а при специфично съпротивление на почвата
500 Ωm и повече се допуска увеличаване до 40 Ω, с някои изключения.
При проектирането на мълниеотводи, разположени на сградата, или на
мълниеприемна мрежа за токоотводи
може да се използва свързана чрез
заваряване армировка на стоманобетонните колони, а за заземители може
да се употребяват стоманобетонните фундаменти или разсъсредоточени хоризонтални заземители, разположени по протежение на сградите, под
асфалтово покритие с широчина наймалко 5 м. Към такива заземители се
присъединяват металните конструкции, тръбопроводите и оборудването,
както и контурът за изравняване на
потенциалите в сградата.

Изисквания към
мълниеприемниците
Наредба №4 посочва изискванията
към конвенционалните мълниеприемници и мълниеприемниците с изпреварващо действие. Първите могат да

осигуряват два вида мълниезащитни
зони – тип А, в която вероятността
да няма попадение на мълния е не помалка от 99,5%, и тип Б с вероятност
не по-малка от 95%. Изборът на типа
зона се прави в зависимост от интензивността на мълниеносната дейност и вида на сградата. Мълниеприемниците могат да са комбинация от:
мълниеприемни пръти, включително
свободностоящи мълниеотводи (мачти); мълниеприемни окачени проводници (въжета) или мълниеприемни
мрежи. Най-елементарните и добре
познати прътови мълниеприемници
представляват прът от неръждаема
стомана, алуминий или мед с напречно сечение не по-малко от 1 см 2 и
дължина не по-малка от 20 см. Мълниеприемници могат да се реализират
и под формата на едно или повече
въжета, опънати между две опори.
Така се получава по-голяма зона на
мълниезащита в сравнение с прътовите мълниеприемници. Срещано в
практиката решение за мълниезащита са и мълниеприемните мрежи.
Обикновено се изпълняват от стомана със сечение най-малко 50 мм2 или
от други метали, с които се осигуряват най-малко равностойни механическа издръжливост и електрическа
проводимост. Мълниезащитната зона
е практически равна на площта на
мрежата, която се препоръчва да е
до 150 м2. Прътови мълниеприемници
или мълниеприемна мрежа може да не
се проектират за сгради, чиито покривни елементи са разположени
върху метални ферми, когато е осигурена непрекъсната електрическа
връзка на металните ферми със заземителите, при условие че по покрива и в подпокривното пространство
се използват само негорими материали.

Токоотводи
Съгласно действащата у нас нормативна уредба, трасетата на токоотводите се проектират така, че
проводниците да преминават по найкраткия път, като се отчита и мястото на заземителите. По възможност те трябва да са праволинейни,
като се избягват резки огъвания, а
радиусите на кривите са най-малко
20 см. Необходимо е да се избягва обхващането на цокли или корнизи на
сградата и преминаването токоот-
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водите в близост или напречно на
електрически инсталации. Когато
проводниците на токоотводите пресичат трасе на електрическа инсталация, тя се разполага в метална обвивка на разстояние най-малко 1 м от
едната и от другата страна на мястото на пресичането; металната
обвивка се свързва с токоотвода. За
закрепване на проводниците на токоотводите се предвижда поне едно
закрепване на дължина 1 м, както и
възможност за евентуална надлъжна
подвижност (дилатация) на проводниците. Съединенията на елементите
на токоотводите се проектират
чрез заваряване или с клеми. За проверка на съпротивлението на заземителите се проектират сертифицирани разглобяеми съединения (измервателни клеми).
Когато не е възможно да се проектира външно преминаване, за токоотвода се предвижда защитна обвивка, която преминава по цялата височина на сградата или по част от нея.
Допуска се използване на изолационни и негорими обвивки, когато те са
с вътрешни сечения, по-големи или
равни на 2000 мм2. Във всички случаи
се спазват условията за допустимо
сближаване.
Когато токоотводът преминава
през вътрешността на сградата,
ефективността му може да бъде
намалена. При въвеждането в действие се отчитат това намаляване,
затрудненията при проверката и
обслужването, както и опасностите

в резултат на въвеждане на пренапрежения във вътрешността на сградата. Токоотводите се изпълняват
като шини, въжета или кръгли проводници. Забранява се използването на
изолирани коаксиални кабели за токоотводи.

Заземители
При проектирането на заземители се цели постигане на по-малко
съпротивление на заземителите
спрямо земя и по-равномерно разпределение на тока на мълнията в земята за предотвратяване на проявата на опасни пренапрежения. Максимално допустимата стойност за
съпротивлението спрямо земя се
определя в инвестиционния проект.
В общия случай се препоръчва съпротивлението спрямо земя да е помалко от 10 W (измерено при промишлена честота). Заземяването за
мълниезащита се съвместява със
заземяването на електрическата
уредба и на комуникационните мрежи на защитавания обект. Когато за
защитавания обект са предвидени
повече от една заземителни уредби,
разграничавани по технологични
съображения, те се обединяват със
заземяването за мълниезащита чрез
системата за изравняване на потенциалите.

на мълниезащита. Използват се предимно при мълниезащитата на сгради и външни съоръжения с особено
предназначение, както и на големи
открити пространства (складови
площадки, зони за отдих и спорт и др.).
Върхът на мълниеприемника с изпреварващо действие се проектира на
разстояние най-малко 2 м над зоната,
която той защитава, включително
антени, кули за охлаждане, комини,
резервоари и др. Мълниеприемникът
се закрепва към носещ прът посредством устройство за присъединяване при спазване на указанията на производителя.
При проектирането на мълниезащитата на открити пространства,
като спортни терени, терени за
голф, басейни, къмпинги и др., мълниеприемниците с изпреварващо действие се инсталират върху носачи,
в т. ч. мачти за осветление, пилони,
или върху съседни сгради, които позволяват мълниеприемникът с изпреварващо действие да обхване защитаваното пространство. При необходимост се предвижда издигане на
мълниеприемника с изпреварващо
действие - например чрез удължаваща мачта. Когато мачтата е с токопроводими мачтови въжета, те
могат да бъдат свързани в долните
точки на закотвяне към токоотводите.

Мълниеприемници с изпреварващо
действие
Мълниеприемниците с изпреварващо действие формират т. нар. актив-

Статията продължава в следващ брой.
Очакваме и вашите коментари по темата.

4*2015

ÑÒÐ. 43

> ôèðìåíà ñòàòèÿ

Пи Трейд - лидер в пречистването
на битови отпадъчни води
ПИ Трейд ООД е официален представител на водещите глобални производители на системи в сферата на
пречистването на отпадъчни води
GRAF - Германия и BMS - Ирландия.
Фирмата предлага на българския пазар съвременни и природосъобразни
решения, насочени към повишаване
стандарта на живот и качеството
на пречистените битови води чрез
иновативни технологии.

Богата гама от решения от един
доставчик
Пи Трейд предлага проектиране,
доставка и монтаж на модулни пречиствателни съоръжения с капацитет от 2 до 10 000 еквивалент жители. Част от портфолиото на фирмата са системи за събиране, пречистване и ползване на дъждовни води за
битови и поливни нужди; помпени инсталации, хидрофорни системи; отводнителни и дренажни системи; системи за обеззаразяване на вода и др.

Биологични пречиствателни
станции за отпадъчни води
Биологичните пречиствателни
станции действат на принципа на активността на микроорганизмите, намиращи се в отпадъчните води. Тези
инсталации са предназначени за пречистване на битови отпадъчни води
от източници като къщи, вили, хотел-
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ски комплекси, къмпинги и малки населени места, които не са свързани
към местната канализационна система. Основните източници на отпадъчните води могат да бъдат всички санитарни съоръжения: тоалетни, бани, перални, съдомиялни машини и т.н.

Високотехнологични системи за
битови приложения от GRAF Германия
Пречиствателните станции
Picobell с капацитет 2-200 е. ж. предлагат проста технология и висока
степен на пречистване. Те работят
изцяло без електроника, помпи и магнитни клапани.
Пречиствателната система Klaro
Easy (2-1000 е. ж.) работи на принципа SBR - еърлифтна технология. Всички процеси на движение се осъществяват от три еърлифтни помпи, които се управляват от един компресор.
Водата на изхода на пречиствателните съоръжения от двете серии е
втора категория (98% степен на пречистване), притежава европейски сертификат EN 12566-3 и може да се използва за напояване на тревни площи.

Оne2Clean - когато е необходима
99% ефективност при пречистването
Иновативната технология за пречистване на отпадъчни води

Оne2Clean от GRAF е решение за приложения, при които изискванията към
качеството са изключително високи.
Системата пречиства на 99% битови води без неприятен мирис и с много по-малко утайки спрямо стандартните пречиствателни станции.
One2Clean работи с усъвършенствана и доказана SBR технология
посредством био реактор с циклична последователност. Изцяло аеробният метод на третиране не
изисква допълнителни консумативи и химикали.

Интелигентна технология и
европейски стандарти в качеството
Системата Оne2Clean разполага
с възможности за интелигентно управление - контролно табло, клавиатура и LCD дисплей. Тя осигурява
лесна експлоатация и поддръжка,
ниска консумация на електроенергия
и бързата възвръщаемост на инвестицията.
Съоръжението отговаря на
стриктните български и европейски стандарти за качество на пречистените битови отпадъчни води.
Уникалната биологична технология
позволява безопасно отвеждане на
пречистените води в природата,
както и повторното им оползотворяване за напояване.
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Локални пречиствателни
станции
Локалните пречиствателни станции са решение за отвеждане на отпадъчни води от обекти, които
не са свързани с канализационна система. Те са подходящи както за по-малки обекти, като еднофамилни къщи и вили, така и за хотели, обществени и офис сгради, ваканционни селища и др. Най-често обектите без достъп до канализация са разположени в по-малките населени места и отдалечените райони.
Локалните пречиствателни станции типично се изграждат на модулен принцип с цел по-висока гъвкавост
и ефективност на експлоатацията. Така те могат да
покрият конкретните изисквания на всяко приложение в
зависимост от размера и типа на обекта. Достъпните
на пазара решения се различават както по конструкцията и капацитета си (измерен в еквивалент жители), така
и по използваната за пречистване на отпадъчните води
технология. Различните технологии осигуряват различна степен на пречистване, която прави водата на изхода
на пречиствателната станция подходяща за разнообразни
цели. Спецификации относно чистотата на отпадъчните води, третирани в малки локални пречиствателни системи, са зададени във фамилията европейски стандарти EN 12566.
Пречистените води обикновено могат да бъдат използвани повторно, например за напояване на тревни площи,
както и да бъдат отведени в дъждовна канализация или
директно в околната среда чрез заустване в естествен
водоем.

в частици твърдо вещество, което може да бъде сепарирано чрез утаяване.
За битови обекти, като жилищни сгради например, при
които отпадъчните води не са с висока степен на замърсяване, обикновено се използват биологични локални
пречиствателни станции. При тях технологията на пречистване е базирана на естествената способност на
микроорганизмите да използват като хранителни вещества голяма част от съдържащите се в битовите от-

Принцип на работа и видове използвани съоръжения
Пречиствателните станции са съоръжения, предназначени за третиране и пречистване на отпадъчни води
от различни замърсители, вредни вещества и токсини. В
зависимост от използвания метод за пречистване, локалните пречиствателни станции най-общо се подразделят
на химични и биологични.
Химичните пречиствателни станции за отпадъчни води
са широко приложими за третиране на силно замърсени
води, например от производствена или друга промишлена
дейност. Технологията на химичните съоръжения, както
подсказва и наименованието им, е базирана на използването на химикали за пречистване на водите с цел постигане на необходимата степен на чистота. Такива станции са използват типично за приложения, в които биологичните методи се оказват недостатъчни за неутрализирането на замърсителите. В химичните инсталации се
прилагат различни реагенти, които стимулират трансформирането на разтворените във водата замърсители
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падъчни води органични и неорганични съединения. Посредством биологично пречистване е възможно да
бъде постигната висока степен на
чистота на отпадъчните води, достигаща 99%. Водите, пречистени до
такава степен, не е необходимо да
бъдат подлагани на вторично третиране чрез различни технологии за
доочистване, филтърни системи и др.
В зависимост от това дали биологичното пречистване протича в
присъствието или отсъствието на
кислород (аеробна или анаеробна среда), биологичните съоръжения могат
да бъдат още аеробни и анаеробни.
На пазара е достъпно богато разнообразие от биологични локални пречиствателни станции, които попадат в различни класове и категории
в зависимост от конструкцията и
използваната технология в съоръжението: с активна утайка, с фиксирана биомаса, с гравитачно оттичане,
с принудително изпомпване и др.

Биологични локални
пречиствателни станции
Обикновено изграждани на модулен
принцип, биологичните пречиствателни станции най-често включват
в конструкцията си няколко модула с
различна функция, обединени в общо
съоръжение. Друга типична конфигурация е пречиствателна станция с
общ корпус, който е поделен на няколко отделни камери. Различните камери или модули на локалните пречиствателни станции с биологична
технология изпълняват различни функции, като в тях обикновено протичат процеси на нитрификация, денитрификация, дефосфатизация, обеззаразяване и др. В зависимост от специфичното им приложения, корпусът
на тези съоръжения и отделните им
компоненти могат да бъдат изработени от полимерни материали, бетон, стомана и др.
Процесът на пречистване в биологичните инсталации започва с фаза
на механично пречистване. В системата се подава допълнителна биомаса, която способства за създаване на
специфични условия, при които анаеробни бактерии разлагат органичните замърсители във водата в отсъствието на кислород. На следващия
етап от пречистването отпадъчните води се отвеждат към зона за
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аериране (най-често с подаване на
допълнително количество въздух) с
цел катализиране на процеса на биологично пречистване. На тази фаза
може да се използва активна утайка,
която съдейства за бързото и ефективно пречистване на водата от
замърсители, включително болестотворни микроорганизми. В зависимост от необходимата степен на
пречистване, водата може да бъде
подложена на допълнително третиране в биофилтри с биофилм. След постигането на желаната степен на
чистота, отпадъчните води се извеждат извън системата.
Изборът на пречиствателна станция за отпадъчни води от битови
обекти зависи от много фактори.
Сред тях са параметрите на приложението, които определят капацитета на необходимото съоръжение и
използваната технология, както и
необходимата степен на пречистване на водата. Важно е да се отчете
с какъв интензитет и с каква периодичност в пречиствателната станция ще постъпват отпадъчни води.
Важен критерий за избор на решение
е и необходимостта от обслужване
и поддръжка на системата. Специалистите препоръчват да се търси
съоръжение, чийто режим на обслужване максимално отговаря на режима на обитаване на обекта.

Предимства на биологичното
пречистване
Както бе обяснено, след постъпването на замърсената вода, процесът
на пречистване в случая на локалните пречиствателни станции с биологично пречистване се случва по
точно определена схема, преминаваща през няколко етапа.
Първата фаза, включваща механичното пречистване, представлява
фактическото премахване на всички едри вещества, както и тези,
които не могат да бъдат разтворени. Следващият етап включва отстраняването на бактериалните
замърсители. Третата и последна
фаза представлява оставянето на
водата в покой, създавайки условия
за отделянето на твърдите частици и утайки. За протичането на
отделните етапи пречиствателното съоръжение е разделено на отделни сектори, които обаче са обедине-

ни в общ корпус. По принцип пречиствателните станции се състоят
от три камери, всяка от които има
свое предназначение и изпълнява
определена функция - биобасейн,
място за утаяване, дезинфекция, а
замърсената вода преминава през
всяка една от тях в процеса на пречистване. Резултатът от последователните процеси - получената
пречистена вода, се отвежда от
пречиствателното съоръжение.
В сравнение с намиращите все още
широко приложение септични ями,
локалните пречиствателни станции
притежават редица важни предимства. Сред тях е фактът, че те се
доставят направо готови за монтаж
и не зависят от почвата и нивото на
подземните води. Освен това, пречиствателните станции за биологично
пречистване не водят до замърсяване на района, в който се експлоатират. Понякога в тях се предвижда и
допълнителна възможност за съчетание на биологичното пречистване и
допълнителна аерация. Това води до
по-висока скорост на самата преработка, а и повишава степента на
очистване. Друго предимство на
биологичните пречиствателни станции е елиминирането на лоши миризми, понеже в рамките на протичащите процеси не се отделят метан и
серен диоксид.
Като недостатък на този тип
станции може да се посочи първоначалната инвестиция, която е значителна, но в процеса на експлоатация
тя се изплаща за кратък период поради ограничените разходи за поддръжка. За недостатък обаче се определя зависимостта от електрическо захранване.
Важно е да се има предвид, че
строгото спазване на технологичния
режим, отчитането на токсичното
въздействие на някои органични и
неорганични съединения върху микроорганизмите е абсолютно задължително. Налице е и необходимост от
разреждане на отпадните води, в
случаите когато се наблюдават високи концентрации на определени
замърсители и различни почистващи
препарати.
Вследствие на биологичното пречистване се получават два крайни
продукта, които са подходящи направо за директна употреба. Това са
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техническа вода и органична тор.

Използвани материали
При определянето на качеството
на дадено пречиствателно съоръжение много важен фактор е материалът, от който то е направено. Той
трябва да бъде съобразен с броя на
хората, които ще обслужват станцията, количеството отпадъчна вода
и метода на пречистване, които са и
основен фактор при избора на конкретна локална пречиствателна станция. Специалистите подчертават, че
особено внимание трябва да се обърне
на показателите за очистка на водата, отчитането на неравномерността на постъпване на отпадните
води, както и условията за обслужване на системата.
Материалите, които обикновено
се използват за изработването на
едно такова съоръжение, са метали,
пластмаси и бетон, най-често стомана (предимно въглеродна) и различни пластмаси (напр. полипропилен).
По-голямо е разнообразието от естетическа гледна точка, като производителите на локални пречиствател-

ни станции предлагат различни цветове за съоръженията, а горните
капаци често се оформят като декоративни елементи.
При избирането на даден вид материал е добре да се вземат предвид
неговите предимства и слаби страни. Пластмасовите материали например са леки, не са податливи на корозия и лесно се монтират. При монтажа им обаче е необходимо да се вземат определени мерки за защита на
съоръжението от въздействието на
подпочвените води. В сравнение с тях
металните конструкции са по-тежки, но за да се предотврати изместването им вследствие на подпочвени води те трябва да бъдат инсталирани върху бетонна основа. Металните съоръжения също така са податливи на корозия, така че е необходимо да се покриват с антикорозионен слой.
Вземайки предвид тези слаби страни на различните пластмаси и метали като изграждащ материал, то
съоръженията, изградени от стоманобетон, на пръв поглед имат редица предимства – не са податливи на

корозия, достатъчно тежки са, за да
няма нужда от допълнителни мерки
срещу подпочвените води. Точно
тяхното тегло обаче значително
усложнява монтажа, а евентуалното
замръзване и размразяване на материала може да нанесе значителни
щети по горната част на конструкцията.

Монтажът на локалните
пречиствателни станции
обикновено е лесен – те се изграждат предварително и се доставят в
готов вариант. Самият монтаж
всъщност представлява полагането
им в земята и свързването на водните и електрическите връзки, като не
се изискват значителни строителни
работи. Обслужването им също е максимално опростено – станцията не е
източник на допълнителен шум или неприятен мирис в процеса на работата си. В повечето случаи локалните
пречиствателни станции са напълно
автоматизирани, което премахва
нуждата от специализирана поддръжка. Необходимо е единствено
периодично наблюдение.
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