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Новини.
Връчиха наградата на представителството на Бавария за 2011
година
Интервю с Мирослав Долапчиев, изпълнителен директор на
Алокор.
Интервю с инж. Валентин Маринков, председател на Българска
асансьорна асоциация, пред сп. ТД Инсталации.
Загорка стартира изграждането на зелен склад за готова продукция. Очаква се сградата да бъде сертифицирана по BREEAM.
Сградни инсталации на Софарма Бизнес Тауърс.
Интервю с инж. Христомир Иванов, управител на Евро Инженеринг.
Пасивни и активни мълниеотводни системи.
Парково и градинско осветление.
Автоматичен контрол на щори, сенници и прозорци. Оптимизиране на управлението на естествената осветеност и вентилация в сгради.
Проектиране на ОВК системи за СПА центрове.
Локални пречиствателни станции за отпадни води.
Асансьорна безопасност и промени в нормативната база.
Интервю с инж. Стево Лозановски, директор продажби на Макита България и регионален мениджър продажби на Makita за Югоизточна Европа.
Детектори за локализиране на инсталации.
Алармени системи. Подбор на компонентите и специфики при
проектиране.
Домофонни системи. Специфики на аналоговите, цифровите и
видеодомофоните.
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Изовер организира 8-и международен конкурс за студенти по архитектура

През май 2012 година ще завърши 8-мото издание на спонсорирания от Изовер конкурс за студенти по архитектура Изовер МултиКомфортна Къща, в който ще участват 22 държави, съобщават от
компанията. Победителят в международното състезание ще получи
награда от 1500 EUR.
„Конкурсът се провежда в два кръга: национален и международен.
Трите най-добри проекта от националния кръг ще имат правото да
представят България в Братислава, Словакия. В националния конкурс
ще участват студенти от Университета по архитектура, строи-

телство и геодезия, София; ВСУ Любен Каравелов, София; НБУ, София и ВСУ Черноризец Храбър“, споделят от Изовер. „Заданието на
конкурс 2012 ще се състои в разработване на „устойчива“ общност
(жилищен квартал) в рамките на програмата за възстановяване на
областта около водния басейн Трент, по поречието на р. Трент, Нотингам, Великобритания. Темата на конкурса е проект - предложение за регенериране, обновяване и създаване на квартал, в който да
се настанят 12-15 семейства. Трябва да се развие и проектира
необходимата инфраструктура, да се осигурят работни места
(офисплощи), места за отдих и забавление. Проектът и новите
функции ще бъдат част от програма за обновяване, основана на
съвременни идеи за „устойчиво“ постиндустриално развитие на
европейските градове.
Всички сгради трябва да се проектират съобразно критериите
на Изовер Мулти-Комфортната Къща, която осигурява най-висок
топлинен комфорт, спестявания на енергия, намаляване на вредни
емисии на CO 2, отлични акустични качества, противопожарна защита и безопасност. Също така сградите трябва да функционират с възобновяеми енергийни източници като фотоволтаични
клетки, слънчеви колектори и резервоари за дъждовна вода“, допълват те.
От компанията споделят, че на студентите ще бъдат предоставени ситуация и планове, помощни материали от Изовер – архитектурни детайли, ръководство за проектиране на Мулти-Комфортна
Къща, софтуер за топлотехнически калкулации, продуктова информация.

Венто-К e дистрибутор на Viessmann
Отскоро фирма Венто-К, предлагаща цялостни решения в областта на вентилационната, климатична и отоплителна техника,
включи в портфолиото си и продукти на Viessmann, съобщиха за сп. ТД
Инсталации от офиса на компанията.
„Tъй като досега нашата фирма се занимаваше главно с вентилация и климатизация, решихме да
разширим продуктовата си гама,
като предложим цялостни решения
в областта на отоплението“, разказаха от Венто-К. „VIESSMANN е
компания с международна ориентация с 23 производствени дружества в 11 страни и 120 търговски
представителства в целия свят.
Богатата продуктова гама на Viessmann включва: кондензни, нискотемпературни, парни котли, такива за прегрята вода и отработена топлина, както и когенератори на газ; нискотемпературни и парни
котли, такива за прегрята вода и за отработена топлина на нафта.
Viessmann предлага също и отоплителни системи на дърва, горивни
инсталации на биомаса, когенератори и биогаз инсталации, както и
соларни системи. Ние ще предлагаме на клиентите си всички тези
продукти“, допълниха от компанията.
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КАНИСКО представи нови решения за ВиК, пътно и архитектурно проектиране

На серия от годишни срещи фирма КАНИСКО, оторизиран партньор на Autodesk и дистрибутор на фирмите StudioARS и CGSPlus, представи новости за софтуерните продукти в
областта на ВиК, пътно, архитектурно, интериорно и мебелно проектиране и визуализация
на проекти. Събитията се проведоха, съответно, на 15 и 22 ноември т. г. в столичния
хотел Света София и на 5 декември - в Централния дом на архитекта.
В рамките на традиционната годишна среща, посветена на развитието и практическо-

то приложение на софтуерни решения за
външно ВиК проектиране бяха представени
базовите платформи за външно ВиК проектиране на фирма Autodesk - AutoCAD, AutoCAD Map
3D и AutoCAD Civil 3D, както и новата фамилия
продукти Urbano 7 на фирма StudioARS. Urbano
7 е преведен на български и съобразен с българската практика и норми за проектиране.
Организираната съвместно с фирмите
Autodesk и CGSPlus годишна среща, посветена на софтуерните решения за пътно проектиране – AutoCAD Civil 3D и Plateia, очерта
предимствата на новите 2012 версии на двата продукта. Наред с представянето на найразпространените софтуерни решения за
пътно проектиране, бяха направени и демонстрации с практически приложения на Plateia
– платформа, съобразена изцяло с българската практика. За финал на програмата бяха
показани и вече реализирани проекти в стра-

ната. КАНИСКО обяви дарение – учебни класове за пътно и ЖП проектиране с Plateia и
Ferrovia на УАСГ и ВТУ Тодор Каблешков.
3ds Max Design и пакетите Design Suites и
тяхното приложение в помощ на архитектурното, интериорното и мебелното проектиране бяха акцент на третата среща, проведена
през м. декември. Пакетите Autodesk Design
Suites бяха изтъкнати като предпоставка за
гъвкавост при посрещане на бизнес предизвикателствата и повишаване конкурентоспособността на фирмите. В рамките на програмата се проведоха и две демонстрации –
Sketchbook Designer 2012 и 3ds Max Design 2012,
които представиха нови инструменти и техники за визуализиране на проекти. Голям интерес предизвикаха дипломните проекти на студенти от Националната Художествена Академия, както и демонстрираните интериорни
проекти, изпълнени с 3ds Max Design.

Парадайс Електрик Консулт участва в симпозиум по мълниезащита в Испания
На 24 и 25 ноември т. г. във Валенсия, Испания се проведе Международен симпозиум по мълниезащита, съобщиха от
офиса на Парадайс Електрик Консулт. В него взе участие управителят на компанията Ернесто Нориега Стефанов. Той бе
избран от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) и Българския институт по стандартизация
да представи България на единственото по рода си мероприятие. В него взеха участие учени и специалисти от 25 държави
от целия свят. Ернесто Нориега Стефанов представи страната с доклад на тема „Одит на мълниезащитни системи в
подстанции с високо и средно напрежение“. „Представянето беше много добре прието от колегите-участници на Симпозиума“, заяви той. От компанията припомнят, че това не е единственото участие на Нориега Стефанов в прояви по темата
от световен мащаб. През 2009 г. той е участвал в международни симпозиуми по мълниезащита в Полша и Бразилия. „С
последната си изява фирма Парадайс Електрик Консулт в лицето на своя управител утвърди позициите и уменията си
на световно ниво“, коментират от компанията. „Към това можем да добавим и факта, че в момента Нориега Стефанов
работи върху няколко проекти с водещо значение в Перу“, допълват от Парадайс Електрик Консулт.

Проведе се технически семинар на Beghelli

На 13 декември т. г. в конферентна зала №
1 на Парк хотел Витоша се проведе технически семинар „Нови промишлени, спортни и аварийни осветителни тела oт Beghelli“, организиран от българското представителство на
компанията. Водещ на мероприятието бе инж.
Иван Димов, управител на Бегели България.
Г-н Дейвид Гавлик, маркетинг директор
Beghelli, представи индустриалните взривозащитени промишлени осветителни тела от
серия ACCIAIO и иноватите серии на популярÑÒÐ. 4
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ните осветители LEADER – LEADER LED, със
светодиодни тръби, както и LEADER Xtreme,
за високотемпературни приложения. Беше
представена и серията TAURUS, разработена и във вариант TAURUS Sport, за закрити и
открити спортни обекти с повишена защита от удар и възможност за завъртане под
ъгъл, подходяща за монтаж както на таван,
така и на стена.
Г-н Габлик изтъкна предимствата на индустриалното осветление на Beghelli - опростен монтаж, благодарение на уникалната Fast
connection система, възможност за монтаж
в опасни среди или на места със специални
изисквания, висока ефективност на светене
на LED модулите, метални корпуси, специални алуминиеви огледални рефлектори, разработени съобразно спецификите на LED осветлението, закалени високотемпературно устойчиви покривни стъкла.

Продуктовата гама за аварийно и евакуационно осветление бе представена от г-н
Томас Ханчик. Акцентът бе поставен върху
отличаващите се с изключително естетичен
дизайн AESTETICA LED, PLANA, SLIMLINE във
варианти с акрилни или метални корпуси, предлагани в различни цветове според изискванията на инвеститорите.
„ Сред техническите характеристики на
аварийните и евакуационни тела на Beghelli са
разработените варианти за режим на светене
1, 2 и 3 часа. Телата са приложими едновременно за стенен и таванен монтаж, както и
на пендели. Могат да работят автономно, в
система за управление, а също така и в система с централна батерия“, информира той.
Вниманието на присъстващите бе привлечено и от добре познатата у нас нискоценова
серия Eco LED Bandera и новите Ronos и Kubus
IP65, подходяща и за външен монтаж.
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Връчиха наградата на представителството
на Бавария за 2011 година
На 6 декември т. г. в Гранд Хотел
София заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма на
Република България г-н Иво Маринов и
Посланикът на Федерална република
Германия в България Н. Пр. г-н Матиас
Хьопфнер връчиха официално наградата на Представителството на Бавария в България за 2011 г.
„С цел да стимулира положителното развитие на българо-баварските
икономически отношения и да насърчи
добрите делови практики с партньори от Бавария, Германо-Българската
индустриално-търговска камара
(ГБИТК), в рамките на която от 2003
г. съществува Представителството
на Бавария в България, връчва за пета
поредна година първата по рода си
Награда на Баварското представителство в България за фирми със значителен принос в развитието на двустранните икономически отношения“,

споделиха организаторите.
Наградата бе връчена в две категории: отличие за баварско предприятие с успешно развита дейност в
България и отличие за българско предприятие с добри икономически контакти с Бавария. Призовете бяха
присъдени съответно на фирмите
Хамбергер България и Адвал.
„Фирма Хамбергер България е
създадена през януари 2003 г. като
дъщерно дружество на немската Хамбергер Индустриверке“, разказа нейният управител г-н Николай Петров.
„През 2003 г. Хамбергер България започва производство с 32 души персонал. Към настоящия момент сме найголемият производител на санитарни продукти (седалки за тоалетни чинии) в Европа. До края на т. г. по прогнозни данни фирмата ще произведе
3 200 000 изделия и ще направи оборот от 56 млн. лева“, информира той.

„Фирма Адвал е основана през 1993
г. Дружеството е специализирано
предимно в тунелно строителство и
укрепващи конструкции“, запозна
присъстващите с дейността на компанията арх. инж. Валентин Трашлиев, изпълнителен директор на Адвал.
„Тя изпълнява анкери, сондажни и инжекционни работи и пръскан бетон.
Като партньор на европейски компании и самостоятелно, Адвал участва
в строителството на тунели в Германия, Испания, Гърция и България. От
2008 г. компанията е и основен изпълнител в строителството на метрото в гр. София“, допълни арх. инж.
Трашлиев.
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Инженеринговите компании у нас
работят на европейско ниво
Мирослав Долапчиев, изпълнителен директор
на Алокор, пред сп. ТД Инсталации
Г-н Долапчиев, бихте ли представили
накратко себе си и дейността на фирма Алокор?
Компанията ни съществува официално от 3 години. Екипът й на практика е на пазара от повече от 10 години и когато учредихме фирмата, се
сляхме. Така се получи една млада
инженерингова компания с много голям опит. До мен като изпълнителен
директор има технически директор,
който е с дълъг стаж и натрупан
опит в сферата на автоматизацията и климатизацията. За да работиш
на този пазар, е необходимо да познаваш много добре процесите и да
умееш да ги управляваш ефективно.
Това е и нашето голямо предимство
– екипът ни се състои от специалисти, които не са чисто софтуерни
инженери, а са хора, които познават
и разбират процесите в сградите.
Екипът ни се състои от 13 човека.
Преди работата ми в Алокор, отговарях за продажбите в Siemens
Building Automation. Като инженерингова компания работим приоритетно с техни продукти.
Какво предлагате на пазара и какви са
приоритетите в дейността ви?
Ние предлагаме цялостни системи за
управление на сгради (BMS). Компанията ни е предимно със зелена насоченост. Не реализираме всеки проект, на всяка цена. Приоритетът ни
е да работим сгради, при които инвеститорите са наясно какво искат
да постигнат в крайна сметка. Затова и ако погледнете нашите проекти, всички те са в значими сгради. Нямаме практика да работим по
търговски обекти, тъй като при тях
работата е много различна и рядко
се оценява ефектът от системите
за автоматизация. Изпълняваме основно сложни и комплексни проекти
от типа на фармацевтични и преработвателни предприятия, болници и
други.
Освен това сме една от малкото
български компании, които работят
ÑÒÐ. 6
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и в чужбина и то още от самото ни
създаване. Приоритетно избрахме да
работим в Румъния.
Кои са основните Ви български и чужди
партньори?
В областта на автоматизацията
работим предимно със Siemens и Carel,
които са най-дългосрочният ни партньор. Благодарение на Carel, стъпихме на румънския пазар, тъй като те
имат много сериозна стратегия за
развитие и ни поканиха като партньор, с който да работят там. Работим и с фирмата AMX, може би найголямата фирма за автоматизация за
частни сгради. Работим и с италианска VDA компания, предлагаща решения в областта на хотелската
автоматизация, въпреки че в България тези централни решения за хотели не са особено популярни.
Бихте ли споделили някои от знаковите
проекти, по които компанията работи?
Наскоро реализирахме Център за репродуктивна медицина, завършен през
тази година, специфичното бе, че в
сградата има много чисти помещения и комплексен индивидуален контрол. Такива сгради обикновено се
правят с много високо ниво на оборудване за автоматизация, но инвеститорът не беше готов да плати
за това. Наложи се да намерим алтернативно решение за такъв тип сграда и направихме нещо, което не бяхме реализирали до този момент. Това
е първата сграда, при която заложихме и мониторинг на сградата, осъществяван през touch screen панели. Към
момента компанията Actavis е един
от най-големите ни клиенти, а нещата, които реализираме за тях са на
най-високо ниво, а в момента реализираме и едни мащабен проект с военно предназначение.
Как оценявате състоянието на пазара
на системи за сградна автоматизация? От какви критерии се ръководят
инвеститорите при избора си?
За съжаление, начинът, по който се
правят системите от този тип в

България при голяма част от сградите не е базиран на технологията.
Тази част от проекта трябва да
бъде заложена, за да може проектът
в перспектива да бъде стойностен
и конкурентен. Това, обаче, се наблюдава само при проекти с чужди инвеститори. Зелени проекти като
Sopharma Business Towers са по-скоро единични случаи, отколкото масово явление. Радостно е, че инженерингови компании като нашата, макар да са малко, се опитват да поддържат висок стандарт на този вид
услуги. Това показва, че в България
наистина могат да се правят стойностни неща.
В каква посока планирате бъдещото
равитие на Алокор?
Сградната автоматизация е основен
приоритет за нас, затова и е област,
в която инвестираме и ще продължим
да се развиваме. В каква посока, не
знам, тъй като това ще зависи от реализацията на проектите ни в чужбина, защото за нас мащабното развитие едва ли би могло да се свърже
с българския пазар, тъй като проектите тук са ясни, пазарът е разпределен. Затова за мен от голямо значение е развитието ни в Европа.
Стартирахме пилотен проект в началото на тази година - наши собствени софтуерни продукти, и мисля, че това ще бъде новата посока, в
която ще се развиваме.
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Знаем ли как да оценяваме реалните
ползи от проектите за енергийна
ефективност и ВЕИ?
Едва ли вече е необходимо да се поставя под съмнение
фактът, че мерките за ефективно потребление на енергия и производството на енергия от ВЕИ биха ни помогнали да постигнем трайни и значителни икономии в нашите дейности. Способни ли сме обаче точно да остойностим очакваните печалби? Знаем ли как да докажем достоверността на нашите изчисления, за да осигурим подобри условия за финансиране на нашите проекти?

Измерването и удостоверяването на резултатите от
проекти за енергийна ефективност и ВЕИ представлява
процес, при който измерванията се използват за надеждно определяне на реалните спестявания, които могат
да се постигнат в даден обект чрез изпълнението на енергоспестяващи мерки. Точно този процес е и ключът, който ще отвори вратите за преодоляване на често срещаното недоверие на финансовите институции към този
род проекти: използването на международно признати методики и технически протоколи е изпитано средство за
улеснен достъп до така необходимия финансов ресурс, при
това при значително по-добри условия.
Именно повишаването на знанията и уменията за измерване и удостоверяване на енергийните спестявания
е основната цел на проекта ПЕРМАНЕНТ, финансиран по

програма "Интелигентна енергия за Европа". Проектът се
опира на 12-годишния опит на Организацията за оценка на
ефективността (Efficiency Valuation Organization) в оценяването на проекти за повишаване на енергийната ефективност при крайните потребители в страни от целия
свят. Пряко ангажирани в изпълнението на проекта са и
самите експерти на организацията, които на практика са
участвали в разработването на инструментите, представени в международните протоколи.
При изпълнението на проекта бяха обучени финансисти,
разработчици на проекти, енергийни мениджъри и потребители на енергия в страните партньори по проекта - България, Полша, Румъния, Хърватия и Чешката република. Обучението се извърши на основата на два протокола, разработени от Организацията за оценка на ефективността Международния протокол за измерване и проверка на резултатите (МПИПР) и Международния протокол за финансиране на енергийната ефективност (МПФЕЕ), които бяха преведени на езиците на страните партньори по проекта.
Повече от 130 технически експерти и 53 представители на финансови институции от България повишиха своята квалификация въз основа на утвърдения международен
опит по време на проведените курсове в София, Бургас и
Габрово.
Подробна информация за международните протоколи,
както и за резултатите и ползите от изпълнението на
проекта, можете да намерите на уеб сайтовете :
www.eneffect.bg, www.evo-world.org.

Координатор на проекта ПЕРМАНЕНТ за България:
ЕнЕфект-Консулт ЕООД
1164 София, бул. "Христо Смирненски" № 1, ет. 3
тел.: (02) 963 17 14; факс: (02) 963 25 74
e-mail: eneffect@eneffect.bg
Лице за контакти: инж. Петър Камбуров, ръководител на проекта
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Целта ни е да приложим
европейската нормативна
база в България
инж. Валентин Маринков,
председател на Българска асансьорна
асоциация, пред сп. ТД Инсталации
Кога е създадена Българска асансьорна
асоциация (БАА)?
Асоциацията е регистрирана през
2010 година. Нейни членове са 25
компании, истината е, че не целим
количество, а качество. Огромната
част от фирмите виждат само ползи от тази съвместна дейност. В нея
членуват основно фирми, вносители
на асансьори и такива, които монтират и поддържат съоръженията. Поддържаме постоянни контакти както
с другите вносители, така и с производителите на асансьори.
Какви са основните й цели?
Основната цел на асоциацията е да
се приведат асансьорите в страната
в състояние, в което да са безопасни
за ползвателите си. Това се налага
поради факта, че е недопустимо в една
европейска страна на асансьорите да
се гледа като на потенциална опасност. Като част от Европейския съюз,
държавата има пред себе си точни и
ясни наредби, чиято единствена цел е
безопасността на асансьорите. Това
в България не се спазва поради липсата на контрол.
Какви инициативи планирате? Имате
ли конкретни положителни резултати,
постигнати по тях?
Сред инициативите ни е създаването на диспечерски (call) център, тъй
като асансьорите са доста стари и
често се случват инциденти с тях. В
този случай хората престояват дълго
време, без да имат възможност за комуникация. За да може, обаче, това да
се случи, трябва първо да бъде застъпено в наредбата.
Необходимо е да се издейства изрично нареждане за извършване на
преустройство на асансьорите, тъй
като то би обхванало 60 – 70 хил. дейÑÒÐ. 8
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стващи съоръжения. В случай че се вземе решение за
това,
процесът
ще
продължи с години, това ще
бъде също бизнес за фирмите в сектора. Това би гарантирало в известна степен
тяхната независимост от
стагнацията в строителството.
Call центърът е доста
голяма инвестиция, макар че
според европейските нормативни актове сме длъжни да
ги изградим. На практика няма институция, която да отговаря.
Според нас, контролът в България
е тенденциозно насочен срещу фирми,
които на практика отговарят на европейските стандарти. Като следствие от това е и другото наше
желание – да дадем възможно най-голяма публичност на този проблем.
Стремим се да влезем в активен диалог с органите на властта в България. Имаме реализирани срещи с различни нива на администрацията в
правителството, парламентарни комисии, имаме подкрепа от тях. Дори
нещо повече – поставена ни е задача
да подготвим проект за нова наредба
за асансьорите и ще настояваме да
бъде разгледана и в крайна сметка –
приета. Същността й ще бъде 100%
препратка към европейските наредби.
Сред исканията ни е пълното синхронизиране с европейската Директива
95/16 и всички европейски стандарти;
отмяна на наредбата, тъй като настоящата е заблуждаваща и голяма
част от работещите в сектора на
практика не могат да разберат какви са правата и задълженията им.
Основното, което трябва да се напра-

ви е да се закрие държавната инспекция и да се създаде нов надзорен орган.
Ние сме за една малка администрация
от много добре платени служители
специалисти в областта, които да
осъществяват контрол на действащите съоръжения и при необходимост
да изискват тяхното спиране. В повечето случаи, говорим за необходимост
от елементарни неща – монтиране на
устройство за претоварване, кабинна врата. По наше мнение е важно да
се търсят европейски програми за финансиране, банките да отпускат нисколихвени кредити за етажна собственост и модернизация на асансьорите. Това, в крайна сметка, ще бъде
и допълнителен стимул за цял един
сектор от икономиката, както и допълнителен източник на приходи за
държавния бюджет. Целта ни не е да
създаваме нова законова база – целта
ни е просто да се приложи европейската Директива 95/16.
Партнирате ли с други организации,
работещи в областта?
Наша цел е да се присъединим към
European Lift Association, която е найголямата и влиятелна организация в
Европейския съюз в областта.
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Голямо разнообразие на зелени технологии
на водещия Форум за Югоизточна Европа
През следващите години ще станем
свидетели на истински бум на развитието на зелени технологии. По данни на
Европейската комисия до 2050 г. тяхното производство ще се увеличи три пъти. Страните от Югоизточна Европа
също ще бъдат част от тази зелена революция.
Какви са реалностите и какво предстои в областта на възобновяемата
енергия и управлението на отпадъците?
Отговорите ще представи най-големият бизнесфорум за Югоизточна Европа,
който ежегодно се организира от Виа Експо. Той ще се проведе в периода 28-30
март 2012 г. и обединява Конгрес и изложба за енергийна ефективност и възобновяема енергия, SEE Solar и "Save the
Planet" - Конференция и изложба за управление на отпадъци, рециклиране и екология.
Ефективният формат на изявата и
силното международно участие са отлични възможности за намиране на нови пазари, създаване на професионални
контакти и обмяна на опит.
В няколко зали на ИЕЦ изложители от
над 13 държави ще покажат най-съвременните технологии в секторите. За
първи път организаторите обособиха
SEE Solar - паралелна изложба с фокус
върху соларните системи, като решението беше продиктувано от големия интерес на водещи компании и отличните
показатели на слънчевото греене - ключов фактор за ръста на бранша. Висококачествени PV модули и решения за плоски и скатни покриви на жилищни и промишлени сгради ще можем да видим от
Апекс Солар. Компанията наскоро стартира изграждането на две фотоволтаични централи с обща мощност от 316
кWp. Един от световните производители
на инвертори за фотоволтаични системи за свързване към електрическата
мрежата е Fronius, фирма с над 60-годишен опит и традиционен участник в изложението. Международният консорциум Smart Group има за цел до 2015 г. да
управлява активи на стойност над 100
млн. евро. Дори в условията на световна финансова и икономическа криза, компанията продължава успешно да инвестира и реализира енергийни проекти. Ново име в изявата е Sputnik Engineering, която е производител на соларни инвертори и системи за мониторинг с марка

SolarMax. Продуктите на швейцарската
компания се отличават с изключително
висока ефективност и оперативна надеждност. Canadian Solar планира да завоюва
нови позиции на пазара на Югоизточна Европа, като за момента фокусът е върху
България. Според изпълнителния директор
д-р Кю, глобалният пазар на соларни технологии изисква постоянни иновации и подобрения по отношение на ноу-хау, изпълнение, цени и сигурност. Наскоро компанията представи новата серия модули
Intelligrated Power CommercialAC, която напълно отговаря на нуждите на клиентите. Тя обединява интелигентността на
електрониката на панела и специално проектиран модерен дизайн, осигуряващи повисока производителност, безопасност и
ниски разходи за монтаж. Друг лидер в производството на възобновяема енергия е
германската компания juwi, която се развива в няколко направления - соларна, вятърна и биоенергия. Амбициите й са да интернационализира своя бизнес чрез експанзия на нови, обещаващи пазари като
Южна Африка, Индия, Великобритания, България и Чили. juwi наскоро пое мениджмънта на 5-мегаватов фотоволтаичен парк
с 51 600 модули в България, а juwi
Management ще поддържа вятърен парк в
Dorobantu, в близост до Констанца, Румъния.
Традиционен участник в изложбата е
Global Wind Power, който развива активна дейност на Балканите. Vestas наскоро
стъпи на украинския пазар и спечели два
международни приза за създаване на първия глобален потребителски бранд за възобновяема енергия WindMadeТМ. Той идентифицира организации, използващи вятърната енергия в своята дейност, и на продукти, при производството на които е използвана вятърна енергия.
В рамките на изложението ЕТЕМ ще
представи най-новите си разработки на
алуминиеви профили за фотоволтаични
конструкции. Иван Златанов, продуктов
мениджър "Индустриални профили", дава
висока оценка на изявата, според него тя
е "Най-широкообхватното и ползотворно събитие в България, включващо всички аспекти на възобновяемите енергийни източници и енергийна ефективност,
организирано и провеждано на най-високо ниво". Специално внимание ще бъде отделено и на биоенергията. КА.Технолоджи
е изключителен представител на фирми-

те от групата Amandus
Kahl и фабрика за раздробяващи и компостиращи
м а ш и н и
Husmann. Тя
активно работи върху
популяризирането на потреблението
на дървесни
пелети за горене и в нейното портфолио са включени машини и съоръжения
за производство на биогорива, енергийни инсталации за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, инсталации за рециклиране и др.
Постоянно нарастващите количества отпадъци и тенденциите за тяхното пълноценно оползотворяване диктуват нови подходи към тях. В рамките на изложбата "Save the Planet" посетителите ще имат възможността
да видят иновативни решения с отличен икономически и екологичен резултат за управление и рециклиране на отпадъците и тяхното превръщане в нови ресурси. Сред имената на участниците са EREMA Engineering Recycling
Maschinen und Anlagen GmbH, IFE
Aufbereitungstechnik GmbH, Polytechnik и
Recycling Bulgaria.
Паралелната конференция и конгрес
ще запознаят отблизо делегатите със
световния опит на лектори от над 20
държави. Във фокуса ще бъдат горещите теми енергийна ефективност, биоенергия и биомаса, финансиране на проекти за ЕЕ и ВЕИ, управление на отпадъци и рециклиране.

За повече информация:www.viaexpo.com
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Загорка стартира
изграждането на зелен склад
за готова продукция
Очаква се сградата в Стара Загора да бъде сертифицирана по BREEAM

На 22 ноември т. г. с официална
церемония започна изграждането на
нов склад за готова продукция в Пивоварна Загорка в Стара Загора.
Кметът на общината Живко Тодоров,
заедно с ръководството на компанията в лицето на изпълнителния директор Рууд ван ден Ейнден, и Невен
Маджаров, мениджър управление на
доставките, дадоха началото на
строителните дейности по склада.
Сред гостите на събитието бяха
председателят на общинската комисия Емил Христов и проектантът на
сградата Андреа Момерин.
Площта на новия склад за готова
продукция е близо 3 000 кв. м, като
стойността на инвестицията възлиза на над 2 млн. лева. Очаква се изграждането на новия склад и въвеждането му в експлоатация да се случи през април 2012.
„ В началото на т. г. Загорка стартира дългосрочен проект за оптимизиране на складовите пространства
и логистичните процеси на територията на пивоварната, който се осъществява на два етапа“, споделят от
Загорка. „В рамките на проекта се
предвижда да бъде разширена складовата база за съхранение на готова
продукция и амбалаж. Напълно в духа
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на амбицията на компанията да бъде
зелен пивовар, бъдещата сграда ще
бъде сертифицирана по BREEAM
(Building Research Establishment Environmental Assessment Method) – световно признат метод за оценяване на
екологичните показатели на сгради
от всякакъв тип. Това ще бъде първата сграда, проектирана и изградена
по метода BREEAM, сред всички пивоварни компании на Хайнекен по
света, както и сред първите подобни сгради в България“, разказват от
компанията.
Консултант по проекта е г-н Андреа Момерин, който е сред четиримата сертифицирани оценители по
BREEAM в България и партньор на
BREEAM International.
От производителя на пиво разказват, че някои от иновативните зелени характеристики на новото съоръжение ще бъдат:
n поддържане на изискуемата температура в складовата част без
охладителна и отоплителна система, посредством по-добра изолация, бързи врати, естествена вентилация и принудителна циркулация на въздуха;
n максимално използване на естествената дневна разсеяна светли-

на с цел намаляване консумацията
на електричество за осветление
чрез използването на LED технология и иновативната система
Solar Tube;
n система за събиране и използване
на дъждовната вода с цел намаляване използването на питейна вода.
В склада за готова продукция се
предвижда също така да бъде изградена и BMS система.
„ Строителните дейности по закрития склад са вторият етап от
проекта за оптимизиране на складовата база и логистичните процеси в
пивоварната“, информират от Загорка. „В момента се приключва изграждането на започнатата през август
открита складова площадка и предстои нейното пускане в експлоатация. Новите съоръжения в старозагорската пивоварна са част от плановете на компанията за реализиране на платформата за устойчиво
развитие „Създаваме по-добро бъдеще“ и ще бъдат напълно съобразени
с актуалните зелени технологии и
изисквания. Всички тези инициативи
затвърждават позицията на Загорка
като най-модернизираната и иновативна пивоварна в страната ни“, категорични са от компанията.
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Сградни инсталации
на Софарма Бизнес Тауърс
На 10 октомври т. г. в София бе открита новата бизнес
и търговска сграда Софарма Бизнес Тауърс (СБТ). Сградата се отличава със заложените енергийно ефективни
технологии. Софарма имоти АДСИЦ е вложил в реализацията над 50 млн. евро, според експерти инвестиция от
този род се изплаща за период от 7 до 10 г.
Обектът е с разгъната застроена площ 51 000 кв.м.
Освен бизнес офиси, разположени в две кули, комплексът
включва двуетажен търговско-развлекателен комплекс с
разгъната застроена площ 11 000 кв.м и голям озеленен
покрив. От Софарма отбелязват, че сградите са Клас А,
най-високият клас според европейските и световните
класификации за търговски и офис площи.
Сградите са с децентрализирана отоплителна система
с разположени по периметъра конвектори. Те работят
само когато е необходимо, през по-голямата част от
годината дори не се налага да работят. Всичко е подчинено на идеята да се пести до 50% от обичайно използваната във всяка сграда енергия. „Фирма Термоклима 2005
е разработила технически и работен проект на целия
комплекс в тази част, както и постоянен авторски над-

зор до реализирането на проекта“, коментира инж. Богомил Хорозов, управител на компанията. „Основните съоръжения за обекта са проектирани с оборудване на фирма
GEA – Австрия, и HITACHI - термопомпени водоохлаждащи агрегати за молове. Преимуществата на съоръженията са в много високия коефициент на трансформация,
сертифицирани по EUROVENT, много ниски шумови нива
на най-висока скорост, много малък разход на ел. енергия
за конвекторите“, допълва той.
Фирма Дамвент е доставила

20 броя рекуперативен блок с вградена термопомпа
VEDA Max.E-Mini за СБТ. "Съвсем логично, с оглед новите изисквания по отношение енергоспестяване, както
и класа на обекта, беше заложено на съоръжение тип економайзери", коментират от компанията.
„Специално за дадения обект решението VEDA Max.EMini беше подобрено и модифицирано конструктивно, като
бяха използвани най-висок енергиен клас IE3 вентилатори, тип plug fan с вграден честотен регулатор. Беше
добавена клапа за рециркулация, позволяваща на съоръжението да работи при най-ниски външни температури
без нужда от допълнителен топлинен източник. Използването на специална шумопоглъщаща материя цели понижаването на нивото на звуково налягане и достигане
на желаните шумови нива в помещенията. Всяко едно от
съоръженията е произведено с вграден свободно програмируем DDC контролер, с възможност за връзка към
централната BMS на сградата.
За целите на обекта и проекта са произведени и двата стандартни типоразмера на VEDA Max.E-Mini – Mini
1с дебит до 2000 м3/ч и Mini 2 с дебит до 3200 м3/ч.
Със спечелването на този престижен проект, Дамвент
затвърждава позицията си на лидер в производството и
иновациите на комплексни решения за вентилация и климатизация от най-висок енергиен клас и с най-висока ефективност на оползотворяване на отпадната топлина“,
заявяват от Дамвент.

Фасадата на Софарма Бизнес Тауърс
е специално разработена по системата double skin (двойна
кожа) – във фугата между двете стъкла на фасадата са
разположени специални автоматизирани слънцезащитни
"щори". Прозорците се отварят за проникване на свеж и
чист въздух в помещенията. За създаването на тази
уникална фасада бе създаден консорциум от няколко фирми – Кристиян Нейко, Рейнърс, Астрал и Ретро солар.
Осветлението на сградата е система от висящи
осветителни тела. Те използват максимално ефективно
интензитета на светлината. Както и останалата част
от сградната инсталация, осветлението е свързано с
BMS, която позволява автоматичното му управление.
„Основното при
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проектирането на
ел. инсталациите
в СБТ е идеята за висока степен на
сигурност и най-важното – непрекъснатост на електрозахранването“,
коментира инж. Здравко Евлогиев,
управител на Контурпроект, проектант на част Електро. „Това е постигнато с изграждането на двустранни връзки на средно напрежение към ЧЕЗ. От друга страна, товарите към трансформаторите са
подредени по начин, позволяващ АВР
на НН на всяка двойка трансформатори. Приоритетно при резервирането са захранени бизнес и офис консуматорите за сметка на търговски и HVAC консуматори. Ядрото на
енергийния център са четири сухи
трансформатора по 1600 kVA. Допълнително, за консуматорите „първа“
категория е предвиден дизелгенератор с върхова мощност 980 kW и 60
kW UPS за консуматорите „нулева“
категория. Разпределителните уредби на страна РУ-СР и РУ-НН са на
фирма ABB.
Правилното проектиране на електрозахранването в търговско-административен комплекс с мащабите и
функциите на СБТ е от изключителна важност. Захранването в сградите изцяло се базира на шинопроводи.
Изградени са 12 шинопровода за различни цели от 400 A до 2000 A, като
са доставени общо повече от 1000 м
от фирма Legrand.
„Успешно внедрихме

шинопроводната система
за електрозахранване и електроразпределение серия SCP като аналог на
традиционните методи с използване
на кабели“, коментира инж. Андрей
Йовчев, Техническа поддръжка и Обучение в Льогранд България.
„Изборът на внедрените решения
бе продиктуван от следните фактори:
n сигурност на електрозахранването в случай на пожар – при използване на сухи трансформатори, в
комплект с шинопроводи, се елиминира опасността от разпространение на огъня. Цялата гама
продукти на Legrand е "fire
retardant", съгласно стандарт IEC
60332-3, т. е. не поддържа и не разпространява горенето и е тествана за устойчивост на огън,
съгласно DIN 4102-09 и EN1366-3;
висока устойчивост на къси съе-

динения, тестове и сертификати,
съгласно IEC EN 60439-2; нормална работа при 40 градуса околна
температура, без необходимост
от редуциране на натоварването,
спрямо 35 градуса, изискуеми по
стандарт; механически блокировки, с цел избягване на грешки и
намаляване на времето, необходимо за монтаж на шинопроводните
системи; ниски електромагнитни
емисии, съответно ниски загуби
на електроенергия по време на експлоатацията на сградите;
n лесно проектиране, сигурен и бърз
монтаж - основно се следва архитектурата на обекта, като завоите са винаги под прав ъгъл;
възможно е изработване на елементи с нестандартни размери; осигурява се автоматично, равномерно разпределение на натоварването между трите фази на шинопроводите; възможност за работа под
напрежение, без опасност за хората; степен на прахо- и влагозащита IP55.
n гъвкавост на системата при монтаж, благодарение на компактните си размери, дори в малки пространства; позволяват разширяване и преконфигуриране на системата за електрозахранване, във всеки един момент при експлоатация
на обекта; окомплектовани са с
нужните аксесоари за различен
начин на монтаж, дори в силно
сеизмични зони; не е необходимо
периодично техническо обслужване“, допълва той.
„Гръбнакът на преносната мрежа
са два 1600 A и два 1250 A разпределителни шинопровода. Най-общо те
могат да бъдат разделени на технологични / HVAC шинопроводи, резервирани шинопроводи от дизелгенератора и такива захранващи офисната част на сгради А и Б от 3 до 21
етаж. Всички главни, разпределителни, етажни и технологични ел. табла са захранени с къси връзки към шинопроводните системи на сградите.
Ел. апаратурата и корпусите на таблата са доставка на Siemens.
Изградено е работно, дежурно, рекламно, аварийно и адресируемо евакуационно осветление. Реализирано е
100% управление на осветителните
системи в обществените и офисните части през BMS системата. В
офисите на бизнес центъра и част от
обществените зони е реализирано
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номно електрозахранване на сградата,
състояща се от дизелгенератор с
мощност 1000 kVA на италианския производител VISA и непрекъсваемо токозахранващо устройство UPS с мощност 80kVA на френско-италианския
производител SOCOMEC.
„Максимално са използвани "green"
технологиите при конвенционалното
енергообезпечаване, като би могло да
се помисли и за бъдещо инсталиране
на фотоволтаична система“, коментира г-н Иван Попов, управител на
компанията.

Системата за сградно
управление (BMS)

DALI управление
на осветителното оборудване
Монтирани са над 2000 броя енергоикономични луминесцентни осветителни тела с огледални решетки и
директна-индиректна светлоразпределителна крива с DALI интерфейс.
Използването им води до значителни
икономии на ел. енергия и по-добър
зрителен комфорт. Това позволява,
от една страна, максимална гъвкавост при конфигурирането на желани площи. От друга страна, благодарение на димерното управление 0100% на светлоизточниците се постига до 50% икономия на ел. енергия.
Връзка на електрическите системи
към BMS системата на сградата позволява: мониторинг на ел.инсталацията на всички главни и етажни ел.
табла; електромери с комуникационен
протокол за контролно измерване на ел.
енергията на всички подобекти; мултимерни устройства за следене на параметрите на мрежата на всички изводи РУ-НН на ТП; възможност за анализи, превенция и изготвяне на товарови
графици по зони, блокове и системи; ел.
управление на осветлението през BMS/
DALI за всички обществени и офис зони;
ел.управление на всички HVAC системи; ел. управление на щори в офисите“,
разказва инж. Евлогиев.
Фирма DTS Цифрови преносни системи е изградила системата за авто-
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осигурява надеждното управление на
сградните инсталации – ВиК, електро, измервания.
„Проектът и изпълнението на BMS
и сградната автоматизация е изцяло наше дело“, споделя инж. Красимир Обретенов, управител на фирма
ЕЛТРОНИК. „За пълно обхващане на
системите за управление и наблюдение в сградите са използвани едни от
най-модерните европейски концепции
за сградна автоматизация. За максимална гъвкавост сградната автоматика е изградена от напълно самостоятелни подсистеми, работещи в
синхрон с BMS: Всеки етаж от сградите се управлява с два локални контролера CX9000 (Beckhoff). Те правят
връзка със системата от по-високо
ниво BMS по Ethernet, а с локалните
подсистеми се свързват чрез Gateway
KNX , EnOcean и LON.
Осветителните тела се управляват по протокол DALI, който чрез
Gateway KNX/DALI и EnOcean се
свързва с локален етажен контролер.
По този начин се постигат две цели
– високо качество, при максимален
комфорт и пълна диагностика на над
7000 DALI баласта чрез BMS.
Всички конвектори се управляват
локално по протокол MATRIX на GEA
и чрез Gateway LON се свързват към
локалните контролери. С цел икономия на енергия на отваряемите прозорци са монтирани магнитно управляеми контакти на фирма Omnio, работещи по безжичен протокол
EnOcean. По този начин запазихме фасадните панели от механични дейности и значително намалихме окабеляването на сградата.
Вградените оптични щори се управляват по протокол KNX със SHUTTER/
BLIND ACTUATOR N523/11 на SIEMENS.

Алгоритмите за управление се коригират автоматично от монтирани на
покривите на сградите метеостанции
на фирма Elsner, измерващи температура, сила на вятъра, слънчева радиация и осветеност. Метеостанциите
комуникират директно с актуаторите по протокол KNX. Така се постигат висока енергийна ефективност и
икономии на енергия за отопление,
охлаждане и осветление на кулите при
максимален комфорт. Всички измервания на енергии в сградите са с дистанционно отчитане.
Управлението на сградите се осъществява от BMS, изграден на базата на HMI/SCADA GENESIS 64 на
ICONICS с лиценз за 25 000 точки.
Като цяло в сградите има над 7000
DALI баласта, над 5000 точки KNX, над
1000 точки EnOcean, над 1500 точки
LON, над 150 точки Ethernet, над 100
контролера, над 80 точки MPbus, над
50 точки Mbus и всички работят в
синхрон в единен BMS. Цялата нисковолтова апаратура, включително
таблата са от гамата на SIEMENS“,
допълва инж. Обретенов.
"В СБТ има вградени много наши
изделия, някои са доставени от Елтроник, други чрез Дамвент и други
фирми“, коментира г-жа Гергана Ангелова, управител на Белимо България.
„Доставили сме бътерфлай клапи
и вентили с MP Bus изпълнителни
механизми и изпълнителни механизми
за клапи за въздух. Доставените от
нас изпълнителни механизми са свързани в цифрова система за управление
по стандарта на BELIMO - MP Bus.
Предимствата в използването на MP
Bus управлението на BELIMO е постигането на по-добра функционалност и
компановка на системата, както и подобрата комплексна цена, поради значителното редуциране на средства за
окабеляване“, разказва тя.

Оптимизация на пътникопотока
и връщане на eнергия в мрежата
„Целта на Алекс ЕА беше да предложи най-доброто решение за гладко
и плавно придвижване на хората в
СБТ“, коментират от компанията,
доставила и монтирала асансьорите.
„След подробен анализ бяха избрани
най-подходящите модели асансьори,
които да функционират правилно и да
се интегрират добре с оборудването на сградата. Оптимизирането на
пътникопотока в двете кули беше
една от основните цели при избора
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на модел асансьорни уредби. И затова бяха доставени най-бързите асансьори на Балканите - KONE MiniSpace
3.5 м/с и 2.5 м/с“, допълват те.
„Освен това е приложена иновативната технология KONE Polaris
Destination Control System - кабина без
кабинна бутониера. Това позволява
групирането на хората и оптимизирането на трафика чрез предварително задаване на желания етаж. Също
така друга основна стратегия при
избора на този модел асансьори е икономичната консумация на електроенергия и опазването на околната
среда. Използваната т.нар. Green
Technology, позволява връщането на
електроенергия по време на работа
на асансьорите обратно в мрежата
на сградата“, разказват от Алекс ЕА.
„Динакорд България достави и
пусна в действие

система за гласово евакуационно
оповестяване
и фоново озвучаване в СБТ“, споделя
Николай Христозов, представител на
компанията. „Системата е реализирана с централна апаратура Бош,
серия Плена. Апаратурата от серия

Плена позволява изграждането на
системи в пълно съответствие със
стандарт БДС EN 60849 и е сертифицирана по БДС EN 54-16. Бош Плена е изградена на модулен принцип. В
основата й стои контролер LBB1990/
00 с комутатор за 6 зони, с вграден
модул за евакуационни съобщения,
усилвател 240 W/100 V и микрофон за
извънредни съобщения.
С добавяне на допълнителни устройства, системата може лесно да
се разшири до 60 зони, с до 8 микрофонни пулта за отправяне на текущи
съобщения. Система Плена притежава множество възможности, сред
които най-отличителните са: пълен
самоконтрол, автоматично превключване на резервен усилвател при
отказ на основен усилвател, автоматично превключване към резервно
електрозахранване 24 V DC, при отпадане на основното електрозахранване, работа в двуканален режим за
едновременно предаване на фонова
музика и съобщения; съвместяване
със системи за пожароизвестяване,
с автоматично стартиране на съобщение за евакуация при пожар; съвместяване със системи за сградна ав-

томатизация за автоматично предаване на сигнал за повреда.
Системата, изградена в СБТ, е със
17 зони за отправяне на служебни и
евакуационни съобщения. В част от
зоните на системата е предвидена
възможност за предаване на фонова
музикална програма. В отделни обособени части от сградата е предвидена и възможност за включване на
локален музикален източник, като при
това приоритетното излъчване на
съобщения от усилвателната централа се запазва.
Служебните съобщения се отправят посредством 3 дистанционни
микрофонни пулта. Евакуационните
съобщения се отправят от отделен
микрофон само за извънредни съобщения, разположен в усилвателната централа, а при подаване на управляващ
сигнал от системата за пожароизвестяване в сградата се стартира автоматично предаване на предварително записано съобщение за евакуация. Системата разполага и с автономно резервно електрозахранване от
акумулаторни батерии, което позволява над 30 минути работа при пълно
натоварване“, разказва той.
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Заели сме се с популяризирането
на наредбата за мълниезащита
инж. Христомир Иванов,
управител на Евро Инженеринг,
пред сп. ТД Инсталации
Инж. Иванов, как действа наредбата за
мълниезащита на сгради, външни
съоръжения и пространства, приета
преди почти 1 година?
По стечение на обстоятелствата,
аз съм ръководител на колектива,
който разработи проекта за тази
наредба. Въпреки че имаме обосновано становище по някои моменти, ние
възприехме обнародвания от МРРБ
вариант на наредбата и я прилагаме
в ежедневната си дейност. На практика, в една държава стандартите са
нещо препоръчително, те не са задължителни и стават такива, когато
бъдат синхронизирани с някакъв публикуван нормативен документ. Това,
което успяхме да направим, е да обвържем нашата нормативна уредба с
европейския стандарт по мълниезащита. В нея на първо място сме поставили извършването на оценка на риска за поразяване от мълнии, т. е. как
една сграда да бъде надеждно защитена от мълнии, на основата на извършена актуална оценка на риска.
Друг важен аспект е, че в наредбата
са посочени ясни и точни правила на
проектиране и изграждане на мълниезащитните и заземителни уредби на
различните видове обекти, както и кой
отговаря за наличността и състоянието им, ако те не са изпълнили предназначението си при керонична (гръмотевична) дейност и какви грижи трябва да се полагат, за да се елиминират
възможните инциденти. Мисля, че
въпреки някои слабости, наредбата е
приемлива. Оттук насетне проблемът
е как тя ще се прилага, кой и как ще
осъществява контрола за това.
Какви са Вашите впечатления относно
прилагането на наредбата за мълниезащита на различните видове обекти в
практиката?
Впечатленията ми не са добри –
наредбата я има, но на практика не
се познава и прилага. Затова и сме се
заели с нейното популяризиране. Ан-
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гажирани сме с
организирането на
семинари, чиято
цел е именно нейното по-добро познаване и прилагане в
практиката. Съвместно с Камарата на инженерите в
инвестиционното проектиране вече
проведохме такива мероприятия с
електропроектантите от редица
големи градове на страната. Моето
твърдо мнение е, че към темата
определено има огромен интерес.
Какви са последните новости в портфолиото на фирма Евро Инженеринг?
С цел по-ефективното прилагане
на наредбата, ние разработихме програмен продукт, който е качен на
сайта на компанията ни и всеки, който желае може да го използва. Чрез
него, електропроектантът е в
състояние бързо и точно да определи необходимото надеждно ниво на
мълниезащита за конкретната сграда или открито съоръжение.
От 2000 г. досега се опитваме да
наложим в практиката използването
на мълниеприемници с изпреварващо
действие или т. нар. активни мълниеприемници. Смятам, че се справяме
добре в това свое начинание, след
като успяхме да убедим ръководството на „АЕЦ Козлодуй“ защитата на
5ти и 6ти енергоблокове да бъде изпълнена на основата на мълниеприемници с изпреварващо действие.
Ние предлагаме на пазара доста
ефективни мълниеприемници и основният плюс, който аз изтъквам пред
клиентите е, че нашите продукти са
се доказали в практиката. Само на
територията на България досега сме
монтирали над 3000 мълниеприемника от този вид и нямаме нито една
забележка или рекламация за тяхната ефективност. Имаме и обекти, на
които са поставени броячи на мълниите, като са регистрирани вече де-

сетки директни техни попадения без
да са получени никакви повреди на
защитаваните обекти.
Другите иновации, реализирани в
рамките на последната година, са две
методики за изграждане на заземители в скалисти почви. В този случай,
освен технологията, ние изготвихме
и материалите, с които се изработват тези заземители.
Бихте ли посочили някои от актуалните проекти, по които сте работили?
Сред проектите ни са почти всички молове в София, Пловдив, Варна, Ст.
Загора и на др. места в страната;
Рилският манастир; редица производствени предприятия и други. Основна
насока на работата ни сега е мълниезащита на фотоволтаични паркове.
В каква посока виждате развитието на
бранша и развитието на фирма Евро Инженеринг?
Нашият бранш е сравнително нов,
появи се в началото на това столетие и по мое мнение има потенциал
за развитие. Притеснително е, че ние
- специализираните в тази област
компании, изпълняваме не повече от
10% от всички мълниезащитни уредби в страна. Това се дължи на порочната практика в доста от случаите,
изпълняващата частта "Електро" на
сградата фирма, да изгражда и този
елемент. По-добрия случай е, ако тя
купува качествено оборудване от
надеждни компании като нашата. На
практика обаче, с цел спестяване на
разходите, в много случаи се правят
доста примитивни неща. За нас остава надеждата скоро здравият разум и желанието за сигурност в
мълниезащитата да победят.
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Пасивни и активни
мълниеотводни системи
Както е известно, преките попадения на мълнии върху сгради
могат да причинят механични вреди, травми на хора, пожар и
експлозия, породени от канала на мълнията или предизвикани
от искри, вследствие на пренапрежения на активни или индуктивни вериги и протичане на частични токове на мълнията.
Също така, попадането на мълния в близост до обекта често
пъти води до отказ или неправилно функциониране на вътрешните мрежи в резултат на електромагнитното въздействие.
За защита на хората и сградите
от пряко попадане на мълнии са създадени различни технически средства,
най-масово използваните сред които
все още са мълниеотводите. Те осигуряват т. нар. външна защита и се
състоят от три части – мълниеприемник, токоотвод и заземител.

Мълниеприемници
Предназначението на мълниеприемниците е да създадат канал по
посока на облака, преди това да направят околните сгради и съоръжения, т. е. да „привлекат“ мълнията към
себе си. Разделят се на конвенционал-

ни мълниеприемници и мълниеприемници с изпреварващо действие.
Първите могат да осигуряват два
вида мълниезащитни зони – тип А, в
която вероятността да няма попадение на мълния е не по-малка 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. Максималната дължина на стоманените
достига 8 м. Поставяните на комин
обикновено са медни или алуминиеви
с диаметър 10-13 мм. Вместо прът
по билото на покрива могат да се
монтират къси шипове (дължина около 50 см) с разстояние между тях не
повече от 6 м. Те са свързани с подходящ дебел проводник. На комините
също се поставят шипове – един при
широчина на комина до 1,2 м и два при по-голяма. При наличие на телевизионна или сателитна антена на
покрива, нейната носеща конструкция също трябва да е съединена с
проводника. Същото се отнася и за
металните тръби на вентилационните системи, въпреки че височината
им рядко надхвърля няколко десетки
сантиметра.
Най-важната характеристика на
всеки мълниеотвод е зоната, която
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Фиг. 1. Изолирана мълниезащитна уредба посредством отделно
стоящ мълниеотвод.
h - височината на мълниеотвода;
a - стойността на мълниезащитния ъгъл;
S - минималното защитно разстояние.

той защитава. Тя зависи от височината му над земната
повърхност (по-висок мълниеотвод – по-широка зона) и от
максималното разстояние до върха му, необходимо за
възникване на мълния (по-голямо разстояние – по-голяма
зона). Последното обаче зависи не само от елементите
на мълниеотводната инсталация, но и от атмосферните условия, поради което зоната на защита може да се
определи само приблизително (Фиг. 1).
Мълниеприемници могат да се реализират и под формата на едно или повече въжета, опънати между две опори.

Фиг. 2. Изолирана мълниезащитна уредба посредством отделно
стоящ мълниеприемен проводник (въже)
А - надпокривното съоръжение;
В - изолираната опора на прътовия мълниеприемник;
h - височината на прътовия мълниеприемник;
S - минималното защитно разстояние.

Така се получава по-голяма зона на мълниезащита в сравнение с прътовите мълниеприемници (Фиг. 2). Изискването към тях е минималното напречно сечение в зависимост от материала, от който е изпълнен мълниеприемникът, да бъде: стомана - 50 мм2; алуминий - 70 мм2 ; мед
- 35 мм2.
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, за
всяка неизолирана мълниезащитна уредба броят на токоотводите трябва да бъде най-малко два. Токоотводите се разпределят по периметъра на защитавания обект,
като се отчитат архитектурните и практическите
ограничения. Препоръчва се токоотводите да се разполагат на равни разстояния по периметъра на защитавания обект и да се поставят на всеки ъгъл на защитавания обект, когато това е възможно. Обикновено са медни и калайдисани за намаляване на атмосферните влияния. Могат да бъдат многожилни с кръгло напречно сечение и диаметър 10-15 мм (но не по-малко от 8 мм) или
лентови с дебелина не по-малко от 4 мм и широчина над
12 мм. Медта се предпочита поради малкото й специфично съпротивление, което позволява токоотводите да са
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с най-малкото възможно напречно сечение и същевременно да имат достатъчна механична издръжливост. Те
са, обаче, най-скъпите. По-евтини са
алуминиевите токоотводи, но по-голямото им специфично съпротивление
налага да са с по-голямо напречно сечение в сравнение с медните – диаметърът е с около 30% по-голям, а
лентите са с примерни размери 30x3
мм. Освен заради по-ниската си цена,
те се използват в специфични случаи
– поради лесната връзка с алуминиев
мълниеприемник, при наличие на алуминиеви части или такива от галванизирана стомана в местата на преминаването им, както и в светло
оцветени сгради, където медният
токоотвод контрастира неестетично. Те не трябва да преминават през
места, където се събира влага или се
натрупват листа, както и такива с
бои на алкална основа. Алуминиевите
токоотводи трябва да завършват
най-малко на 30 см от земята, след
което токоотводът продължава с ме-

ден проводник. В този и други случаи,
когато се налага връзка между медни и алуминиеви елементи, задължително трябва да се използват специални биметални преходници, тъй като
непосредствената връзка води до корозия. Обикновено те се предлагат
като аксесоари към мълниеотводите.
Използват се и токоотводи от поцинкована или галванизирана стомана.

Специфики при инсталацията
на токоотводите
Най-често токоотводите се монтират външно, като за закрепването им на покрива могат да се използват специални керемиди за мълниезащита. Токоотводите трябва да са
максимално къси, т. е. необходимо е
да се избира най-прекият път от
мълниеприемника до заземяването, но
да не минават в близост до електрически инсталации. Когато последното не може да се избегне, инсталацията трябва да е с ширмован кабел
поне по 1 м от двете страни на

токоотвода. Трасетата на токоотводите се проектират така, че проводниците да преминават по найкраткия път, като се отчита и мястото на заземителя и се избягва
обхващането на цокли или корнизи на
защитавания обект. Токоотводите
се проектират по възможност прави, без резки огъвания, а радиусите
на кривите са най-малко 20 см. За
частично прикриване на токоотводите те могат да преминават покрай
улуци и водосточни тръби. Допуска се
токоотводите да са скрити – в тръби
от негорящ изолационен материал с
диаметър поне 50 мм или зад метални, стъклени или каменни облицовки
или прегради. Класическа е забраната за токоотводи да се използва
изолиран проводник, но вече има производители, предлагащи такъв с изключително устойчива изолация.
Две съседни точки на закрепване
на токоотвода трябва да са на разстояние най-много 1 м, като се препоръчва използването на специални
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Фиг. 3.
Мълниеприемниците с
изпреварващо
действие се свързват
помежду си при
d < 1,50 m; и съответно - не се свързват при
d > 1,50 m;

приспособления, предлагани от производителите. Желателно е токоотводът да е от цял проводник, но когато се налага да бъде удължен, е
задължително използването на фабрично произвеждани клемни съединения. Допуска се като токоотводи да
се използват подходящи части на
сградата – пожарна стълба, метален
комин и др. В зависимост от размерите на сградата един мълниеприемник може да бъде свързан с един или
два токоотвода. Първият случай е при
височина на сградата до 28 м и когато дължината на токоотвода по
покрива е по-малка от тази до земята. В останалите случаи трябва да
се използват два токоотвода. Самото свързване на токоотвода към
мълниеприемника се прави чрез заварка. В случай че това не е възможно,
връзката се осъществява с преходник, като електрическото й съпротивление трябва да е до 50 mW.
Когато по технически или естетически причини се предвижда токоотводът да преминава през вътрешността на сградата, при проектирането се отчитат намаляването на
ефективността му, затрудненията
при проверката и обслужването, както и опасността от въвеждане на
пренапрежения във вътрешността на
защитавания обект.

Заземители
За целите на мълниезащитата се
използват няколко вида заземители,
състоящи се от един или няколко
контура; вертикални или наклонени
електроди; радиално разположени
електроди; заземителен контур, раз-
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положен на дъното на изкопа на защитавания обект; заземителна мрежа. При проектирането на заземителите 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 по-малко от 10
W (измерено при промишлена честота), но за конвенционални мълниеприемници и съпротивление на почвата
над 500 W/м се допуска то да е до 40
W.
Заземителите могат да бъдат
вертикални, хоризонтални или комбинирани. Първите обикновено представляват стоманени пръти с диаметър поне 10 мм, тръби с дебелина
на стената най-малко 3,5 мм или
профили с правоъгълно сечение не помалко от 160 мм2 и дебелина на стените поне 4 мм. Горният им край
трябва да е на дълбочина 60-80 см, а
долният – между 2,5 и 4,5 м. За всеки
токоотвод трябва да има по един
заземител от два пръта, поставяни
на разстояние един от друг. Хоризонталните заземители са от същия
материал и със същото сечение и се
заравят на дълбочина 60-80 см, като
са насочени навън от сградата. Обикновено са от три пръта под ъгъл един
спрямо друг, всеки с дължина наймалко 7 м и с обща точка за свързване на токоотвода. И при двата вида
то се прави чрез заваряване с дължи-

на на шева поне 6 пъти диаметъра при
кръгъл прът и удвоената широчина
при правоъгълен прът.
Когато желаното съпротивление
не може да бъде постигнато, за намаляването му се добавят още пръти,
прави се комбинация от хоризонтални и вертикални пръти или в почвата се насипва сол. Комбинираните
заземители са съчетание от вертикални и хоризонтални, обединени в
обща система, при която токоотводите се свързват в средата на хоризонталната част.

Мълниеприемници
с изпреварващо действие
Мълниеприемниците с изпреварващо действие формират т. нар. активна 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. Когато мълниезащитната уредба се проектира с няколко мълниеприемници с изпреварващо действие, те се свързват помежду им с проводник, освен когато проводникът преминава по преграда на
сградата (корниз, цокъл) с положителна или отрицателна денивелация (d),
по-голяма от 1,5 м, както е показано
на фиг. 3.
Благодарение на своята конструкция, мълниеприемниците с изпреварва-
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що действие йонизират въздуха над
себе си, като по този начин каналът
в него се създава по-рано и срещата
му с идващия от облака става на значителна височина над върха им. Колкото времето на изпреварване ∆T
(някои производители го наричат време за формиране на изпреварващата
поточна емисия) е по-голямо, толкова
по-широка става зоната на мълниезащита. Типичните стойности на това
време са няколко десетки микросекунди и то се дава като параметър в
някои каталози. Например, при скорост
на мълнията 80 км/сек. за време ∆T =
50 мс тя изминава 4 м, колкото е и
ефективното нарастване на височината на мълниеприемника.
За тези приемници са в сила 4 нива
(или категории) на защита – ниво I, в
което вероятността да не попадне
мълния е над 98%, ниво II – между 95
и 98%, ниво III – от 80 до 95% и ниво
IV – под 80%. Често в каталозите се
дава таблица с радиуса на защита в
зависимост от височината на монтиране на приемника и нивото на защита. Например, при височина 2 м радиусът за ниво I е 31 м, за ниво II – 38
м и за ниво III – 43 м.
Ефективното действие на приемниците се осигурява чрез монтирането им на височина поне 2 м над найвисоката точка на охраняваната сграда (включително антените на покри-

Нормативна уредба
Актуалната нормативна рамка в областта се формира от Наредба № 4 от 22 декември 2010 г. за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и обнародвана в ДВ. бр. 6 от 18 Януари 2011 г. С наредбата се определят правилата
и изискванията при проектиране, изграждане и поддържане на мълниезащитни уредби
на сгради с жилищно, обществено-обслужващо, производствено, смесено и друго предназначение с височина до 60 м, както и на второстепенни и стопански постройки на
допълващото застрояване, на временни строежи и преместваеми обекти, външни
съоръжения с височина до 60 м, строителни площадки и открити пространства. Наредбата се прилага при проектиране и изграждане на нови, както и при реконструкция,
основно обновяване и основен ремонт на съществуващи мълниезащитни уредби.

ва). Важно е да се има предвид и че радиусът на защита нараства с увеличаване на височината само до определена граница (обикновено 5-6 м), след
която той почти не се променя.
Йонизирането на въздуха над приемника се осъществява по няколко
начина. В едни от тях се използва увеличаването при бури на напрегнатостта на електрическото поле във
въздуха до 10 kV/m и дори повече,
което създава значително количество йони. Тъй като те са електрически заредени частици, по подходящ
начин (различен в зависимост от
конструкцията) се улавят и се натрупват в мълниеприемника под формата на електрическа енергия. От
своя страна, тя се използва за допълнително йонизиране на въздуха над
него, като в някои модели за целта

има електронен блок, генериращ импулси. Друго оригинално решение е
прикрепване на върха на пръта на
специална полусфера, която създава
множество канали по посока на облака и вероятността някой от тях порано да се срещне с идващия от облака, нараства.
Всеки мълниеприемник с изпреварващо действие се свързва със заземител (заземители) посредством
един или повече токоотводи. Когато
хоризонталната проекция на токоотвода е по-голяма от вертикалната му
проекция или когато сградата
(външното съоръжение) е с височина
по-голяма от 28 м, се проектират
най-малко два токоотвода. При наличие на два или повече токотвода, те
се разполагат върху различни фасади
на сградата.
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ЕТ Тодор Бакалов предлага
затворен цикъл от услуги
ЕТ Тодор Бакалов гр. Карлово е създадена през 1991 г. с предмет на дейност търговия на ел. материали, маркетингови проучвания и консултации,
инжeнеринг на електроинсталации и
уредби. С цел да задоволим изискванията на клиентите, ние се стремим да
предложим затворен цикъл от услуги
- проектиране - доставка на материали монтаж - въвеждане в експлоатация с индивидуално и оптимално решение, съобразено както с желанията на
клиента, така и с особеностите на
обекта.
Предлагаме качествено обслужване,
изпълнение в посочените срокове, лоялност и коректност в следните области:
•Проектиране на електрически инсталации.
•Изграждане, ремонт и поддържане на
електрически инсталации в жилищни
сгради, промишлени и търговски обекти:
- силови
- осветителни
- заземителни
- мълниезащитни
- ел. табла
- компенсиране на реактивна мощност
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•Изграждане, ремонт и поддържане на
слаботокови инсталации:
- звънчеви
- домофонни
- телефонни
- LAN-мрежи
- пожароизвестителни системи
•Изграждане, ремонт и поддържане на
електроразпределителни уредби с напрежение над 1000 V.
•Използваме съвременни ел. материали снабдени със съответните документи за качество и произход. Контрол на
изпълнението във всеки един етап от
изграждането.
•Измервания от лицензирана лаборатория, като се издават протоколи за измерени:
-ZS на контур фаза - защитен проводник;
-импулсно съпротивление на мълниезащитна инсталация
-преходно съпротивление на заземителни уредби;
-изолационно съпротивление на кабели;
-дефектно-токови защити - измерване на ток и време на задействие;
Компанията предлага още и:
•Пълната гама кабели и проводници на
конкурентни цени;
•Електроапаратура на Schneider
Electric, LS Industrial Systems, Siemens,

Legrand, Moeller, Schrack;
• Осветителни тела и електроматериали на водещи български производители;
• Всички видове лампи, производство
на OSRAM, PHILIPS, Tungsram, Pilla,
Светлина, Narva;
• Богато разнообразие ключове, контакти за бита и промишлеността,
метални шкафове и апартаментни
табла и пълно оборудване за тях,
крепежни и спомагателни материали, както и всичко необходимо за
изграждане на ел.инсталации "до
ключ";
• Клеми, силови куплунзи, електронни
компоненти, защити от пренапреженния, маркировки, кабелни обувки
и накрайници, прорязани кабелни канали на фирма WEIDMUELLER; Електроинсталациони продукти, кабелни канали, електроразпределение и
VDI/глас-данни-видео/ разпределение на фирма Legrand.
Клиенти на фирмата са представители на машиностроителната,
хранително-вкусовата промишленост и строителството. Фирмата
е член на камарата на строителите
в България.
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Парково и градинско
осветление
Проектирането и инсталирането на осветители в паркове и
градини изисква прецизен подбор на подходящите светлинни източници и съответните им работни параметри - интензитет,
светлоразпределение, индекс на цветопредаване и др. Важни аспекти при планирането са още изборът на местоположение, електрическо съпротивление, трансформатори, тип окабеляване и др.
Какъвто и вид осветителни тела
да се подберат за конкретното приложение, те трябва да изпълняват
две основни функции – да създават
достатъчна осветеност, необходима
за безопасното пребиваване на посетителите в парковете и градините
и да постигат приятна, естетично
оформена атмосфера.
Проектантите използват различни технически похвати и светлинни
източници за постигането на тези
два ефекта. Така например, при осветяване на отдалечени единични
дървета или храсти се използват прожектори с тясно светлоразпределение. Група дървета или близко разположени единични с голяма и плътна
корона се осветяват отвън с прожектори с широко светлоразпределение.

За постигане на интересен светлинен ефект при дървета с по-малка
корона се предпочита осветяване
отдолу. Прожекторите най-често се
монтират върху малък фундамент или
директно върху земната повърхност,
скрити зад храсти или други предмети. Удачен вариант е и монтажът им
в малки бетонови шахти в земята,
чиято горна страна е на нивото на
земната повърхност. Шахтата може
да бъде отворена или покрита с предпазна решетка или устойчиво стъкло.
На дъното й обикновено се насипва
чакъл, който спомага за по-доброто
оттичане на водата. Използват се
също специални осветители за директен монтаж в земята, а за намаляване на заслепяването се използват
бленди и решетки. Съответно и сте-

пента на защита на прожекторите
трябва да бъде съобразена с условията на монтаж, препоръчва се IP65,
IP66 или IP67. При монтажа трябва да
се съблюдава и отстоянието на прожекторите от дърветата и храстите, тъй като високата им температура би могла да създаде опасност
от възникване на пожар. Ето защо не
е препоръчително декоративно осветяване на дърветата със светещи
гирлянди през зимата, когато са без
листа и температурите са ниски. Ако
алеята е оформена с две редици
дървета, би могла да се освети с два
срещуположни реда прожектори, като
предварително се вземат мерки за
максимално ограничаване на заслепяващото действие на прожекторите.
При всички положения е важно да се
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подбере вид прожектор с подходящо
светлоразпределение.

Декоративно осветление
на цветни алеи
При осветяването на цветни насаждения, специалистите препоръчват използването на светлинни източници с висок индекс на цветопредаване Ra > 80, за да се запази колоритът на цветята при изкуствено
осветление. Подходящи за целта са
халогенните нажежаеми лампи, обикновените нажежаеми лампи с пресована стъклена колба (PAR лампи),
компактните луминесцентни лампи,
металхалогенните лампи с малка
мощност и светодиодите. Обикновено се използват осветители с декоративно оформление или прожекторен тип, които се монтират на височина 0.2 – 1 м. Възможни варианти
са осветяване на цветните лехи с
градински осветители с постоянно
местоположение и с преносими такива. Стационарните осветителни
тела обикновено се монтират върху
бетонни фундаменти и се захранват
с кабелно напрежение 230 V. Преносимите осветители се захранват на
ниско напрежение 24 V.
При декоративното осветяване на
цветни алеи широко се използват
светлини с различен цвят. Цветът на
светлината на светлинния източник
(неговата цветна температура)
трябва да се съгласува с цвета на
осветяваните обекти. Зелените
дървета и тревни площи най-добре се

ÑÒÐ.

24

6*2011

осветяват с лампи с бяла светлина
- компактни луминесцентни лампи,
халогенни нажежаеми лампи, металхалогенни лампи, живачни лампи, с
металхалогенни лампи със зелена
светлина и светодиоди. По този начин зеленината изглежда свежа и с
наситен зелен цвят. Съответно, през
есенния период може да се използват
металхалогенни лампи с оранжева или
жълта светлина и натриеви лампи
високо налягане. Чрез използването
на прожектори с променящ се цвят
на светлината или посредством сезонна смяна на лампи с различен цвят
могат да се реализират сезонни
светлинни сценарии.

Осветяване на пешеходни алеи
От осветлението на алеите се
очаква да осигури безпрепятствено
пешеходно движение, както и да ограничи криминалните прояви. За алейното осветление специалистите
препоръчват използването на светлинни източници с бяла светлина
като компактни луминесцентни лампи, металхалогенни лампи, халогенни
нажежаеми лампи и други. Препоръчително е те да бъдат с висок индекс
на цветопредаване (Ra > 80) с цел
постигане на добро възпроизвеждане
на цветовете на зелените насаждения. На повърхността на алеите се
препоръчва реализирането на средна
хоризонтална осветеност Е = 3 - 5 lx
и минимална осветеност 0,15 lx. Заслепяването може да се избегне с
използване на подходящи осветите-

ли с ниска габаритна яркост.
Естетиката в парка е приоритет
не само през нощта, но и през деня,
което налага и определени изисквания към външния вид на осветителните тела. Височината им не бива да
надвишава 5 м, а захранващите кабели трябва да са незабележимо положени в земята. Недопустимо е монтирането им върху стълбовете на
въздушна електрическа мрежа или
висящи изолирани проводници между
тях.

Осветяване на скулптури
Добре осветените скулптури и
паметници допринасят много за формирането на естетична нощна атмосфера в парковете и градините.
Както и при останалите видове екстериорни осветители, и тук изискванията са концентрирани върху реализираната осветеност, подходящия
цвят на светлината и цветопредаването, подходящото светлоразпределение и високата степен на защита. Съществен фактор при осветяването на скулптури играе и местоположението на осветителното
тяло. Едностранното осветяване
води до по-реално представяне на
обекта, но не постига търсения естетичен ефект. Така например, ако
прожекторът се разположи фронтално срещу паметника, съществува
опасност да се загуби впечатлението от неговата релефност и обемност, поради отсъствието на сенки
по повърхността. От друга страна,

> îñâåòëåíèå

при страничното осветяване неминуемо една част от паметника остава
тъмна. Поради тази причина, специалистите препоръчват осветяване
на обекта от три страни под внимателно подбран ъгъл на падащата
светлина. Обичайна практика, когато паметникът е поставен на нивото на земята, е прожекторите да се
поставят в специално изработени за
целта малки шахти. При наличие на
пиедестал, прожекторите трябва да
се отдалечат от паметника, за да се
избегнат нежелани сенки.

Осветяване на водни съоръжения
Фонтаните и водните каскади са
специфичен декоративен елемент от
парковата и градската среда. Подходящото им осветяване през нощта
допълнително привлича вниманието и
засилва естетическото им възприятие. Основните принципи при осветяването им се определят от вида
водна струя, разположението на фонтаните и водните каскади, височина-

та, формата и т. н.
При водоскоци с вертикална водна
струя добро светлинно решение се
постига с осветяването на падащия
воден сноп, който в близост до водната повърхност на басейна е във
формата на ситен дъжд. Благоприятна предпоставка за осветяване създават и различните коефициенти на
пречупване на светлината на водата
и на въздуха. Удачен вариант е потапянето на прожекторите на дълбочина около 10 см, като светлинният
поток трябва да бъде тесен и насочен нагоре към падащия воден сноп.
В резултат на това падащите водни
капки блестят.
Осветяването на естествените
и изкуствените водопади се определя от тяхното разположение, форма,
височина, воден дебит и дисперсия на
водата. Падащата водна маса може
да бъде осветена фронтално, отдолу, отзад или отпред. Най-често прожекторите се монтират на 15 - 20
см под водната повърхност, като се

съблюдава светлоразпределението
им да обхваща целия падащ воден
стълб. Светлинните източници могат да бъдат халогенни нажежаеми
лампи със или без цветни филтри,
металхалогенни лампи, луминесцентни лампи с различен цвят на светлината, светодиоди и др.
Подходящите светлинни източници за осветяване на водни каскади са
луминесцентните лампи, халогенните
нажежаеми лампи с аксиално разположена волфрамова жичка в стъклена
тръба и светодиодите. Закрепването на прожекторите е сравнително
лесно осъществимо, известни затруднения създава периодичният контрол и опазването им. Към изискванията по отношение на осветителните тела се отнасят корозионноустойчивите корпуси, степен на защита най-малко IP66, електробезопасна
експлоатация, лесна и безопасна смяна на светлинните източници и използването на съвременна пусковорегулираща апаратура.
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Комплексна замяна на конвенционално
осветление на бензиностация със
светодиодни осветителни тела
Широката реализация на светодиодите в почти всички области на т.нар традиционно осветление вече е факт. Светодиодното осветление осигурява качествено, икономично и комфортно осветление, както и многократно намаление на консумираната електроенергия.
Поради тази причина все повече строители, инвеститори и собственици на
търговски обекти се насочват към светодиодното осветление. Нуждата от
по-голяма икономия на електроенергия
води до интерес от страна на бизнеса
към алтернативи на всичко познато като оборудване за съответните бизнес
обекти. Търговският обект, който представяме, е бензиностанция франчайз на
Лукойл, на фирма ЕМИ ООД, находяща
се в кв. Победа, гр. Бургас. В този обект
конвенционалното осветление бе изцяло заменено със светодиодно.
Зоните, осветени със светодиодни
тела са условно разделени на:

КОЛОНКИ ЗА БЕНЗИН
Заместител:
LED осветително тяло, 80W
Стандартно за такъв тип обекти (осветяване на бензиноколонките) се използват специaлизирани осветителни тела
оборудвани с 250W или 400W маталхалогени лампи със съответните окомплектовки за тях. След подрoбни изчисления
бе направен светодиоден осветител, отговарящ на стандартните изисквания за
безопасност и със сходни на изискванията за осветеност параметри.

върхността от 350lx при консумация само 80W.

МАГАЗИННА И ОФИСНА ЧАСТ
Заместител: LED осветително тяло за
вграждане 10W
Стандартно заложено осветление: луминесцентни тръби 4x18W. Замяна - светодиодни (LED) осветители 10W за вграждане, модел: AM-X3-Downlighter, Светлинен поток: 800-1000lm.

Вместо с традиционните осветители
с 4 бр. луминесцентни тръби Т8, цялата
магазинна и офисна част на бензиностанцията е осветена с мощни 10W светодиодни тела за вграждане. Постигнатият

всички стандарти и изисквания за осветеност, определени от българското
законодателство.
От изложеното до тук можем да направим следните изводи:
•При така избраните светодиодни
осветители, разходът на електроенергия в конкретния търговски
обект беше намален 5 пъти. Когато става въпрос за новоизграден
обект, периодът на възвръщане на
инвестицията може да се сведе до
рамките на 8-12 месеца
•Замяната на MHL осветителни тела със светодиодни води до по-равномерна осветеност.
•Увеличено е цветопредаването, което несъмнено е много важен фактор за човешкото възприятие.
•Наличието на живак прави конвенционалните осветители вредни за
околната среда, като в същото време трябва да се отчетат разходите по тяхното специализирано събиране и унищожаване.
•Този обект изисква минимални инвестиции за поддръжка за период на
светене на LED осветителните тела, възлизащ на около 100 000 часа.
•Осветителните тела, вложени в
този обект, са с един вид светлинен източник- мощен COB светодиод LUSTROUS, което е предпоставка за по-добро планиране, евентуално ремонтиране или преоборудване
след експлоатационния срок на осветителите.
•Липса на реактивна енергия. Обикновено реактивната енергия се връща
в разпределителната мрежа, което
се санкционира от електроразпределителните дружества.

ефект е многократно намалена консумация и равномерна и равностойна осветеност без примигване и трептене, и без
нагряване и UV излъчване.

Показатели на осветеността:
• при тела оборудвани с металхалогенна лампа от 250W - средна осветеност на повърхността 200lx
• при тела с 400W металхалогенна лампа - средна осветеност на повърхността от 420lx
• светодиодни осветители на Амара
Лайтинг- средна осветеност на по-
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СЕРВИЗНИ ПОМЕЩЕНИЯ
Стандартно заложено осветление: халогенни лунички 35W. Замяна: светодиодни лунички с консумация 5W. С цел намаляване на консумацията в сервизните помещения, при спазване на стандартите
за осветеност, за тези помещения са използвани осветителни тела тип луна с номинална мощност от 5W.
При подмяната на конвенционалното осветление с LED осветление бяха спазени

Изпълнител на проекта: АМАРА ЛАЙТИНГ, съвместно с нашите партньори:

ЛЕДС ЛАЙТ КЪСТЪМС, гр. Бургас:
www.ledslighting-bg.com
АМАРА ЛАЙТИНГ:
КАЧЕСТВЕНО СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ
www.amaralighting.com
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ADAPT CONTROL - стандартът за умна къща
В съвременните системи за управление на дома все порядко се срещат обикновените ключове с две състояния
- вкл./изкл. Отдавна съществуват и се използват димери
за плавно регулиране на силата на светлината, панели с
бутони за запаметени нива на светене - сценарии, интелигентни системи, които самостоятелно могат да управляват цялото осветление, отопление, охлаждане, щорите, както и електрическите уреди в дома, офиса или
цели сгради. Управлението на изброените по-горе системи
се осъществява от панели, реагиращи на допир (touch
panel), многофункционални клавиатури с информационен
екран или от мобилния телефон. Удобството и комфортът, които получавате може би са основният драйвер,
за да изберете за себе си и за дома си ADAPT Control, но
използването на интелигентни системи има и едно много важно предимство: намалява консумацията на енергия
до 50%. Освен това, автоматизацията намалява нуждата от намеса, пести време и увеличава сигурността.
ADAPT Control е норвежка компания, специализирана в
изграждането на системи за управление. Ние предлагаме
най-съвременните методи и решения, подходящи за всеки дом, офис или друг обект, където е нужно управление.
Мотото на ADAPT е максимален комфорт при минимални
разходи.
ADAPT Intelligent Lighting Controller е революционен продукт, с помощта на който се управлява осветлението
във всяка стая на вашия дом. Потребителят има възможност да дефинира най-често използваните сценарии например: Вечеря, Гледам ТВ, Релакс или пък Парти и с натискането на един бутон осветлението се ADAPT-ира към
неговото настроение.
Отоплението в една къща е приоритетна система, затова сме се фокусирали върху нейното управление. Ние
предлагаме ADAPT Thermo Control система, която да се
грижи за вашия комфорт. ADAPT Thermo Control може да
управлява абонатни станции, захранвани от ТЕЦ, котли
на газ, котли на ток, котли на еко брикети, климатични
камери, централизирани климатични инсталации и други
източници на енергия.
С едно докосване на панела или телефона вие може да
промените температурата в конкретна стая или в цялата къща. Контролерът разполага с таймери и различни режими на отопление (дневен, нощен, на почивка и др.).
ADAPT може да управлява както обикновени радиатори,
конвектори с многостепенен вентилатор, така и конвенционални климатици, подови отопления и др.

ви предлага интересна и практична възможност. Системата запаметява последните движения на щорите, спирането и пускането на осветлението и ги повтаря автоматично. Системата позволява и автоматично спускане и вдигане на завесите по часови график, който вие
определяте.
ADAPT предлага и датчици за напоителна система, които следят влажността на почвата и външната температура, а контролер определя към кои растения да пусне
повече и към кои по малко вода. ADAPT предлага и цялостна система за разпределение на звук и видео в дома.

Охранителна система
ADAPT разполага със система за мониторинг на видеонаблюдението. От панелите за управление или от компютъра вие може да направите бърз преглед на камерите в къщата. Имате достъп до входните и гаражните
врати, които може да отворите с едно натискане на бутон. Видео наблюдението може да бъде достъпно през
интернет, дори и на мобилния ви телефон.
Има много системи, но само едно решение - ADAPT
Control.

Управление на щорите
Вместо да ходите до всеки един прозорец, системата
на ADAPT за управление на щорите позволява да ги вдигате и сваляте от панелите за управление. Можете да
ги движите поотделно или едновременно, да ги свържем
към сензори за регистриране на светлина, вятър, дъжд,
счупване на стъкло. Ако често сте извън дома си, ADAPT
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Автоматичен контрол
на щори, сенници и прозорци
Оптимизиране на управлението на естествената осветеност
и вентилация в сгради

Автоматизираният контрол на щорите и прозорците има
за цел да намали равнището на консумация на енергия, необходима за експлоатацията на дадена сграда, като същевременно гарантира комфортен климат за обитателите.
Осъществява се на базата на сензори, изпълнителни механизми и елементи за управление и може да бъде проектиран за индивидуална употреба или като част от централизираната система за управление на дома и офиса.

Управление на естествената
осветеност
Както е известно, изкуственото
осветление съставлява до 35% от
енергийните разходи на търговските, обществени и административни сгради. Чрез рационално използване на естественото осветление
този разход може да бъде намален.
Количеството слънчева светлина,
проникващо в сградата, зависи от
размера, разположението на прозорците и позицията на щорите. За да
се използват напълно предимствата
на естественото осветление без неудобствата на пряката слънчева
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светлина, се препоръчва устройствата за засенчване да бъдат автоматично регулируеми. Това спомага за намаляване на контрастите в
пиковите часове на деня, избягване
на отблясъците и създаването на
специална атмосфера, без да е необходима намеса от страна на обитателите на сградата. Автоматизираните устройства са особено подходящи за труднодостъпни прозорци
или ролетни щори с голямо тегло или
размери.

Контрол на микроклимата
в сградата
Автоматизираните устройства за
засенчване функционират самостоятелно чрез датчици, следящи климатичните параметри или програмируеми таймери, дори и когато обитателите не са в сградата. Така например, ролетните щори могат автоматично да се спускат в края на деня и
да предпазват сградата от загуби на
топлина през зимните месеци. През
лятото системата за управление на
щорите и прозорците защитава от

пряка слънчева светлина и затопляне на помещенията, разсейва излишната топлина и осигурява естествено охлаждане. Естествената вентилация на сградата значително спомага за намаляване на разходите за
климатизация, като по този начин
ограничава потреблението на енергия, необходима за захранване на инсталацията, особено в горещите
летни дни. С автоматизирана система за контрол прозорците на сградата биха могли да се отварят през
нощта, когато въздухът е по-хладен
и източниците на замърсяване са помалко и да се затворят рано сутрин,
преди температурата на въздуха да
се е повишила.

Активна част от системата
за сигурност
Управлението на щорите и прозорците с таймер или от централизирана система за автоматизация позволява симулирането на присъствие в
дома, в случай на по-дълго отсъствие.
Освен за заблуда на крадците, системата служи и за поддържането на
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безопасен и комфортен микроклимат в помещенията при
отсъствие на обитателите. Така например, ако датчикът
за дъжд регистрира превалявания, прозорците ще се
затворят автоматично; при проникването на силна
слънчева светлина, щорите ще се спуснат, за да предпазят мебелите и техниката от пряко слънчево греене и
т. н.
Във възможностите на системата за автоматизация
е и аварийното отваряне на прозорците в случай на пожар. При регистриране на дим, предназначените за тази
цел детектори подават сигнал към изпълнителните
механизми, които вдигат щорите и отварят прозорците, за да отведат димните газове и топлината и да
вентилират помещенията.

Локално и централизирано управление
Управлението на щорите, сенниците и прозорците
може да се осъществява локално, централизирано или комбинирано. Централизираното управление на устройствата дава повече възможности на потребителите да оптимизират енергийната ефективност на сградата.
Свързаните със системата климатични сензори следят
метеорологичните условия в реално време и автоматично позиционират щорите и прозорците. Използването на
таймери също оптимизира потенциала на средствата за
засенчване и позволява гъвкав контрол на осветлението
и вентилацията в отделни помещения. При реализацията
на централизираното управление, някои от компаниите
предлагат собствени софтуерни и хардуерни интерфейси за контрол, но повечето залагат на утвърдени протоколи като KNX, LonMark и други. Благодарение на функционалните им възможности, управлението на щорите и
прозорците става част от системата за сградна автоматизация и предлага повече предимства за ползвателите.
Въз основа на получената информация от различните
видове сензори, системата може да реагира адекватно
на всички климатични условия. Така например, при силен
вятър щорите от едната страна на фасадата могат да
се придвижват в защитна позиция, съобразно посоката
на вятъра, докато всички останали части на сградата
остават засенчени. На база на измерените стойности
за слънчевото греене, системата гарантира оптимално
управление на осветлението, филтриращо отблясъците.
Това спестява енергия, изразходвана за изкуственото
осветление, и подобрява условията на осветеност в
стаята. Освен това, интеграцията на щорите и прозорците в централизираната система за автоматизация
позволява тяхното управление да се извършва съобразно
измерените стойности на параметрите на миклоклимата в сградата (нива на осветеност, температура и др.),
което спестява нуждата от индивидуално програмиране
на отделните елементи.
Децентрализираното управление се осъществява чрез
устройства, които позволяват всеки обитател на сградата да настройва положението на щорите и прозорците в съответствие с индивидуалните си потребности.
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електромагнитни сигнали от други
устройства като телевизори и рентгеново оборудване в болниците.
Прецизен контрол на оборудването
предлагат и дигиталните панели, които в повечето случаи са мултифункционални и от тях, освен щорите и
прозорците, могат да се управляват
и параметрите на микроклимата. В
сградите, в които се използва централизирано решение за управление,
обитателите могат да контролират
щорите директно от компютъра си
чрез IP (Internet Protocol).

Изпълнителни механизми

Елементи за контрол
Производителите предлагат различни жични и безжични технологии,
които могат да бъдат адаптирани за
всяко конкретно приложение. Кабелните технологии за управление са поподходящи за новоизграждащите се
сгради, с оглед на вграждането на
електрическите кабели в стените.
Крайните елементи, използвани при
децентрализираното управление на
щорите и прозорците, обикновено се
позиционират в близост до прозорците или други стратегически зони.
Като вариант се предлагат ключове
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с бутони, програмируеми таймери или
ключове, свързани със сензор за осветеност и др. Вече изградената кабелна система за управление може да
се надгради с интегрирането на радиотехнология, която ще осигури предимствата на дистанционния контрол. В зависимост от вида на устройството, то може да управлява единични щори или цяла група едновременно. Дистанционният контрол
може да бъде реализиран и с инфрачервена технология. Основното й предимство в сравнение с радиотехнологията, е липсата на смущения с

Както вече споменахме, задължителен елемент в системата за автоматизирано управление са сензорите, които реагират на променящите се метеорологични условия и събират данни за скоростта и посоката
на вятъра, яркост на слънцето, температура, валежи и др. Информацията за текущите стойности, например позиция на слънцето и ъгъла, под
който лъчите нагряват фасадата на
сградата се предава на контролер,
който ги сравнява с предварително
въведени базови стойности, и изпраща управляващи сигнали към съответните изпълнителни механизми, които съответно вдигат, спускат или
коригират ламелите на щорите. Механизмите могат да бъдат пневматични или електрически. В централизираните системи за управление, сензорите за движение на щорите могат
да бъдат свързани с автоматизираната KNX, LonMark или друга система за управление на осветлението и
температурата в помещенията и да
оперират съобразно естественото
осветление и микроклимата в сградата.
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Проектиране на ОВК
системи за СПА центрове
В последните години СПА центровете добиха особено голяма популярност. Те се превърнаха в място за отмора и
възстановяване от динамичното ежедневие и натрупания
стрес и напрежение. Освен като самостоятелни центрове,
предлагащи различни възстановителни, разкрасителни и оздравителни процедури, те често се явяват и част от хотелски и спортни комплекси. Сред предлаганите процедури в
тези центрове са рехабилитация, масаж, ароматерапия,
финландска сауна, турски хамам, руска баня, басейн, джакузи
с термална и морска вода, разнообразни лечебни процедури.
Многообразието от дейности и
процедури, извършвани в СПА центровете, предполага и обособяването
на множество помещения с различно
предназначение, към които съответно има и различни изисквания. Например, за провеждането на различните
видове физиотерапия и рехабилитационно лечение се препоръчва осигуряването на отделни помещения.
Част от изискванията е и помещенията за физиотерапия да бъдат с
минимална височина 3 метра. Препоръчва се също в секторите за
физиотерапия и рехабилитация да
бъдат обособени лекарски кабинет,
регистратура, стерилизационна, зала

за групови и индивидуални занимания
по лечебна физкултура, кабина за
лечебен масаж, процедурно помещение за лечебни вани, подводен душов
масаж (тангентор), помещение, в
което да бъдат разположени душове,
помещения за персонала и т. н.

Особености при проектиране
на ОВК инсталациите
При проектирането на системата
за отопление, вентилация и климатизация е добре да се има предвид, че е
необходимо предвиждането на приточна вентилация, с която да се
доставя въздух, който да е предварително загрят до подходящата тем-

пература. В помещенията, съобразно тяхното предназначение, е необходимо поддържането както на определена температура на въздуха, така
и на подходяща влажност. Например,
за кабинетите, предназначени за
електро- и светлотерапия, се препоръчва поддържане на температурата на въздуха в рамките на 20 - 22 °С
през зимните месеци и около 28 °С за
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летните. При наличието на климатична инсталация препоръчителната
температура е в границите на 20 –
23 °С. По отношение на влажността
на въздуха, за подходящо се счита
поддържането на относителната
влажност в диапазона 40 – 60%. В
сектора за инхалационна терапия,
препоръчителната температура за
зимния сезон е в диапазона от 20 до
22 °С, а за летния - около 28 °С. За
помещенията, предвидени за лечебна
физкултура, е необходимо да се предвиди общообменна вентилация с
кратност – 4 +3. В помещенията, в
които се извършва лечебен масаж, е
препоръчително температурата на
въздуха да се поддържа около 22 °С.
В тези помещения също е необходимо предвиждането на общообменна
вентилация с кратност на въздухообмена 4+3.

Водолечебен сектор
Водолечебният сектор обикновено
включва няколко отделни помещения,
различаващи се по поддържаните
температура и влажност. Най-често
това са чакалня, съблекалня, помеще-
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ния за извършване на различни процедури, зала за почивка, лекарски кабинет, сервизни помещения. Обикновено температурата на въздуха в процедурните зали се поддържа в диапазон 24 - 25 °С, а относителната влажност не повече от 70 - 75%. За душовата зала е необходимо да се осигури общообменна вентилация с кратност – 5 +4. Освен механична вентилация е добре да се предвиди и възможност за естествено вентилиране
чрез форточки на горните прозоречни рамки. В чакалнята е добре да се
осигури поддържане на температура
на въздуха в рамките на 20 – 22 °С, а
влажността да не превишава 75%. За
чакалнята температурата на въздуха е необходимо да се поддържа в
рамките на 22 - 24 °С, а относно
вентилацията, тя се проектира
съгласно изискванията на Наредба
№15 за проектиране на ОВК инсталации. В помещението, в което са
разположени душовете, е добре да
може да се осигури температурата
на въздуха от около 24 - 25 оС. За тези
помещения е необходимо и предвиждането на смукателна вентилация

съгласно Наредба №15 за проектиране на ОВК инсталации. В обособените зали за почивка след водолечебни
процедури, препоръчителната температура на въздуха е в рамките на 18
- 20 оС.
Обособяването на парафинолечебен сектор, обикновено е свързано с
монтирането на камина в парафиновата кухня. В този случай, тъй като
при разтапянето на парафина се
отделя немалко количество топлина
и мирис, е добре да се предвиди местна смукателна вентилация за тяхното своевременно отвеждане. Препоръчителната кратност на въздухообмена е в рамките на – 5 +3.

Проектни решения
По отношение на отоплението на
СПА центровете е възможно реализирането на различни варианти на
отоплителната инсталация. Подходящо решение е изграждането на подово лъчисто отопление с топлоносител вода. Възможно е също предвиждането и на водно конвективно отопление, при което като отоплителни тела биха могли да се използват
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радиатори или конвектори.
Организацията на въздухообмена
на вентилационните инсталации
обикновено е по схема „горе-горе“. В
помещения с относително голям дял
на прозорците е възможно организацията на въздухообмена да бъде
„долу–горе“, като подаването на
пресен въздух се осъществява в долната зона, обикновено под прозорците, а отработеният въздух се изсмуква в горната зона. Този принцип е
често прилаган при организиране на
вентилацията на закрити басейни.
Според специалисти като общо
правило, обикновено се съблюдава
следният принцип - пресният въздух
се подава в чистата зона, а изсмукването на отработен въздух е от
мръсната зона или над уредите с
водни процедури.
По отношение на кратността на
въздухообмен, за основните помещения в СПА центровете тя е в рамките на 4 до 5 кратна, в зависимост от
вида и предназначението на помещението.
За басейни и помещения с отделяне на повече влага кратността може
да достигне и до 8-кратна, в зависимост от направените топлотехнически изчисления.
При избора на конкретното проектно решение е добре да се вземат
предвид генератора на топлина,
специфичните особености на обекта,
както и инвестиционните намерения.

Възможности на използване
на ВЕИ
Възможностите за използване на
възобновяеми източници на енергия в
СПА центровете за подпомагане
работата на инсталациите за ото-

пление, вентилация и климатизация,
обикновено се свързват с използването на слънчеви колектори и термопомпи. Слънчевите колектори се
използват предимно за производство
на топла вода за битови нужди БГВ.
Възможно е също така тази енергия
да се използва освен за подгряване на
топла вода за БГВ, така също и за
подгряване на водата в басейните.
Термопомпените инсталации позволяват с използването на енергия
от земята, водата или въздуха, да се
реализира отоплението, вентилацията и климатизацията на СПА центъра.

Използване на геотермални
източници
От много време хората използват
свойствата на минералната вода за
лечение и профилактика или за отмора и релакс. Нашата страна разполага с немалко геотермални източници,
използвани за подобни цели. В тези
райони, все по-често се използва
възможността за утилизация на

топлината на минералната вода за
производство на енергия за отопление или вентилация. За тази цел обаче е необходимо водата да е с температура над 50 - 60 оС, както и с
достатъчен дебит. Обикновено за
СПА процедури се ползва минерална
вода с температура около 38 до 40
оС.
За утилизация на топлината на
минералната вода могат да се използват различен вид топлообменници
(пластинчати, ПВП, кожухотръбни).
Отоплителната инсталация обикновено се реализира на базата на вентилаторни конвектори или подови
серпентини, но не са изключение и
радиаторите. При недостатъчен
дебит на минералната вода е възможно използването на допълнителен
генератор на топлина. Това може да
бъде котел на газ, твърдо гориво,
нафта, ток или термопомпен агрегат. Естествено при избора определящи фактори се явяват температурата на геотермалния източник и
неговия дебит.
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Евтиното излиза скъпо
Често се случва да избираме, когато купуваме според
това коя цена е най-ниска. Дали този подход е разумен, когато избираме вариант и продукт за отопление? Как да
решим дали да купим по-качественото, енергоефективно,
щадящо природата, но по-скъпо решение за отопление или
да заложим на най-евтиния вариант. В следващите редове може да прочетете отговора на един от водещите производители на високоефективни и енергоспестяващи отоплителни системи в Европа и света - Ховал (Hoval).
Нека да разгледаме следното сравнение:

Видно е, че дори и да инвестираме в два пъти по-скъп
котел, поради по-ниската му консумация на газ, след около две години, разликата в първоначалната инвестиция
се изравнява.
Оттук нататък всяка година до края на проектния живот на котела, спестяваме добра сума пари (над 200 хил.
лв), които може да инвестираме в бизнеса или свободното си време. Освен това, по-ниската консумация на газ
води до намалени вредни емисии, а и котелът заема помалко място, има по-дълг живот и по-лесно обслужване.
Ако вземем предвид и покачващите се постоянно цени на
газта, то отговорът е само един: по-скъпата инвестиция ще ни спести повече пари и ще щади околната среда,
в която ще трябва да живеят и децата ни.
За Ховал в България (www.hoval.bg)
През юли т. г. Ховал откри свой клон в България, предлагайки основните си продукти в областта на отопление, климатизация и рекуперация. Мисията на Ховал е да
разпространява отговорност за енергията и околната
среда, посредством продуктите и решенията, които създава. Фирмата от сърцето на Алпите - Лихтенщайн, с
над 80 години история и многобройни патенти, дава в примера сравнение с един от нейните водещи продукти - кондензен газов котел UltraGas  с патентован топлообменник aluFer  от неръждаема стомана и алуминий и с номинална мощност от 15-2000 kW.
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Аква Пулс - пречиствателна
станция за отпадъчни води
Пречиствателните станции за биохимично пречистване на битови отпадъчни води Аква Пулс са проектирани
за пречистване на води от: еднофамилни къщи, малки вилни селища, хотели, бензиностанции и др. Капацитет: 4 100 еквивалентни жители. Пречистените води могат да
се заустват във водоприемник II-ра категория.
Тази система включва следните звена:
• денитрификация
• нитрификация (биобасейн)
• зона за утаяване (вертикален утаител)
• и калово стопанство.
Технологията на пречистване е базирана на биологичните процеси, които естествено протичат във водните
басейни като реки, езера и др.
Пречиствателните станции Аква Пулс са проектирани
за всеки конкретен обект и са изцяло българска разработка. Основните технологични възли въздуходувки, дифузьори, системи за управление се доставят от реномирани производители от Германия, Япония и Чехия. По-голямата част
от спомагателното оборудване е налично на българския
пазар и е с доказан дълъг експлоатационен ресурс. Аква
пулс може да се инсталира в полимерен корпус или в бетонов резервоар.
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Основните предимства на Аква пулс са:
• висока надеждност на изпълнителните механизми
• ниски инвестиционни и експлоатационни разходи
• лесна за обслужване и напълно автоматизирано управление
• минимален обем на излишната активна утайка
• гарантирано качество на пречистените отпадъчни
води.
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Локални пречиствателни
станции за отпадни води
Един от проблемите във ВиК сектора е липсата на канализационна
система в немалка част от населените места, особено в по-малките и
вилните зони. Сериозен проблем с
канализацията възниква и в бързо
разрастващи се райони, където капацитетът на наличната канализационна система се оказва недостатъчен. Възможно решение в подобни
случаи е изграждането на локални
пречиствателни станции, които
могат да се разположат в близост до
съответната сграда, при което отпада необходимостта от изграждането на скъпа канализационна мрежа.
В момента се предлагат разнообразни конструкции, подходящи за обслужване на еднофамилни къщи, хотели, почивни станции и други. Изборът
на оптимален вариант на технологична схема е нелека задача, поради многообразието от примеси, намиращи
се във водата, както и поради високите изисквания по отношение на

качеството на очистената вода.
Обикновено пречиствателните станции, които се използват за обезвреждане на битовите отпадни води от
отделни сгради са с капацитет от
10 до 15 m 3/d.
Принципно, използваните

методи за пречистване на
отпадните води
са три основни вида - механични,
химични и биологични. Механичните
методи се основават на свойствата
на водата да се самопречиства.
Основно те включват утаяване и
филтрация. При неголяма скорост на
протичане на водата през реервоар,
замърсяващите вещества се отлагат на дъното, където протича анаеробно разлагане и се отделя биогаз
с неприятна миризма. Окончателното пречистване на водата протича
в слой от чакъл в подземни траншеи
и обкръжаващия ги слой грунт. В тях
под действието на микроорганизми,

нараства биофилмът, който разлага
органичните вещества във водата и
въглеродния диоксид. В зависимост
от способността на грунта да поема
очистента вода, тя или попива в
почвата, или при ниска способност на
грунта да я усвои се отвежда чрез
дренажна система. Основно предимство на механичните методи е невисоката стойност и енергийната независимост. Използването им, обаче,
изисква периодично изваждане на
утайките и промиване или смяна на
чакъла в траншеите. Тези методи се
използват при неголеми обеми отпадни води и неголяма плътност на застрояване.
Химичните методи се основават
на използването на различни реагенти, които привеждат разтворените
примеси до състояние на трудно разтваряне. След което протича утаяване на тези вещества. Използването на реагенти, обаче, е скъпо и
изисква точна дозировка. Използват
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се основно за пречистване на производствени отпадни води.
Биологичните методи се основават на способността на микроорганизмите да използват съдържащите
се в отпадните води много органични и някои неорганични съединения, в
това число и токсични, в качеството на хранителни вещества. Биологичното пречистване може да протича в аеробна или анаеробна среда.
Този метод се характеризира със
сравнително невисоки експлоатационни разходи, но със значителна
първоначална инвестиция, необходимост от строго спазване на технологичния режим, отчитане на токсичното въздействие на редица органични и неорганични съединения върху
микроорганизмите, а така също и
необходимост от разреждане на
отпадните води в случай на високи
концентрации на определени замърсители и различни почистващи препарати.

Индивидуални пречиствателни
станции
Локалното пречистване на отпадните води принципно може да се организира по два начина. Единият е да се
разчита на живеещите в грунта бактерии, т. е. пречистване посредством почвена филтрация, а вторият - да се използват специални готови устройства – моноблок или модулен тип. При избора на метод и схема на пречистване, обикновено освен
броят на хората, е добре да се отчете и видът на почвата.
Използваните решения често се
свеждат до две - едното включва септичен съд с вграден филтър и филтърно-дренажна система за окончателно пречистване, а другото - изграждане на модулни пречиствателни
станции.

Септичните ями
Това са съоръжения, които са подходящи да се използват за малки количества отпадни води, от една или
няколко сгради. Капацитетът им
обикновено е от 1 до 20 m3/d. В тях
едновременно протичат два процеса – утаяване на водите и разграждане при анаеробни условия. Материалите, които се използват за изграждането им са предимно бетон,
стоманобетон или зидан камък.
Формата им обикновено е кръгла или
правоъгълна. Отгоре ямата се покрива със стоманобетонна плоча, която се засипва със слой пръст, чиято дебелина обикновено варира в
диапазона от 0,35 до 0,5 m. Могат да
бъдат разделени на една, две или три
камери, в зависимост от количе-
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ството на отпадните води. Еднокамерните септични ями се препоръчват за малки водни количества до
1m3/d. За водни количества до 10 m 3/
d се използват двукамерните, а
трикамерните се прилагат при водни количества над 10 m3/d. Разпределението на обема в двукамерните
и трикамерните ями е неравномерно. В двукамерните е необходимо
обемът на първата камера да е 75%,
а на втората - 25%. При трикамерните обемът на първата камера е
50%, от изчислителния, а втората и
третата са с обем 25% от изчислителния. В случаите, в които септичната яма е изпълнена от бетонни
пръстени, това условие отпада. В
този случай всички камери са с равни обеми.
Изчислителният обем на камерите
се определя в зависимост от количеството на отпадните води, постъпващи в ямата. За лесното отстраняване на утайките е необходимо в началото на всяка камера да се предвиди
отвор за тяхното извозване.
Преминаването на отпадната вода
през отделните камери е през отвори, разположени на разстояние1 m под
повърхността на водата. Броят на
оставените отвори обикновено е от
2 до 4. Необходимо е над всяка камера да се предвиди монтирането на
вентилационен комин, а в последната камера се предвижда хлориране на
водата.
За септичните ями е характерно
постигането на висока степен на
утаяване на неразтворените вещества, но също така тези съоръжения
се характеризират и с няколко съществени недостатъка. Сред тях са
невъзможността на попадналите в
септичната яма органични вещества
да се разложат напълно. В редица
случаи се стига само до образуването на мастни киселини, без те след
това да се превърнат в метан и
въглероден двуокис. Натрупването на
такава киселина води до създаването на кисела среда с pH = 5,5-6 и се
забавя ферментационният процес.
При създаването на такива условия
водата в ямата „загнива“ и започва
да издава неприятна миризма на сероводород. По време на процеса на
гниене се образуват малки мехурчета газ предимно от метан, въглероден двуокис и частично сероводород,
които изплувайки към повърхността,
увличат със себе си частици от полуизгнилата утайка. Това води до
замърсяване на водата и образуването на плътна и твърда кора на
повърхността, чиято дебелина може
да достигне от 0,3 до 1 m.
В зависимост от престоя на вода-

та в септичната яма, който може да
варира от 12 часа до 2-3 дни, се определя обемът на утаителната част.
Обикновено, утайките се изваждат
веднъж на 6 месеца, като е желателно 20% от тях да се оставят в септичната яма за поддържане на изгнивателния процес.
За окончателното обезвреждане
на отпадните води след септичната
яма е желателно изграждането на
филтрационни кладенци или съоръжения за подпочвена филтрация. Условието за изграждането на филтрационни кладенци е наличието на пясъчни
или глинесто-песъчливи почви и количество на отпадните води 1 m 3/d.
Също така, основата на кладенеца
трябва да бъде най-малко с 1 m повисока от нивото на подпочвените
води.

Съоръжения за биологично
пречистване
Тези съоръжения обикновено обедняват няколко камери в един общ
корпус или самостоятелни модули,
събрани заедно. Първоначално водата
се подлага на механично пречистване, като в същото време са подава
излишна биомаса, като се създават
условия, при които органичните замърсители се разлагат с помощта на
анаеробни бактерии, без достъп на
кислород. След това водата постъпва
в аерационна зона, където може да се
използва активна утайка. За по-интензивно протичане на процеса на
биологично пречистване, обикновено
се подава допълнително въздух. Благодарение на активната утайка се
осъществява бързо и качествено
пречистване на отпадните води,
включително и от болестотворни
организми. След този етап пречистената вода може да бъде отведена или
да бъде подложена на допълнително
пречистване в биофилтри с използването на биофилм.
В отделните камери на тези
съоръжения протичат и процеси на
нитрификация, денитрификация, отделяне на фосфатите, обеззаразяване на отпадните води.
Корпусът на тези съоръжения или
техните отделни части могат да
бъдат изпълнени от бетон, стомана
или полимерни материали.
При избора на пречиствателна
система за битовите отпадни води
специалистите препоръчват да се
обърне внимание на няколко основни
момента. Сред тях са: капацитет на
станцията, показатели за очистка на
водата, отчитане на неравномерността на постъпване на отпадните
води, условията за обслужване на
системата.
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Фирма ЕЛФИДА представя
Програма SICADE-1
Най-съвременната технология за обработка на утайка от отпадни води
В днешно време високата концентрация на
бактерии и неприятни миризми при обработката на тиня от отпадни води се преодолява
със скъпоструваща техника и други монетарни средства. Особено важно е наситеният с
бактерии и VOC въздух при тази обработка да
не се изпусне в обкръжаващата среда. За постигането на това ние използваме:
- слънчева енергия
- антибактериален тунел
- Sicade камера
- топлообменник
- филтър за фини частици

Описание:
Изцяло затвореното хале за обработка на
тиня (по възможност с прозрачни стени) е
оборудвано на покрива със слънчеви колектори, които снабдяват вътрешността му с топлина. Като правило, температурата вътре е
от 40 - 80 градуса по Целзий. На пода на халето е инсталирано подово отопление, което допълнително засилва процеса на изсъхване. Тинята се държи в непрекъснато движение чрез механична бъркалка. По този начин се гарантира равномерното й изсъхване.
Чрез входни канали в халето постъпва постоянен поток атмосферен въздух, който се
загрява и насища с бактерии и VOC. След това този въздух преминава през специален антисептичен канал, където бактериите се
елиминират.
Сега въздушният поток достига до Sicade
камерата, където работи филтърно съоръжение с пулверизиран кристал. Този кристал
притежава свойството да свързва молекули с големини от 0,473 nm, независимо от вида им. При температури от 400 до 500 градуса по Целзий кристалът е регенеруем, а
неразтворимостта му във вода може да се
използва не само в конкретния случай, но и
при подобряване на качеството на питейната вода.
Накрая, въздухът преминава през топлооб-

менника и бива филтриран фино. Сега показателите му отговарят на рамковата директива
96/62/EG и нейните дъщерни директиви за качество на въздуха. В случай че външната температура падне под 5 градуса по Целзий, преминалият през топлообменника въздух се връща в халето и споменатите процеси се запазват.
Крайният резултат от изсушаването на тиня от отпадни води е пречистен гранулат с горивни свойства, близки до тези на пелетите, който може да се използва като гориво в частните домакинства, в пещите при изгарянето на боклук и битови отпадъци или като
съставна част на цимента в циментопроизводството.
Така необходимите при сегашните технологии силози за гниене, сгъстяване, обезводняване
и изсушаване на тинята отпадат, а по изчис-

ления на участващите университети, това може да доведе до намаляване на разходите за обработка в размер от 40-55%. Самото изсушаване на 1 тон гранулат излиза
около 5 евро.

Приложение:
• Обработка на вещества, при които наличните миризми, бактерии и други болестотворни причинители не трябва да бъдат
вдишвани. Това се отнася за изсушаването
на тинята при водопречиствателните
станции, изолатори, птицевъдни и животновъдни стопанства, химическа и фармацевтична промишленост, производство на мебели, бои и лакове, болнични стаи, лекарски
кабинети и др.
• Чиста абсорбация на миризми и VOC в
жилища, конферентни зали, климатични инсталации, офиси, производство на мая, пивоварни, винарни и др.
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Асансьорна безопасност
и промени в нормативната
база
Безопасността на асансьорите в България – и нови, и
стари, се определя на база нормативни документи, касаещи както етапа на конструирането, така и безпроблемната експлоатация на съоръжения във времето. Към
настоящия момент има два основни нормативни акта,
които определят изискванията к ъм асансьорите.
Наредби
„Едната Наредба за съществени
изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите е изцяло
въвеждане на Директива 95/16 в
българското законодателство“, разказва д-р инж. Евелина Ринкова, главен експерт в Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор
(ДАМТН). „Тази наредба се приема на
основание чл. 7 от Закона за техни-
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чески изисквания към продуктите. В
нея се определят съществените изисквания, на които трябва да отговарят новите асансьори. Към наредбата има хармонизирани стандарти,
които, ако даден производител спазва, това само по себе си дава презумпция за съответствие, т. е. написаните в Наредбата съществени изисквания при проектирането и конструирането на асансьорите на практи-

ка са доказани. Много по-лесно е на
един производител да спазва стандартите, по които произвежда един
асансьор, тъй като тяхното спазване е презумпция за съответствие.
Естествено, те са препоръчителни
и всяко отклонение от тях би бил потрудният път“, заявява тя.
Другият нормативен акт, който
има отношение към действащите
както нови, така и стари асансьори,
това е Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори. В нея са разписани правила,
които имат отношение към безопасната експлоатация. Тя е приета на
основание чл. 31 от Закона за техническите изисквания към продуктите.
Освен изискванията за безопасна
експлоатация, в Наредбата се определят и реда за вписване в регистъ-
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ра на лицата, които желаят да извършват поддържане, ремонтиране и
преустройване на асансьорите и издаване на удостоверения за тези
лица.
Д-р инж. Ринкова припомня, че
съгласно Наредбата за безопасна
експлоатация, в срок до 31 декември
т. г. всички ползватели на асансьори, чиито шахтни врати са с механични брави, които се заключват под
действието на пружина без електрически контакт за заключена врата и
с твърда отбивачка, трябва да предприемат необходимите мерки, за да
осигурят задвижването на кабината
да се предхожда от ефективното
заключване на шахтните врати, когато те са в затворено положение.
Това са мерки за подобряване на безопасността и на практика означава налагането на подмяната на неподвижните отбивачки с подвижни такива, за да не е възможно отварянето на вратата по време на движение.
„Това е срокът, който следва да се
съблюдава, и ще се извършват проверки на инспектори от ДАМТН именно да не се допуска по-нататъшната
експлоатация на тези съоръжения.
Това е чисто техническо мероприятие, което следва да бъде извършено“, категорична е тя.
Инж. Ринкова припомня и друга
нормативна промяна, която на прак-

тика се прилага от 29 декември 2010
г. - изменението на машинната директива, с която се направи изменение
и на асансьорната, с която се уточнява, че подемни съоръжения, чиято
скорост е по-малка от 0.15 м/сек., не
попадат в обхвата на директивата
за асансьори.
„Като цяло впечатлението ми е, че
при приложението на Директива 95/
16 както в България, така и в останалите европейски страни, проблеми
относно новите асансьори няма“,
споделя в заключение д-р инж. Евелина Ринкова. „Личните ми наблюдения
са, че българските производители
нямат проблеми с прилагането на
Наредбата. Това се отнася и за компаниите, които внасят съоръжения“,
допълва тя.

Стандарти
Вече споменатите стандарти,
касаещи асансьорите, по своята
същност са документи, в които се
определят техническите изисквания
към продуктите, като се залагат
минималните такива, приети с консенсус от заинтересованите от
стандартизацията. При тяхното
създаване освен производителите,
участват потребители, представители на държавната администрация,
браншови организации, което гарантира оглеждането на даден проблем

от всички страни.
„Действащите европейски стандарти EN 81, 1 и 2 част се отнасят
за конструирането, производството
и монтирането на нови асансьори,
както и за тяхното изпитване“, коментира инж. Светлана Гюрджилова,
секретар на технически комитет
Асансьори и специална подемнотранспортна техника към Български
институт по стандартизацията.
Инж. Гюрджилова информира, че в
сила от 1 януари 2012 г. влиза изменение в стандарт EN 81-1 за електрически асансьори, което касае тяхното конструиране и производство.
„Изменение 3 дава презумпция за
съответствие за директивата за
асансьори от 1 януари 2012 г., то е
необходимо от една страна, защото
разглежданата директива за безопасност на машините, изменя директивата за асансьори, а от друга страна, поради подобряване нивото на
техниката.
Новите съществени изисквания на
преразгледаната директива за безопасност на машините определя нови
изисквания за закрепване на предпазните устройства. Изменението се
отнася за тези нови изисквания.
Освен това е променена границата между обхвата на директивата за
безопасност на машините и директивата за асансьори. В резултат на
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това, обектът и областта на приложение на EN 81-1 (и EN 81-2) бяха
преработени чрез това изменение. То
следва да влезе от началото на следващата година и се прави с цел повишаване на безопасността, но на
етапа на конструирането.“
В текста се казва още, че „допълнително това изменение дава повисоки изисквания за (1) мерките
срещу опасността от препъване по
време на товарене и разтоварване,
и за (2) мерките срещу опасността
от неконтролирано движение. Тези
изисквания не са свързани с преразглеждането на директивата за безопасност на машините, а са в резултат на подобряване на състоянието
на техниката. С помощта на това
изменение се постига по-добро съответствие със значителните съществени изисквания на директивата за
асансьори и директивата за безопасност на машините.“

Бизнесът
за нормативната база
Поканихме някои от представителите на асансьорния бранш да коментират нормативната база, действаща към момента в страната в различните й аспекти – доколко тя отговаря на европейските изисквания,
гарантира ли се безопасността на
съоръженията, както и наложителни
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ли са промени в наредбите, с цел
минимизиране на инцидентите.

Наложително е създаването на
обществени условия, среда за
прилагането на нормативната
уредба
Действащата нормативна база в
областта на производството и експлоатацията на асансьорите в България отговаря напълно на изискванията, наложени, създадени и приети в
Европейския съюз. Налице са и законовите предпоставки, хармонизираните стандарти, директиви и други
нормативи, създаващи нормативна
база за пълно прилагане на изискванията.
В тази връзка бих отбелязал два
момента. Първо, нормативната база
включва освен приетите и утвърдени в страната стандарти, незадължителни според приетите изисквания
на новия подход, поредица от закони,
които са пряко задължителни, и директиви на ЕС, имащи индиректно
законово действие, неотменима част
от Европейското законодателство.
Това означава безспорна задължителност на законовите и директивните
(Директива 95/16) постановки, с действие на съответните органи в тази
насока до постигането на предвидените нива на безопасност за всички
обсъждани съоръжения – нови и таки-

ва, които се намират в експлоатация.
Говорейки за законите, бих изброил
някои от тях – Закон за технически
изисквания към продуктите, определящ кой, кога и как и какво е длъжен
да извърши по отношение на директивните изисквания, ЗУТ , определящ
осигуряването на достъп като законово определена необходимост и т.н.
Второ, буди безпокойство неадекватното отношение и поведение на
органи и фирми, например към избора на подходящия асансьор за дадени
условия или към времето и съдържанието на приети, често неподходящи
технически решения при ремонтиране, иновиране или преустройство на
съществуващи асансьори. Говорейки
за асансьорите, намиращи се в експлоатация, следва да отбележа, че
въведени преди 30 години у нас са не
по-малко от 60 000 асансьора. Тяхното ниво на безопасност не съответства на съвременните изисквания,
както за безопасност, така и за осигуряване на достъп. Наличието на
стандарта БДС EN 81-80, често цитиран напоследък, определя със заглавието си – Правила за повишаване
на безопасността на съществуващи
пътнически и товаро-пътнически
асансьори - полезността на изисквания и технически предписания. Изискването за спазване на този стандарт беше приписано като грях на
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останалите без работа производители, което е неправилно и грубо тенденциозно. В увода на стандарта е
записано ясно, че той е „предназначен да предвиди коригиращи действия
за постоянно и целенасочено подобряване на безопасността на пътническите и товаропътническите асансьори“. И още „този стандарт може да
бъде използван като ръководство за:
националните упълномощени органи,
които да могат да определят своя
програма за поетапно и селективно
прилагане; собствениците да спазват своята отговорност в съответствие със съществуващите нормативни актове; службите за поддържане или органите за контрол да информират собствениците за нивото на
безопасност на техните асансьори.
Към стандарта, който не засяга
производителите, а собствениците,
държавните органи, в т. ч. и контролните такива и фирмите за поддръжка,
аз не бих имал какво да добавя, освен
това: да, нормативи има, следва да
се създаде среда за тяхното прилагане.
Приключвам с цитат, показващ
законовата стойност на Директивите на ЕС: „Директива – обвързва
всяка държава-членка само по отношение на резултата, който трябва да
бъде постигнат. Националният законодател избира с какви средства и

под каква форма да постигне искания
от директивата резултат. Директивата не е акт с пряко приложение –
за да породи действие във вътрешния правен ред на държава-членка е
необходимо директивата да бъде
транспонирана в националното законодателство.“
инж. Евтим Евтимов,
представител на Технос

Привеждането в сила на европейските норми за безопасност
е наложително
По мое мнение Наредбата за безопасна експлоатация и технически
надзор на асансьори е документ, който не отговаря на европейските
стандарти и норми за безопасност.
Органът, който следи за прилагането й, е Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, която следва да съблюдава безопасната
експлоатация на съоръженията. Смело заявявам, че тази агенция не се
грижи за подобряване качеството на
действащите асансьори. Факт е, че
дори в страни, които не са членове
на Европейския съюз като Сърбия и
Украйна, например, са намерени механизми за модернизацията на остарели асансьори. Инцидентът в Майчин
дом през м. март 2010 г. само доказа
как работи системата. В крайна
сметка за виновни са обявени пътни-

ците в него. И към днешна дата този
асансьор работи и то без да бъде
приведено в действие т. нар. устройство за претоварване.
Според мен са необходими незабавни мерки по отношение на нормативната база, касаеща безопасността
на асансьорите в България. И в случая не става дума за цялостно разработване на нова законова уредба,
а реалното привеждане на европейските директиви в сила у нас.
Илия Златанов,
управител на Изамет

Действащите наредби се нуждаят от допълнения
Като цяло нормативната уредба в
България е приравнена с тази на
страните от Европейския съюз.
Стандартите сега са преведени от
Европейските норми и автоматично
се превръщат в БДС. Те обаче са само
пожелателни. Задължителни в България са само наредбите, които са
написани относно съществените
изисквания към асансьорите и техните предпазни устройства. Смятам,
че тези наредби могат да бъдат
допълнени.
В основни линии, без да се впускам
в подробности, е казано, че асансьорите трябва да се поддържат само
от лицензирани фирми по списък, който се води на отчет в Държавната
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агенция за метрологичен и технически надзор. Също така е казано, как
трябва да се извършват прегледите
и ремонтите на асансьорите, а също
през какъв период се правят инспекции от оторизираните органи. Считам, че три пъти месечно (както е
записано в Наредбата), не е възможно да се извършва посещението на
всеки асансьор. В Европа това се
прави един път месечно, но се следи
строго изпълнението на предписаните мероприятия.
Друго, което смятам, че може да
се промени, е следното: в Наредбата е записано, че старите асансьори трябва да бъдат в експлоатация,
съгласно документацията, по която
са произведени, и която е заверена
от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Смятам,
че за дребни несъответствия със
сега действащите европейски норми, може да се направи компромис,
но когато се касае за безопасността, не може да има изключение. Давам примери: претоварващи устройства не са монтирани на някои от
старите асансьори, което води до
големи злополуки. Въженцето, което
издърпва „парашутите“, не може да
бъде по-малко от 6 мм; старите
асансьори нямат кабинни врати.
Трябва задължително, както е в
Европа, да се монтират поне електронни предпазни устройства –
фотобариери, които са много побързодействащи.
инж. Борис Михалков,
президент на Марица-М
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Необходимо е създаването на
орган за надзор на пазара
В Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на
асансьори не са застъпени всички
европейски стандарти, а се цитират
избирателно по незнаен принцип някои от тях. Това даде възможност
на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор да обявят
асансьорите в болница Майчин дом
за изправни и безопасни, въпреки че
един от тях едва не уби 12 човека
(м. март 2010 г.). След една година
се повтори същият инцидент в болницата в Монтана и отново бяха
застрашени 12 човека. Абсурдната
ситуация се подсилва и от решението на българския съд, който се
позовава на същата наредба и постановява, че жертвите сами са си
виновни, та дори и са нанесли сериозни щети на болницата, като са
повредили асансьора.
В наредбата не са застъпени елементарни изисквания за безопасност, които в другите страни членки на ЕС вече са факт, дори са факт
в Сърбия, която не е в ЕС, а у нас няма
дори намек за въвеждане в сила: незащитена кабина - необходимо е да
се монтира врата в кабината на
всички асансьори; бутонни панели
(кабинни и етажни), подходящи за
инвалиди; осъвременяване на системите за аварийно спиране; телесистеми за комуникации - необходимо е
да има действаща алармена система, с която заседналият в асансьора да може да се свърже чрез теле-

комуникационна връзка със специализиран сервиз или диспечерски
център; защита от неконтролирано
движение на кабината; аварийно
осветление в кабината и аварийно
захранване на алармената система.
В нито една страна членка няма
ИДТН, която да издава акт за първоначален преглед, с който единствено се узаконява и пуска в експлоатация всяка обществена сграда. В Европа необходимият документ е Сертификат за краен контрол, издаден
от нотифициран орган.
Във всяка от останалите страни
членки на ЕС съществува орган за
надзор на пазара на асансьорния
бранш – в България също е необходим
такъв, защото у нас на практика
липсва реален контрол.
Отдавна е дошло времето за провеждане на коренна реформа в асансьорния бранш, за да се повиши безопасността на асансьорите, а именно: закриване на ИДТН и създаване на
нов смесен (държава, плюс представители на браншови организации)
орган за надзор; въвеждане на Директива 95/16 и европейските стандарти в действие; извършване на ремонт, преустройство, преоборудване на всички стари асансьори и подмяната на част от тях; изготвяне на
програма за кандидатстване на собствениците за получаване на нисколихвени кредити, както и за евросредства за саниране на сгради и по линия за енергийна ефективност.
инж. Валентин Маринков,
управител на Уникен
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Очакваме България да стане
регионален център на Макита за
Югоизточна Европа
инж. Стево Лозановски, директор продажби на
Макита България и регионален мениджър продажби на
Makita за Югоизточна Европа, пред сп. ТД Инсталации
Уважаеми г-н Лозановски, бихте ли представили дейността на Макита България
на читателите на сп. ТД Инсталации?
Макита България е дъщерно дружество на Корпорация Макита Япония лидер на световния пазар в производството на ръчни електроинструменти за дома и на професионални машини с индустриално приложение. Дружеството в България е основано през
февруари 2008 година и до момента е
създало широка дистрибуторска и
сервизна мрежа в цялата страна. Седалището се намира в София и се
състои от офисна част, шоурум с
богата гама електроинструменти,
сервиз и складова база. Дейността на
Макита България е свързана с доставка, складиране и продажба на продуктите с марка Макита. Разполагаме с
широка гама инструменти, аксесоари и резервни части за тях. В портфолиото на компанията са включени
ръчни и електрически инструменти с
кабел или с батерия, инструменти на
пневматика и бензинови инструменти. Те намират приложение в строителството, машиностроенето, автомобилостроенето, мебелната индустрия, селското стопанство и в сферата на услугите, свързани с ремонт
и поддръжка. Подходящи са както за
предприятия, малки производства и
работилници, така и за бита.
Кои продукти от производствената
програма на Макита налагате приоритетно в момента?
От началото на октомври т. г.
Макита предлага на българския пазар
нова продуктова гама с марката
Maktec. Лично аз очаквам голям интерес към нея, произлизащ от традиционно доказаното качество на Макита
и спецификите на българския пазар. С
две думи, Maktec e решението за всеки професионалист, търсещ максимално качество на конкурентна цена.

Конкуренцията във вашия бранш е доста голяма. Кои предимства на предлаганите продукти смятате, че ви осигуряват предимство при привличането на
клиенти?
Предимствата на елекроинструментите на Макита са отличното качество на разумна цена, съобразени
със здравина, точност, издръжливост
на високо натоварване, дълъг експлоатационен живот и ниски ремонтни
разходи. Продуктите са разработени
съобразно най-новите технологии и
инженерни постижения, в собствени
заводи с модерна технология, изискваща висока прецизност. Материалите,
вложени в изработването на нашите
машини и аксесоари, винаги са предварително тествани и са пригодени за
безупречна, безотказна и безопасна
работа. Предимство на марката е и
качеството и срокът на сервизното
обслужване. Основен принцип е отстраняването на повреди на машините в гаранционен срок в рамките на
48 часа. Това е изискване и към оторизираните сервизни агенции, които
извършват ремонти от името и за
сметка на Макита България.
Как е организирана търговската ви
мрежа в страната и какви маркетингови инициативи осъществявате с партньорите си?
С цел по-ефективно задоволяване
на търсенето, Макита България поддържа и развива голяма мрежа от
професионално обучени дистрибутори и дилъри. Усилията са насочени към
покриване на потреблението чрез осигуряване на бързи и пълни доставки на
продуктите във всеки град, на всеки
клиент. За това допринася и осигуряването на информация и обучения за
нови продукти, технологии, търговска политика. Макита консултира,
насърчава, подпомага рекламната и
маркетингова дейност на марката и

продуктите. На партньорите се осигурява съдействие за участие на панаири, изложби, семинари и срещи.
Партньорството между нас и нашите дилъри, добрата координация и
организация, е основа за пълното задоволяване на нуждите на клиентите.
Най-новата ни маркетингова инициатива е специално оборудван демонстрационен бус, чиято основна цел е
чрез директна демонстрация в различни точки на страната да даде поточна и директна информация за
възможностите на машините на
Макита и тяхното приложение. Специално обучени демонстратори ще
представят спецификите на работата с различни видове машини и материали, и ще покажат как се постигат
най-високи резултати и качество с
нашите инструменти.
Как оценявате изминалата година?
Ръстът на продажбите и увеличената дистрибуторска мрежа са показатели, че 2011-та бе една от успешните години за Макита България. Независимо от трудната икономическа
ситуация, наблюдаваме увеличен интерес за нашите машини и от страна на
дилърите, и от страна на крайните
ползватели. Тези неща пораждат още
по-голям оптимизъм и определят нашата стратегия за бъдещето. Не изключвам възможността Макита България
в близко бъдеще да стане регионален
център на Макита за Югоизточна
Европа.
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Детектори за локализиране
на инсталации
Детекторите за инсталации, познати още като скенери за
стени, предоставят възможност за бързо и лесно откриване на трифазни проводници, слаботокови инсталации, разпределителни кутии на електрическата мрежа, арматура
в бетон, алуминиеви и пластмасови тръби, пирони и болтове, подово отопление, отвори на комини и др. С тяхна
помощ се определя точното местоположение на металните и неметални обекти в стени, подове и тавани и се
избягва повреждането на водопроводни, електрически и
други инсталации, които са често явление при ремонтни и
довършителни работи, свързани с пробиване на отвори.
Принцип на действие
Детекторите съдържат електронен блок, който подобно на миниатюрен радиопредавател създава електромагнитно поле с много висока честота. Колкото обектът е по-близо до центъра на полето, толкова поголямо е изменението на неговата
честота. Това означава, че при
плъзгане на скенера по стената и
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приближаване до обекта, честотата започва да се променя, което се
регистрира от електронния блок и
се дава съответната индикация. Често пъти близкостоящи метални
предмети не могат да бъдат различени и скенерът ги локализира като
един. Типичен пример са арматурните пръти в бетон. Метални обекти
от немагнитни материали (мед, алу-

миний), включително проводници, които не са под напрежение, предизвикват значително по-малка промяна на
честотата и, съответно, локализирането им е по-трудно. Обикновено
това става в специален режим на
работа на скенера. При това дълбочината, на която могат да бъдат
открити такива обекти, е около 2
пъти по-малка в сравнение с тези от
магнитен материал.
Скенерите, които откриват неметални предмети, използват капацитивен принцип. Между детектиращата зона на скенера (сензора) и
стената съществува електрически
капацитет, чиято големина зависи
от материала, от който е направена. При плъзгане на скенера по стената и достигане на неметален
обект от различен материал капацитетът се променя, макар и много
слабо. Тази промяна, обаче, може да
бъде регистрирана и съответно
установено началото на обекта.
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Промяната е най-голяма, когато
сензорът се намира точно над предмета – така може да се установи и
неговата среда. Най-големи промени на капацитета предизвиква дървото и затова скенерите с лекота
откриват греди и други подобни в
бетон и мазилка.
В плътни и еднородни стени детекторът създава електромагнитно
поле с равномерна структура, на
което съответства определен електрически сигнал. Когато при движение на скенера полето му попадне в
кухина, то и електрическият сигнал
се променят, макар и незначително,
което позволява и откриването на
кухини в стената.
Водата също е електрически проводим материал и съответно променя електромагнитното поле. Това
затруднява откриването на търсените обекти във влажна среда, например на арматура в наскоро отлята
бетонна плоча и др.

Откриване
на проводници
При протичане на ток по проводника, около него се създава електромагнитно поле. Колкото е по-висока
честотата на електромагнитното
поле, толкова по-малки предмети

могат да бъдат регистрирани чрез
промените му. При монофазната електрическа мрежа, използвана в преобладаващата част от жилищните и
офисните помещения, поле има само
около активния проводник (фазата),
но тъй като проводниците в електрическите кабели практически винаги са един до друг, те се локализират
като един. Нещо повече, ако разстоянието между успоредно разположени кабели е под определена стойност
(дадена в упътването на прибора), те
също не могат да бъдат диференцирани и скенерът ги показва като един.
Трифазните инсталации, например,
за някои отоплителни уреди, бойлери
и други подобни, имат 4 проводника,
като поле се създава около три от
тях (фазите). За съжаление, в голяма
степен тези три полета се компенсират взаимно, което прави откриването на трифазни инсталации значително по-трудно. Това е основна
причина скенерите, подходящи за
търсене на трифазни инсталации, да
са по-рядко срещани и по-скъпи.
Освен проводниците от електрическата мрежа, в стената може да
има и проводници от други инсталации – телефонна, домофонна, компютърна мрежа, за кабелна телевизия, за озвучителни тела и т. н. Те са

познати под общото наименование
слаботокови инсталации, тъй като
обикновено по тях протичат твърде
малки токове. В резултат на това
проводниците се локализират много
по-трудно от тези на електрическата мрежа. За откриването им обикновено се препоръчва превключване
на скенера в режим за търсене на
обекти без напрежение.

Фактори, оказващи влияние
върху работата
на детекторите
Електромагнитното поле не преминава през метални листа, мрежи и
предмети. Поради това не могат да
бъдат откривани метални обекти в
стени от тухли с високо съдържание
на метални окиси, както и през рабица. В тези случаи скенерът показва,
че цялата стена е едно метално тяло.
Има бои, съдържащи метални окиси,
които също пречат на локализирането. Търсенето през огледало практически е невъзможно заради тънкия
метален слой от задната страна на
стъклото.
Влияние на работата на скенерите оказва и водата, или по-точно
нейното количество в стената. Тъй
като е проводник на електрически
ток (макар и не както металите), тя
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силно затруднява работата на скенерите. Затова всички производители препоръчват използването им
върху сухи стени. Например, разположението на арматурата в изсъхнал
бетон може да бъде установено, но в
току-що излят това е неточно, а
може и да е невъзможно. Освен това,
когато в суха стена има мокро място, възможно е скенерът погрешно да
го отчете като предмет. Подобно е
положението и с локализиране на
неметални предмети – наличието на
вода в стената рязко променя параметрите на капацитета между
търсения предмет и скенера и също
затруднява откриването му.
Дълбочината и точността на локализиране зависят от структурата
на стената и използваните материали. При леко влажна стена, когато
все още могат да се правят измервания, точността намалява заради
съдържанието на вода. Дълбочината
и точността не са еднакви в различните режими на работа на скенерите. Точността намалява с увеличаване на дълбочината, на която се намира обектът в стената.

Особености
на сканирането
Сканирането се състои в последователно обхождане на определена
повърхност с цел установяване на
някакви качества или особености. При
скенерите за стени това обхождане
задължително се прави в две взаимно перпендикулярни посоки. Например
започва се от горния ляв ъгъл и скенерът бавно се движи в хоризонтална посока до достигане на горния
десен ъгъл, сваля се надолу на разстояние, приблизително половината от
размера на сензора му и същото движение се повтаря отдясно наляво.
След обхождане на цялата
повърхност, все едно че се чертаят
линии по нея, същото се повтаря и във
вертикална посока.
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Причината за това са особеностите на взаимодействието на електромагнитното поле на скенера с
продълговати метални предмети
(електрически проводници, тръби,
винкели, арматурно желязо). Когато
скенерът се движи по дължината им,
взаимодействие почти няма, т. е.
тяхното наличие вероятно няма да
бъде регистрирано. При перпендикулярно движение има взаимодействие
и, съответно, те се локализират. При
това най-точното установяване на
положението на даден предмет става, като след откриването му, чрез
сканиране с няколко взаимно перпендикулярни движения около него се
намира мястото, където се получава най-голямо показание на индикатора му.
В най-простите модели индикаторът се състои от няколко светодиода. Те светват последователно
един след друг при приближаване до
предмета, а единият от тях показва,
когато е намерено точното му място. В други модели индикаторът е
светеща стълбица, която става найдълга при достигане на точното
място. Моделите от най-висок клас
са с течнокристален индикатор, на
който се отбелязва и дълбочината на
предмета (разстоянието му от
повърхността), а в най-добрите модели – и максималната дълбочина на
отвора, който може да се пробие над
него, без да го засегне.

Работни режими
За максимално точно измерване
трябва при движението на скенера
той да се плъзга по стената с равномерен неголям натиск и без да се
отделя от нея. За целта, някои модели имат подложки от кече или подобна материя на задния си капак, а други – колелца. Преди започване на
търсене, скенерът трябва да се калибрира, което той обикновено прави сам при натискане на съответния

бутон или автоматично след включването му. При това трябва точно да
се спазват инструкциите от упътването за експлоатация, тъй като
някои модели изискват да са отдалечени от стената и метални предмети, а други – да се прилепят неподвижно към нея.
Най-лесна е работата със скенери с един-единствен режим на работа. При тези с повече режими подходящият се избира в съответствие с
упътването, като може да се наложи в процеса на работа режимът да
се смени. Например, един от режимите може да е за стени от тухли с
отвори, друг за бетон и стени от
плътни тухли, и трети – за дървени
подове и тавани, както и за леки
преградни стени. Когато се открие
предмет, на индикатора се появява
съобщение за типа му (метал, дърво,
ел. инсталация). При търсене на пластмасови тръби може да възникне
проблем, когато стената е от тухли с отвори. На последните скенерът
реагира по подобен начин, както на
тръбите.
При избор на скенер трябва да се
има предвид, че за точното установяване на мястото на вече намерен
предмет някои модели изискват
допълнително да се премине 2 или 3
пъти над него, а при други е достатъчно еднократно преминаване.
Освен това, едни модели определят
средата на предмета, а други – двата му края. Естествено, че след определяне на мястото на обекта, то
трябва да бъде отбелязано върху
стената. За целта в някои скенери
има отвор, през който със специален маркер се отбелязва мястото.
При други е достатъчно да се натисне бутон и вградено в скенера приспособление го отбелязва. Съществуват и скенери, които с тънък
светлинен лъч в горния си край показват мястото, а отбелязването
му е грижа на работещия.
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Алармени системи
Подбор на компонентите и специфики при проектирането на
системите

При охраната на жилищни, административни и обществени сгради се използват различни видове алармени системи,
предназначени да откриват и сигнализират за наличието на
опасност или необичайно състояние в охраняваната зона.
По-сложните алармени системи имат и допълнителни функции, сред които задържаща и възпираща; контролно-пропускателна; доказателствена (подпомагаща идентифицирането на нарушителя), информационна и самодиагностична.
Сред базовите изисквания към тези системи са надеждната работа, при която се идентифицират всички възможни
случаи на нарушения и своевременното предизвикване на
алармен сигнал при опит за проникване на нарушител.
Основно място в групата на алармените системи заемат сигналноохранителните системи срещу проникване и взлом и периметровите
системи за охрана на външен и
вътрешен периметър на обекта. От
своя страна, сигнално-охранителните се разделят на две групи: конвенционални и адресируеми системи.

При избора на конкретен вид система и при нейното проектиране се
вземат под внимание вида на обекта, изискванията на инвеститора,
броят, височината и обема на помещенията, както и подстъпите и
входовете към обекта, и наличието
на стъклени и отваряеми части. След
уточняване на посочените парамет-

ри се конфигурира подходяща за конкретното приложение сигнално-охранителна система. Изборът на компоненти на системата – контролен
панел, датчиците, устройствата за
звукова и визуална сигнализация,
също се съобразява със спецификите на охранявания обект.

Избор на контролен панел
Изборът на този елемент от системата е необходимо да бъде съобразен с броя на зоните в обекта. Ако
системата е конвенционална, всяко
устройство трябва да индикира отделна зона. По този начин се получава информация откъде е сработила
системата и при евентуални фалшиви сработвания могат да се предприемат адекватни и бързи действия.
От значение е и броят на секторите - участъците, които могат да се
обособят като отделни системи,
позволяващи да се поемат самостоятелно под охрана. Вземат се под
внимание и възможните начини за
комуникация с централната станция
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за автопатрулна охрана и със собственика на обекта, както и начините за управление на системата.
Управлението се осъществява чрез
клавиатурата на контролния панел,
която може да бъде с LCD екран,
визуализиращ състоянието на системата с текст или графични символи, или да е със светодиодна индикация. От значение е и мястото,
на което ще се монтира панелът. То
трябва да бъде скрито и максимално защитено от посегателства.
По отношение на захранването на
системата се препоръчва то да бъде
на отделен токов кръг, защитен с
автоматичен прекъсвач и да се резервира с акумулатори, позволяващи
автономна работа на системата
минимум 24 часа.

Избор на датчици
Датчиците в системата следят
един или няколко параметъра на наблюдаваното състояние и по тяхната стойност съдят за отсъствието
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или наличието на алармено състояние. Стойностите на параметрите
в нормално състояние се знаят и в
модерните системи са предварително записани и запомнени. На базата
на получените сигнали, обработващото устройство установява дали
трябва да бъде генерирано алармено
съобщение или не. Отношението на
максималния и минималния обхвати на
регулиране на чувствителността на
детектора не трябва да бъде по-голямо от 3:1.
Детекторите трябва да отговарят на изискванията за надеждност
и трябва да са преминали нормативно определените тестове - изпитване срещу саботаж, въздействие на
топлина, студ, удари и вибрации,
електрически импулси, електростатичен разряд, електромагнитни полета и др.
В алармените системи се използват следните видове датчици:
Пасивни инфрачервени датчици
– използват се за вътрешна охрана на

помещенията. Най-съвременните
модели различават видовете
присъствие в помещенията и не генерират алармен сигнал при наличието на животни и други домашни
любимци до определени килограми.
Контактни датчици – използват
се за охрана на врати и прозорци от
неправомерно отваряне. Имат важно
значение за правилното програмиране на контролния панел.
Акустични датчици – тяхната
функция е да регистрират счупването на прозорци и стъклени витрини.
Вибрационни и сеизмични – реагират на определен тип вибрации и
удари по защитените повърхности. В
този клас устройства има микропроцесорни датчици, които могат да
бъдат настройвани по отношение на
броя и силата на ударите.
Микровълнови – могат да бъдат
активни и пасивни, използват се основно при изграждане на външни и
вътрешни периметрови системи.
Ултразвукови – използват се ос-
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новно при изграждане на системи от висок клас, например охрана на трезорни помещения.
Комбинирани датчици – комбинация от инфрачервен
и микровълнов датчик, която носи много висока сигурност
и ниско ниво на фалшиви сработвания.
Активни инфрачервени бариери – активни устройства с предавател и приемник, използващи се при охрана
на външен и вътрешен периметър.
Датчик за наличие на вода – детектира наличие на
вода, използва се в помещения с вероятност от наводнения.
Пожароизвестителни датчици – интегрират се в домашните охранителни системи и чрез релейна основа се
свързват към контролния панел.
Връзките между датчиците и контролния панел се
осъществяват с електрически проводници по две различни схеми: радиална или пръстеновидна. Радиалните
са по-елементарни и не изискват отделни средства за
идентификация на датчика, който подава известието.
Това не се налага, тъй като самият лъч носи своите
координати. При по-големи контролирани пространства,
обаче, системите значително се оскъпяват от проводниковите връзки, които при лъчеобразна структура
изискват много кабели. В пръстеновидните охранителни системи с един чифт проводници се обхождат всички датчици. Те се използват, когато системата обслужва голяма територия и е икономически неизгодно централното устройство да се свързва с толкова много и
дълги проводници. Проблемът в пръстеновидните системи е как да се идентифицира датчикът, който сигнализира. За целта се използват т. нар. адресируеми датчици. Комуникацията между датчиците и централното
устройство се осъществява по предварително приет
протокол. Информацията се предава по същия кабел на
електрозахранването, но по отделен чифт проводници.
Във всеки контур програмно могат да се дефинират зони,
които обхващат избран брой датчици, охраняващи специфични части от целия обект. В аналоговите адресируеми датчици централното устройство постоянно
обменя информация за стойностите на наблюдаваните
аналогови величини, като сканира всички елементи последователно. Контролният панел изпраща по веригата
команда с адрес. Датчикът приема командата и връща
информация за своя адрес, тип и състояние. Системата е циклична, но може да се организира и като циклично-спорадична.
В последните години много от световните производители на охранителна техника се ориентират към производство и на безжични охранителни системи, подходящи при обекти, в които не е предвидено предварително
окабеляване.

тройства за звукова и визуална сигнализация, както и
избор на най-подходящия начин за пренос на сигналите.
Необходимо е да се предвиди външна и вътрешна сирена
в обекта. Силата на звука на тези устройства в повечето случаи е достатъчна, за да предотврати кражба.
Също така, трябва да се предвиди начин за известяване на фирмата за централизирана охрана. Преносът на
сигналите може да се осъществи по радиопредавател,
телефонен комуникатор или TV комуникатор, който
предава видео образ, съобразен със зоната, от която е
сработването на системата. Също така, някои от предлаганите на пазара СОТ-панели имат възможност за
мобилна връзка през Интернет или през GPRS мрежите
на мобилните оператори за предаване на алармени сигнали и отдалечено администриране. С помощта на GPRS
интерфейсна карта системата може да бъде свързана
с контролен център или PC с инсталиран софтуер за отдалечено програмиране (RPS). Защитата е осигурена посредством потребителско име и парола или защитен IPтунел (VPN). Мобилната Интернет свързаност дава
възможност връзката да бъде наблюдавана постоянно,
като прекъсванията на свързаността се откриват и докладват в рамките на няколко минути. Решението е подходящо за осигуряване наблюдението на обекти, за които не може да се осигури телефонна линия или мрежова връзка.

Устройства за сигнализация и комуникация
Проектирането на системата изисква подбор на ус-
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Домофонни системи
Специфики на аналоговите, цифровите и видеодомофоните

Аналогови домофонни системи
Стандартната конфигурация на
аналоговите домофонни системи
включва входно табло, захранваща
централа и съответния брой аудиодомофони. С оглед инсталацията му
на открито, входното бутонно табло се изработва от неръждаеми материали и може да се окомплектова
с каса за повърхностен монтаж и
защита от дъжд. Обикновено съдържа
по един бутон с осветление за всеки
абонат и двупосочен усилвател на
разговора с възможност за регулиране на силата на звука. Някои от моделите се предлагат с вграден
контролeн звуков сигнал при позвъняване и отключване, както и светлинен сигнал при звънене, при вдигната
слушалка и при отключване на вратата. Към входното табло може да
бъдат монтирани кодова клавиатура
за отключване с персонален код или
четец за карти.
Домофонните апарати обикновено
се произвеждат по схема 3+1, която
включва 3 проводника за разговор и
отключване (общи за всички) плюс 1
проводник за звънене. Предлагат се
и аналогови домофони по схема 4+1,
при които има отделна мелодия за
позвънявания от етажа. За включване на стълбищно осветление от аналогов домофон е необходим допълнителен проводник.
Към аналоговата система с универсална централа могат да се
включват и цифрови домофони в аналогов режим на работа. В този случай потребителят има възможност
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да регулира силата на звънене и да
осъществява интеркомни връзки
(вътрешни връзки между съседи) без
допълнително окабеляване.

Цифрови домофонни системи
Цифровите домофонни системи се
използват в жилищни сгради за
осъществяване на аудио или аудиовидео връзка между входа на сградата и отделните апартаменти. Наред
с основните функции като позвъняване, разговор и отключване, системата позволява и много допълнителни
операции, които са невъзможни при
обикновените аналогови системи.
Минималната конфигурация на системата включва входно табло, захранваща централа и съответния брой
аудио или видео домофони. Най-често
входните табла се предлагат в две
разновидности: с клавиатура и дисплей или с цифрови бутони. Към двата
вида входни табла могат да се добавят камери за видеонаблюдение на
входа и четец за чип карти. Към
таблата с бутони може да се добави
и кодова брава за отключване с персонален четирицифрен код. При системите с клавиатура и дисплей, кодовата брава е вградена. Цифровите
системи позволяват и включването
на множество допълнителни видеокамери и разговорни устройства както
персонално за всеки абонат, така и
общи за целия блок или затворен комплекс от блокове.
Цифровите системи дават
възможност за изграждане на
вътрешни (интерком) връзки между

абонатите за вътрешна комуникация
между съседи или връзка с портиер и
охрана, без да е необходимо допълнително окабеляване. Системата също
така позволява изграждането на
аудио или видео връзки с общ портиер за няколко входа или блока, както
и с охраната на цял жилищен комплекс
от затворен тип. При цифровите
системи се намаляват значително
разходите за кабели и се улеснява
монтажът.

Видеодомофони
При видеодомофоните, освен микрофон, високоговорител и бутон за
повикване, таблото на входа съдържа
и миниатюрна видеокамера. В нейната основа стои полупроводников елемент с много голям брой чувствителни към светлината елементи, наричани пиксели. Попадането на светлина върху който и да е от тях предизвиква натрупване на електрически
заряд, пропорционален на силата й.
Така върху цялата площ на прибора се
създава „електрическо изображение“
на обектите пред камерата. Чрез
достатъчно сложен електронен блок
зарядите се превръщат в електрически сигнал, чрез който се предава
изображението. При чернобелите
видеокамери на всяка точка от изображението съответства един пиксел. Тези камери се използват масово във видеодомофоните, тъй като са
по-прости и евтини, могат да работят при много слабо осветление и
дават достатъчно качество на картината. Независимо от това, все
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повече видеодомофони използват
цветни камери, при които на всяка
точка съответстват три пиксела.
Безспорно качеството на изображението е по-голямо, но с това и цената.
Няколко са характеристиките на
камерата, които определят нейния
избор. Първата е минималното
външно осветление, при което тя все
още дава добър образ. Обикновено то
е поне десетина пъти по-слабо от
това, което осигурява 60-ватова
електрическа крушка. Има модели
черно-бели камери, които работят
при пълен мрак, както и цветни, които при същите условия осигуряват
черно-бяло изображение. И в двата
случая това се постига чрез един или
няколко специални светодиода, които
излъчват невидима за окото инфрачервена светлина. Тя осветява посетителя без той да разбере това и
образът му се появява на монитора в
жилището. Това е възможно само при
неголямо разстояние между таблото
и посетителя (обикновено между 3 и
5 метра).
Другата съществена характеристика е зрителният ъгъл в хоризонтална посока, който обикновено е
между 70 и 90 градуса. Той определя
обхвата, в който гледа камерата.
Могат да бъдат уловени само посетители, намиращи се в него. Ако
например посетителят е на половин
метър от таблото, директно срещу
обектива на камерата и тя е с хоризонтален зрителен ъгъл от 70 градуса, обхватът е 0,7 метра, т. е. по 35
сантиметра от двете страни на
оста й.
В някои модели е предвидена
възможност оста на камерата да не
е перпендикулярна на таблото, а по
време на монтажа да се регулира с
по 10-15 градуса нагоре и надолу.
Полезно е да се има предвид обстоятелството, че зрителният ъгъл на
камерите във вертикална посока е помалък от този в хоризонтална. Типич-

ните му стойности са между 50 и 60
градуса.

Мониторът в жилището
Модулът, монтиран в жилището,
включва екран, микрофон и високоговорител за разговор с посетителя.
Тъй като високоговорителят се използва и вместо звънец, мониторът
съдържа електронен блок със записани мелодии. Задължителна част са
ключът за включване на видеодомофона и бутонът за отваряне на входната врата. В зависимост от модела има и други допълнителни приспособления, например за регулиране на
силата на звука от високоговорителя, на яркостта и контраста на изображението. Повечето монитори имат
и бутон за включване на стълбищното осветление. Екранът на монитора е най-важната му част. Големината му обикновено е между 8 и 14 см.
В съответствие с камерата екранът
може да е черно-бял или цветен, а в
зависимост от начина на действието му, има две разновидности. Първата са екрани, които работят по
същия начин, както кинескопите на
класическите телевизионни приемници и обикновено са черно-бели. Основната им особеност е, че са сравнително тънки, поради което в каталозите се означават като Flat CRT.
По-съвременни са течнокристалните
екрани с означение TFT-LCD. Те са
преобладаващо цветни и с много
малка дебелина, което е предпоставка за по-тънък монитор.
При много видеодомофони разговорът от жилището се провежда
както при класическите домофони –
чрез телефонна слушалка. При свалянето й от монитора автоматично се
включва таблото на входа. В някои
модели това е съпроводено със светване на червен индикатор на таблото, но в други - остава незабелязано
за посетителя. Мониторите на видеодомофоните от типа „свободни
ръце“ нямат слушалка – за провежда-

не на разговор с тях е достатъчно да
натиснем съответния бутон и да
застанем в близост до вградения
микрофон. По-голямата част от мониторите са предвидени за закачване на стената, подобно на класическите домофони.
Съществуват модели видеодомофони, чийто монитор има допълнителен бутон за задействане на камерата (ако не искаме да провеждаме
разговор). Това позволява при желание да огледаме мястото пред входната врата, например при наличие на
подозрителен шум. Бутонът се натиска еднократно, а камерата работи от 20 до 120 секунди (в зависимост от модела), след което автоматично се изключва.
Към някои модели се предлага допълнителна памет, вградена във видеодомофона или оформена като отделен
прибор. Тя действа като своеобразен
видеосекретар и снима лицата на
посетителите, които са звънели, но
не са провели разговор. Това ни позволява да видим кой ни е търсил в наше
отсъствие, като за улеснение върху
изображението са записани датата
и часът на записа. Обемът на паметта обикновено е достатъчен за няколко десетки снимки.
Някои видеодомофони предлагат
опцията вместо отделен монитор да
се използва телевизионният приемник. Обикновено този тип системи
съдържат специфичен блок, наречен
модулатор. Той позволява свързването на повече камери към телевизора, изображението на всяка от които се вижда на отделен канал. Някои
модели съдържат и друг блок (сплитер), който позволява екранът да се
раздели на части и на него едновременно да се наблюдават изображенията от камерите на всички входни
табла. Така реално видеодомофонът
се превръща в проста система за видеонаблюдение. Като правило този
тип видеодомофони са с безжична
връзка.
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