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DTS с нов UPS на Socomec за IT сектора

Фирма DTS представи новата продуктова линия непрекъсваеми токозахранващи устрой-

ства „GREEN POWER“ на френската компания SOCOMEC, конструирана специално за IT секто-

ра. Тя се характеризира с особено висок и равномерен в целия диапазон на натоварване кое-

фициент на полезно действие - 96%, входен фактор на мощността PF>0.99, коефициент на

входни нелинейни изкривявания THDI<3% и възможност за работа на до 6 устройства в паралел

върху общ товар. „Тези показатели допринасят за значителна икономия в изразходваната

електроенергия за собствена консумация на UPS, изразяваща се в хиляди спестени лева в

годишен план. В същото време се гарантира снижаване на инвестиционните разходи от

намаляване дебелината на електрическите проводници във входната дистрибуция и снижа-

ване необходимата минимална мощност на изисквания за захранването на UPS авариен елек-

трогенератор“, съобщават от DTS.

Гарант за снижаване на експлоатационните разходи е и вградената микропроцесорна си-

стема (Expert Battery System) за обслужване на батерията с отчитане на работната й тем-

пература и натрупания експлоатационен ресурс (Battery Health Check), с което експлоатаци-

онният й живот се удължава приблизително два и половина пъти.

Производителите от SOCOMEC са предвидили и на така наречения „JNC-виртуален сървър“,

базиран на операционните системи VMWare и MS Windows, чрез който се извършва центра-

лизиран контрол за едновременност в процеса „shutdown“ на всички виртуални машини.

Серията Green Power е съвместима с всички широко разпространени софтуерни платформи и комуникационни протоколи и поддържа възмож-

ност за SNMP/HTTP - базиран „е-service“, изразяващ се в „24-часа в денонощието - седем дни в седмицата - 365 дни в годината“ мониторинг на

всеки UPS от обслужващия персонал или отдалечено от сервизната база на абонаментна основа.

„Всички описани функционални предимства на фамилията „GREEN POWER“ са създадени и с грижатa за опазване на околната среда, благо-

дарение на вложените рециклиращи се материали, както и присъединяването на SOCOMEC към асоциацията „European Code of Conduct (CoC)“ на

производители по „GREEN“ технологии“, допълни инж. Иван Попов, управител на фирма DTS - изключителен представител на SOCOMEC за България.

DTS е позната на българския пазар като инженерингова компания, изграждаща комплексни системи за автономно електрозахранване. Дей-

ността й включва проектиране, доставка, монтаж, гаранционен и извънгаранционен сервиз на UPS, токоизправители, синхронни комутатори,

честотни конвертори, дизелови и газгенератори и др.

В края на миналата година бе открита нова

Лаборатория по мехатроника в ТУ-Варна, съоб-

щи за списание Технологичен дом Асен Георги-

ев, мениджър продажби в Моеллер Електрик

България.

„Откриването на лабораторията е съвме-

стна инициатива на инж. Мартин Бялков от

Моеллер Електрик България, Овид Фархи, Ми-

хаил Скопчанов от ТУ-Варна и други. Лабора-

торията е предназначена за студенти от ин-

женерни специалности и следдипломно пови-

шаване на квалификацията на инженери в об-

ластта на мехатрониката. В нея ще се про-

вежда обучение по автоматично управление,

базирано на програмируеми логически конт-

ролери, сензори и преобразуватели, пневма-

тични изпълнителни механизми, управление на електрозадвижвания, промишлени комуникации, операторски панели за управление, системи за

сградна автоматизация и други“, коментира г-н Георгиев. „Тя е оборудвана с програмируеми логически контролери от фамилиите: Easy 800

(Moeller), Simatic S7-200 и S7-300 (Siemens), Logo (Siemens), FEC Standard (Festo). Разполага с управления на електрозадвижвания - DF51 (Moeller),

Micromaster 420 (Siemens); човеко-машинен интерфейс - TD200, OP77 и TP177 (Siemens); промишлени мрежи и протоколи за комуникация: EasyNET

(Moeller), AS-I, PPI, MPI и Profibus (Siemens), Industrial Ethernet, както и модулна производствена система MPS-205 (Festo)“, допълва той.

„Развитието на бранша през последните години налага необходимостта от добре подготвени инженерни специалисти, запознати със

съвременните технологии и тенденциите в областта на сградната и индустриална автоматизация. Moeller е една от водещите марки с доказано

качество на продуктите, предлагаща иновативни решения. Компанията застава твърдо зад идеята за подпомагане на бъдещите студенти

и в плановете ни е да продължим да развиваме започнатото начинание“, заяви в отговор на въпроса защо Моеллер инвестира в образовател-

ната система Асен Георгиев.

Лаборатория по мехатроника бе открита в ТУ-Варна
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Ромстал България с нов магазин в София

Atlas Copco с нови модели по-малки компресори

КИИП отбеляза петгодишен юбилей

Наскоро отвори врати новият магазин на Ромстал България в

столичния квартал Суходол, съобщиха за списание Технологичен дом

от компанията. „Новият търговски обект има за цел да задоволи

потребностите на клиентите от района в областта на термо- и

хидропродуктите. Магазинът предлага пълен асортимент от ради-

атори, помпи, тръби и фитинги, котли, разширителни съдове, бой-

лери и много други продукти. Общата му площ е 300 кв. м. На раз-

положение на клиентите са и паркоместа, което ще допринесе за

удобното им, бързо и качествено обслужване“, коментира за сп.

Технологичен дом Дариус Трифан, управител на Ромстал България.

„В близко бъдеще Ромстал ще продължи да разширява мрежата

си от собствени магазини и франчайзингови обекти. Надяваме се по

този начин да отговорим максимално адекватно на нуждите на

клиентите ни“, допълни г-н Трифан в отговор на въпроса за бъдещи-

те планове на фирмата.

Нова серия компресори с фиксирана и променлива производителност - GA 11-30 и

GA 15-30 VSD, бе лансирана наскоро от Atlas Copco, съобщи за списание Технологичен

дом инж. Данчо Данов, мениджър направление Компресорна техника в българския офис

на компанията. „Серията малки GA+/GA VSD компресори има разнообразно приложе-

ние в различни сфери на индустрията, включително цехове за сглобяване и опаковане,

автомобилна промишленост, дървообработка, печат, текстилна промишленост,

производство на строителни материали, пластмаса и леярство, газова и нефтена

промишленост“, коментира г-н Данов и допълни: „Нововъведенията в серията ком-

пресори доведоха до по-висока производителност. На практика това означава, че

клиентите имат възможност да избират по-малки компресори за своите приложе-

ния, като по този начин пестят пари и електричество“. „Вграденият нов изсушител

подобрява енергийната ефективност, а заедно с това и качеството на въздуха. Новата

версия (26 kW) компресори се предлага със съвременно поколение честотни управле-

ния (VSD). Всички модели са проектирани да работят при температури на околната

среда до 46°C, предлагат интуитивни интерфейси за мониторинг и са оборудвани със

здрава, високоефективна предавателна кутия, която е напълно защитена от замър-

сяване“, поясниха от Атлас Копко България.

В края на ноември миналата година Камарата на инженерите в инвестицион-

ното проектиране отбеляза петгодишнината от своето основаване. По повод

юбилея Регионалната колегия София-град организира дискусионен форум с учас-

тието на представители на Европейския съвет на инженерните камари (ЕСЕС),

гости от инженерните камари на Германия, Австрия, Сърбия, Гърция и инженери-

проектанти, работещи в сферата на инвестиционното проектиране и консултан-

тската дейност.

Събитието се проведе в хотел Шератон в столицата под патронажа на Ми-

нистъра на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов. Тематиката на форума бе озаглавена „Конкурентноспособност на

инженера-проектант в Европа“ в контекста на европейски „Код за поведение на инженера-проектант“. Модератор на дискусията бе инж. Ди-

митър Начев, председател на КИИП София-град, който заяви: „Обществото очаква с основание от инженерите естетика, модерни конструк-

тивни решения и оптимални технологии на достъпни цени при съхранение на околната среда. Европейският съюз налага чрез засилваща се

конкуренция на най-добрите решения. Инженерите-проектанти трябва да доказват конкурентното предимство на техните проектни решения

и възможността им да предлагат качествени и ценово конкурентни услуги“. Програмата - по случай петгодишния юбилей на Камарата, включ-

ваше още тържествен концерт и коктейл в сградата на Народното събрание, където организаторите получиха приветствия от официални

лица и връчиха плакета на КИИП София-град за заслуги в инвестиционното проектиране. Сред участниците в спектакъла бяха националният

фолклорен ансамбъл „Филип Кутев“, София Чембър Оркестр, камерна формация „Те Деум Адорамус“ и Васил Петров.
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Ромстал Франчайз, сигурна рецепта
за успешен бизнес

Ромстал предлага на всички заинте-

ресовани, възможността да развият един

успешен бизнес чрез влизане в система-

та от франчайзи и да се присъединят към

най - динамичната и важна  компания на

Източно европейския пазар в областта

на търговията с продукти за вътрешнос-

градни инсталации – продукти за Ото-

пление, ВиК, Вентилация, Климатизация,

Електро продукти, Керамика, Санитария.

През 2008 година, Ромстал Франчайз бе

класиран на първо място в раздел „Най-

силните местни франчайз компании“,

в раздел „На върха на Франчайз в Румъ-

ния“, проведено от списание Capital в

сътрудничество с  CHR Consulting.

За да влезете в системата Ромстал

Франчайз, новите партньори не тряб-

ва да заплащат входна такса, както

и месечни очисления. Ромстал  Фран-

чайз има за обект на дейност търговия

с продукти, които са част от сегмен-

та термо- хидро- санитарни продукти.

Изискванията за влизане в система-

та са минимални. Необходимо е търгов-

Ромстал Франчайз, сигурна рецепта
за успешен бизнес
Франчайз системата е регистрирала значително развитие, което е отразено в броя на
търговските марки, които са решили да стъпят на пазара в България във франчайз система.

Марио Манчев, Специалист Маркетинг
Тел:  +359 2 89 20 954
e-mail: franchise@romstal.bg
www.romstal.bg
Ромстал България ЕООД

ско място между 100 и 250 кв.м, разполо-

жено в търговска зона, с  възможност за

зареждане и паркиране на превозни сред-

ства от 3,5 тона  в зоната на магазина,

както и възможност за сигурно съхраня-

ване на складовите наличности.

Ромстал Франчайз  предлага много-

бройни предимства: консултация от спе-

циализиран персонал, помощ при аранжи-

ране на мястото, права за ползване

името и марката на фирмата, операци-

онна система, стандарти за магазина,

ноу- хау чрез оперативни наръчници. За

влизане в системата се предлагат

стоки на консигнация, отстъпки и усло-

вия за  отсрочено плащане, първоначал-

но финансиране на лизинг оборудване,

помощ при намиране и избиране на лока-

ция, проучвания на пазара, демографски

данни, архитектурно планиране, посто-

янна помощ и  съдействие при управле-

нието и обучението на служителите.

За продължаването и развитието на

бизнеса в системата на франчайз се

предлагат качествени стоки, безплат-

на доставка в страната, постоянна

подкрепа и консултиране, подкрепа в об-

ластта на маркетинга и рекламата в

национален мащаб.

Ако желаете допълнителна информа-

ция, за да развиете собствен бизнес в

системата Ромстал Франчайз, моля да

се свържете с нас:

����������������
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Представителството на WAGO Kontakttechnik в нов офис

Международният конгрес за ЕЕ и ВЕИ от 6 до 8 април

КАБ бе домакин на конференция

Отскоро представителството у нас на фирма WAGO Kontakttechnik оперира в нов офис,

намиращ се в Бизнес Център Сердика в столицата, съобщи за сп. Технологичен дом Мая Иршик,

маркетинг мениджър на офиса в България. „Преместването в нов, по-голям офис отговаря

на разрастващата се дейност на представителството и породената от бързите темпо-

ве на развитие необходимост от по-голямо пространство и поле на действие. Новият, по-

голям и удобен офис създава възможност за структуриране на фирмените звена по отдели

и изграждане на по-добра администрация и организация на работа, както и на допълнителни

работни места“, заяви г-жа Иршик. „Високата функционалност и популярност на Бизнес

Център Сердика предоставят не само на нас, но и на клиентите и партньорите ни висока

комуникативност, изградена инфраструктура с голям, охраняем паркинг и редица други

удобства. По-голямото пространство ни дава възможност да организираме презентации и семинари директно в новия ни офис, както и да изгра-

дим пълноценен шоу-рум. Ще се радваме на посрещнем всеки настоящ или потенциален партньор в нашия нов дом“, допълва тя.

Фирма WAGO Kontakttechnik е позната на читателите на сп. Технологичен дом като един от водещите европейски производители в сектора

на електротехниката и автоматизацията. Предлаганите у нас продукти и решения включват клеми, конектори, входно-изходни модули и

контролери, приложими в областта на сградната автоматизация (LON, CAN-open, Ethernet, Bacnet, TCP/IP, ModBus, ProfiBus), релета, защити,

интерфейсни модули, аксесоари и други.

Камарата на архитектите в България организира конференция на

тема „Проблеми на съвременната българска архитектурна практика“.

Форумът се проведе на 27 ноември миналата година, информираха за

сп. Технологичен дом от пресцентъра на КАБ. Основните акценти,

засегнати в рамките на събитието, бяха отношенията между сами-

те архитекти, архитектите и другите участници в инвестиционния

процес, както и между архитектите и обществото. Тези проблеми

бяха разгледани в рамките на три панела, всеки от които с отделен

модератор. В рамките на първия панел, с модератор арх. Иво Панте-

леев, бяха дискутирани въпроси, касаещи архитектите от София и ос-

таналата част на страната; архитектите от различни поколения; ар-

хитектите в администрацията, в образованието и в браншовите орга-

низации и др. По темите се изказаха различни специалисти от областта, сред които Ейдриан Джойс, старши съветник в Съвета на архитек-

тите в Европа, арх. Петко Йовчев, доц. арх. Жеко Тилев, арх. Спиридон Ганев, арх. Здравец Хайтов, арх. Танко Серафимов, арх. Борислав Богданов

и др. Събитието продължи с връчване на наградите от конкурса на КАБ за най-добър журналистически материал на тема „Архитектура“ и

завърши с коктейл за всички присъстващи.

Петото издание на Международния конгрес за енергийна ефектив-

ност (ЕЕ) и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) ще се проведе

от 6 до 8 април 2009 г. в Националния дворец на културата - София,

съобщиха организаторите от Виа Експо. В програмата на форума,

който се организира за региона на Югоизточна Европа, ще бъдат за-

стъпени лекции на теми:

Как да привлечем инвестиции в ЕЕ и ВЕИ; EE като най-важната пред-

поставка за успешно внедряване на ВЕИ; Фотоволтаични и соларни

технологии в Югоизточна Европа; Производство и монтаж на фото-

волтаични и соларни системи; Вятърни, геотермални, водни и био- ре-

шения; Енергия от отпадъци; Примери за енергийна независимост на

общини в ЕС и др. Темите ще бъдат представени от експерти от

България, Австрия, Германия, Дания, Великобритания, Румъния, Гърция,

Турция, Италия и Холандия. „Паралелната международна изложба ще представи нови технологии, продукти и услуги за оползотворяване на

възобновяема енергия и енергоспестяване. Германия отново ще се представи със самостоятелен павилион. 7-и април ще бъде обявен за „Ден

на Германия“. Експерти ще изнесат лекции на различни теми в областта на ЕЕ и ВЕИ. Изложбата е много ефективен начин за достигане до

широка целева аудитория и установяване на директни бизнес контакти. Срещите по време на този значим форум са добра възможност за

създаване на партньорства и коопериране между български и чужди фирми“, заявиха организаторите от Виа Експо.



�����
���		


����������������

АКВАПАРТНЬОР ЕООД - за чиста водна околна среда

Основните дейности на "АКВАПАРТНЬОР" ЕООД се заключават в

проектиране на водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения,

проектиране на пречиствателни  станции за питейна и отпадъчна вода,

пуск и наладка, оценка на въздействието върху околната среда, подго-

товка на тръжни документи, проучвания, модели, анализи на икономи-

ческите показатели - себестойност и цена при централизирано /по ок-

ръзи/ и децентрализирано /по общини/ управление на ВиК системи, оценка

на влиянието на нови инвестиции върху приходите и себестойността,

финансов анализ на баланси, приходи, разходи, себестойност, цени,

стопански резултат, краткотрайни и дълготрайни активи с цел пови-

шаване на ефективността, анализ на дейността на фирмите "ВиК",

разработване на бизнес планове и приватизационни анализи, изготвя-

не на бизнес планове и такива за управление на активите, аспекти на

регулирането и подобряване на инфраструктурата, измервания и кон-

трол на замърсяването, технологическа автоматизация, строителен

надзор, обучение и организиране на курсове.

Всички дейности на фирмата имат за цел да подпомогнат дейност-

та на промишлените предприятия, банки, правителствени агенции,

общини, чуждестранни компании и институции, обществени и частни

фирми и инвеститори.

Методи за моделиране на водоснабдяване и канализация:
•Разработен е собствен модел за предварително пречистване на про-

мишлени отпадъчни води в градските канализационни мрежи;

•Собствен модел за проектиране на нови водопроводни мрежи и рекон-

струкция и разширение на съществуващи, както и работа с модел за

симулиране на експлоатацията на създадени водопроводни мрежи;

•Собствен модел за нови канализационни мрежи, реконструкция и раз-

ширение на съществуващи, както и работа с модел за симулиране на

експлоатацията на съществуващите канализационни мрежи;

•Собствен модел за оразмеряване на водопроводните системи срещу

хидравличен удар.

Като подизпълнител АКВАПАРТНЬОР сътрудничи с такива водещи

световни компании като PRICE WATERHOUSE COOPERS, Berliner Wasser

Holding, SHL-Австрия, IC Consulting-Австрия, Технически Университет

- Виена, Австрия, ВиК - Виена, Австрия, Община - Виена, Австрия,

International Water Limited - Великобритания, Water Company - Hamburg,

Water Company - Солун, Гърция, Atila Construction Limited - Анкара, Alkaline,

Великобритания, Severn Trend - Великобритания, Simond Hardly - Вели-

кобритания, Rodiger - Германия, Hanau - Германия, Heitkamp - Германия,

HEMMIS - Белгия, Aquanet B.V. - Холандия, Flowe - Холандия, Iberinsa - Ис-

пания, ILF - Австрия, Plancenter - Финландия, BCEOM - Франция, и др.

Изпълнение на по-важни проекти:

Фирмата се занимава с проектирането на целия цикъл на водата от водохващането, пречис-
твателната станция и външните водопроводи до разпределителната мрежа с резервоари и
помпени станции, канализационните мрежи и пречиствателната станция за отпадъчни води.

•Опростена система

за ранно известяване

на наводнения - еле-

мент от управление-

то на риска от навод-

нения - партньори в

проекта: HEMMIS n.v.,

Белгия, Министерст-

во на околната среда

и водите, Басейнова

Дирекция Дунавски

Район - Плевен и Ди-

рекция "Гражданска защита" - Ловеч - 2008 г.

•Оценка на пречистването на водите с екологични критерии

(WECOVAL) - 2006 - 2008 г., съвместно с HEMMIS, Белгия.

•Техническа помощ за подготовка на проекти за подобряване на

ВиК мрежата и реконструкция на ГПСОВ гр. Враца и подготов-

ка на тръжни документи по ЗОП - 2008 г. - текущ.

•Идеен проект за ВиК мрежи на селищата - Кремиковци, Сес-

лавци, Ботунец, Яна, Горни Богров, Долни Богров, Кривина и Ка-

зичане и Отвеждащи канализационни колектори до РПСОВ на

р. Лесновска (в т. ч. и РПСОВ) за отпадъчни води от селищата

- Кремиковци, Сеславци, Ботунец, Бухово, Яна, Горни Богров, Дол-

ни Богров, Кривина и Казичане.

•Техническа помощ при проучване водния цикъл, подробни плано-

ве, изготвяне на тръжна документация по работен проект и

строителен надзор на проект Смолянска вода EuropeAid/120260/

D/SV/BG - в консорциум с IBERINSA - Испания, ILF Betarende

Ingenieure ZTGmbH - Австрия, и Gabinete Hispanico de Ingenieria

- Испания - 2007 г. - текущ.

•"Изготвяне на идейни проекти за инженерна инфраструктура

на кв. Требич с ЛПС", район Надежда; на кв. Кубратово и с. Доб-

рославци - Столична Община - 2007/2008 г.

•"Изработване на работен проект за обект "Канализации и об-

ща пречиствателна станция за отпадъчни води на група села

- Тракиец и Текето, Община Хасково" - 2007 г.

•ИДЕЕН ПРОЕКТ за ВиК мрежи на с. Чепинци, с. Негован, с. Световра-

чене и събирателен колек-

тор за три помпени стан-

ции /ПС/ за препомпване на

отпадъчните води и тлас-

кател от помпена станция

с. Световрачене до ПСОВ

"Кубратово" - 2007 г.

•„Туининг ВиК" между ВиК

Разград и ВиК Север, Хо-

ландия за намаляване на

загубите на вода в раз-

пределителните мрежи -

2006 - 2007 г.

•Идеен, Технически и Рабо-

тен проект за изгражда-

не на ПСОВ в басейна на р. Марица България - ЛОТ 2 гр. Димит-

ровград ISPA 2000/BG/16/P/PE/0003, Директен възложител -

HEITKAMP GmbH Германия - 2005 - 2008 г.

АКВАПАРТНЬОР ЕООД - за чиста водна околна среда
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Обществото трябва да знае колко отговорен
е трудът на инженера-проектант

�������� 

Инж. Начев, очаква се строителният
сектор да е сред най-силно засегнатите
от световната криза. Каква е ситуаци-
ята в момента?

Световната криза е факт, но още няма

много ясни индикации в България. В

нашия бранш тя започва да се усеща

първо в проектирането – големите

инвеститори започват да се оттег-

лят, замразяват се големи обекти,

някои от идеите за мащабни инвести-

ции се коригират или отлагат.

На пазара ще останат най-силните и

най-гъвкавите, които успяват да из-

пълнят всички условия на инвестито-

рите. Изключително важен фактор ще

бъде реалното съотношение цена/ка-

чество на проектантския труд.

Нашите колеги натрупаха опит през

изминалите години на подем в строи-

телния отрасъл. По повод финансовата

криза, обаче, очакваме обемът на про-

ектантските услуги чувствително да

намалее. Подготвяме се за този мо-

мент. Проектантите трябва да имат

готовност да се включат в изработва-

нето на инфраструктурни проекти.

Какъв е пътят проектантите да ста-
нат по-конкурентноспособни в настоя-
щата ситуация?

Чрез свободното сдружаване в проек-

тантски бюра. Не е достатъчно все-

Обществото трябва да знае колко отговорен
е трудът на инженера-проектант

инж. Димитър Начев, председател на Камарата
на инженерите в инвестиционното проектиране
(КИИП) София-град, пред списание Технологичен дом

ки сам по себе си да е конкурентоспо-

собен. Необходимо е бюрото, в което

участва, да е конкурентоспособно, за

да могат да се печелят конкурси в

конкуренция и с чуждестранните фир-

ми. Българските проектанти трябва

да си извоюват място в проекти с

международно финансиране.

КИИП като съсловна организация ще

набележи специални мерки, за да улес-

ни инженерите–проектанти за нами-

ране на оптимални условия за профе-

сионална реализация в момента. Рабо-

тим в посока по-висока информира-

ност за световните тенденции в

бранша, европейски стандарти за

проектиране, различни видове обуче-

ния за поддържане на висока професи-

онална квалификация, лобиране пред

законодателните органи за усъвър-

шенстване на нормативната база,

въвеждане и утвърждаване на ясни

правила за лоялна конкуренция.

Трябва ли държавата да се ангажира със
строителния бранш в настоящия мо-
мент?

За да се ограничат негативните пос-

ледици и да се запазят проектантс-

ките фирми от спазъм и загуба на

ценни технически кадри, държавата

трябва да се намеси на пазара. Наша-

та съсловна организация има претен-

ции в това отношение. Като казвам

да се намеси, нямам предвид админи-

стративна намеса или пряко субсиди-

ране. Държавата трябва да създаде

условия и механизми, за да могат да

работят проектантските фирми при

облекчени условия.

Важно е да се акцентира върху голе-

ми инфраструктурни проекти от на-

ционално значение и българските про-

ектанти да бъдат използвани в целия

им натрупан опит и професионален ка-

пацитет.

По какъв начин, обаче, би могло да ста-
не това? Какви са конкретните ви пред-
ложения?

Като противодействие на последици-

те от кризата в строителния бранш

предлагаме на държавната власт да

се увеличат публичните инвестиции,

като се изисква пълна прозрачност в

инвестиционния процес. Също така да

се усъвършенстват административ-

ните процедури, които водят до заба-

вяне в строителството. Необходимо

е да се изработи ясен регламент и кри-

терии за обществените поръчки и в

търговете да има представители на

браншовите камари. Предлагаме да се

разработят механизми за усвояване на

eвропейските фондове, като водеща

роля да имат камарите и да се разши-

ри ролята на инженера-проектант не

само като изпълнител, но и като ръко-

водител на проекти. Също така,

българското правителство да ползва

експертния опит на членове на КИИП

при управление на публично-админис-

тративните услуги за големите инф-

раструктурни проекти.

В какви проекти ще се инвестира основ-
но през 2009 и 2010 г.?

Статистиката показва, че в България

се забавя темпото в строителство-

то на жилищни и офис сгради. Сега е

моментът българският проектант да

излезе и да се утвърди при реализира-

нето на големи инфраструктурни про-

екти, финансирани от европейските

фондове. И то не само като изпълни-

тел, но и като мениджър на такива

проекти. Проектантът трябва да

участва в цялостния процес на реали-

зация, включително в строителство-

то, експлоатацията и поддръжката на

обекта. Как може да стане това?

Трябва да се развият допълнителни

умения за усвояване правилата на

Европейската общност за писане,

реализиране и отчитане на проекти.

Притежаването на тези качества ще

осигури мястото на български проек-

танти в проекти с международно

финансиране.

Как европейските ви колеги посрещат
ситуацията?

Въпросът за конкурентноспособнос-

тта е ключов за бъдещето на наша-
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та професия и неслучайно КИИП ак-

центира върху този проблем. Наско-

ро проведохме международен дискуси-

онен форум с над 250 участници в хо-

тел „Шератон“ на тема „Конкурен-

тноспособност на инженера-проек-

тант в Европа“. Обсъждахме как ре-

агират проектантите в условията на

световна финансова криза. Оказа се,

че имаме общи проблеми и заедно с

другите инженерни камари в Европа

по-лесно ще намерим верния отговор.

Представителите на Европейския

съвет на инженерните камари, макар

и с дългогодишни традиции, дискути-

рат в момента същите въпроси, по

които говорим в България. Сред тях

са ценообразуването, оценката на

проектантския труд, правоспособно-

стта, квалификацията и необходимо-

то образование. КИИП е редовен член

на Европейския съвет на инженерни-

те камари (ЕСЕС), има многобройни

партньори от Германия, Гърция,

Сърбия, Македония, Австрия, които

също взеха участие в дискусията.

Напоследък упорито се говори за проме-
ните в закона за Камарите на архитек-
тите и инженерите в инвестиционното
проектиране. Какви трябва да бъдат
те?

КИИП работи много сериозно и под-

ложи на широко обсъждане сред про-

фесионалната гилдия промените в за-

кона за Камарите на архитектите и

инженерите в инвестиционното про-

ектиране (ЗКАИИП). Tе вече са гото-

ви и предстои да ги внесем в Комиси-

ята за местно самоуправление, реги-

онално развитие и благоустройство

към Народното събрание. Основните

предложения за промяна са свързани

с критериите и по-консервативния

подход при присъждане на проектан-

тска правоспособност, дефиниране

на понятието и съдържанието на

„проектантско бюро“, регистрацион-

ния режим на договорите и др. Има-

ме уверението на народни предста-

вители от различни политически

партии, че има политическа воля да

се разгледат нашите мотиви и пред-

ложения с необходимата дълбочина.

Надявам се, КИИП да допринесе за

един работещ и по-съвършен закон,

който да дава ясни регламенти за

работа на инженерите-проектанти и

гаранции на обществото за каче-

ствени проекти.

По какъв начин Законът ще допринесе за

повишаване на качеството на строи-
телната дейност?

В ЗКАИИП, както и в изменението и

допълнението му от 2006 г., е заложе-

но изискването и КАБ, и КИИП да при-

емат Методики за определяне разме-

ра на възнагражденията за предоста-

вяне на проектантски услуги. Това не

е случайно изискване, а целенасочено

действие. С него държавата делеги-

ра определени права на двете профе-

сионални камари, за да се създадат

условия за предоставяне на качестве-

ни услуги в съответствие с обще-

ствения интерес и интересите на

конкретните потребители. Нашата

дейност е свързана с изразходване на

големи обществени и лични средства

и това налага да се изработят про-

фесионални критерии, които не са

свързани само с възнагражденията, а

по-скоро са гаранция за качество и

избягване на дъмпингови цени. Позна-

ваме нормативните документи и изис-

квания на Европейската общност,

включително и цитирания от Комиси-

ята за защита на конкуренцията чл.

81 от Договора за създаване на Евро-

пейската общност, и категоричната

ни позиция е, че КИИП не е нарушила

европейските и национални правила за

конкуренция.

Каква е ролята на методиката за опре-
деляне на възнагражденията като регу-
латор на отношенията в бранша?

Методиката систематизира методо-

логията за определяне възнаграждени-

ята на проектантския труд. Тя е по-

строена върху принципната позиция,

че размерът на възнаграждението не

би следвало да се договаря под себе-

стойността на проектантската ус-

луга, защото това води до компроми-

си в проекта, свързани с качеството

или непълноти. В приложенията към

методиката ясно личи връзката меж-

ду обема и съдържанието на проекта

и определената себестойност на ус-

лугата.

Естеството на нашата професия е

такова, че ние отдавна работим в ус-

ловията на конкуренция. КИИП е създа-

дена и оторизирана от държавата

именно за да наблюдава и да създава

условия на свободния пазар на проек-

тантския труд да се работи с висок

професионализъм и процесите да се

саморегулират, но при ясни правила.

Методиката е написана и приета, не

за да защитава тесните професионал-

ни интереси на инженерите-проектан-

ти. Спазването й е от обществен

интерес и е гаранция за качествени

проекти, качествено строителство

на сгради и съоръжения, целесъобраз-

но изразходване на обществени и лич-

ни средства. Следователно, обще-

ството получава срещу парите си

точно това, от което има нужда.

Обществото ни не е толкова богато,

че да си прави експерименти и да

плаща за проекти със съмнително

качество, които после да преправя или

да разрушава и да гради отново.

Не можем да пропуснем да ви попитаме
как бихте оценили дейността на КИИП
София-град след пет години съществу-
ване?

Пет години не са много за една съслов-

на организация, но ние извървяхме

дълъг и нелек път. Днес можем да

кажем без притеснение, че КИИП е

монолитна, европейска структура,

която обединява инженерите-проек-

танти в България. Радостното е, че

се утвърдихме в обществения живот

и заехме достойно място в семей-

ството на съсловните организации.

Положихме много усилия, за да изгра-

дим добре работеща структура, коя-

то да гарантира на всеки инженер-

проектант точни правила за упражня-

ване на професията и защита на про-

фесионалния интерес.

Една от важните мисии на КИИП е да

подготви инженерите проектанти за

2010 г., когато ще станат задължи-

телни Еврокодовете. Специализирани-

те ни курсове и обучения са насочени

да съдействат за непрекъснато пови-

шаване на професионалната квалифи-

кация по отношение на нормативна-

та уредба, която действа в Европей-

ския съюз. Изключително важно за

българския инженер-проектант е той

да може да отговори на изискванията

на европейските директиви и техни-

чески норми, които влизат в действие

през 2010 г.

Обществото трябва да знае колко

отговорен е трудът на инженера-про-

ектант, колко важно е да се поддържа

и изисква качество в работата му,

като се регламентира нормативно

съответното съизмеримо заплащане.

Вярвам, че ще посрещнем и ще преодо-

леем всички професионални предизви-

кателства и през 2009 г. български-

ят инженер-проектант ще получи

заслуженото признание за своя висо-

коквалифициран труд и в България, и в

чужбина.
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КИИП и Бош Термотехника
домакини на семинар
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На 14 януари т.г. КИИП, регионал-

на колегия София–град, секция "ОВК,

хладилна техника, топло и газоснаб-

дяване" и Роберт Бош, направление

"Термотехника", бяха домакини на се-

минар, посветен на енергоспестява-

щи отоплителни решения с марката

Junkers. Събитието се проведе в хо-

тел Родина в София и бе посетено от

десетки проектанти от областта на

отоплението и газоснабдяването.

Сред участниците бяха и представи-

тели на фирмите Тобогаз, Ератерм,

Газови системи и Джинели, които са

част от партньорската мрежа на

Бош Термотехника.

Техника, изпреварваща
европейските изисквания
Семинарната програма бе откри-

та от инж. Йордан Дочев, ръководи-

тел отдел "Термотехника" в Роберт

Бош. Той запозна присъстващите

специалисти със структурата и ос-

новните направления от дейността

на групата Robert Bosch. "Бош Термо-

техника е част от направлението в

дейността на групата, обхващащо

производството на потребителски

стоки и електротехника за сгради.

Компанията е сред водещите произ-

водители на уреди за отопление и

топла вода в световен мащаб", зая-

ви г-н Дочев, допълвайки: "Марката

Junkers формира 20% от оборота на

Бош Термотехника и е една от воде-

щите марки за отоплителна техни-

ка в Европа. Продуктовото й портфо-

лио включва: кондензни котли, конвен-

ционални котли, регенеративна енер-

гия, водонагреватели, регулатори,

вентилация и димоотводи."

Лекторът представи и целите на

европейската енергийна политика за

намаляване на въглеродните емисии

с 20%, увеличаване дела на възобно-

вяемите енергийни източници с 20%

и повишаване на ефективността с

20% до 2020 г. „За техниката, произ-

КИИП и Бош Термотехника
домакини на семинар
Представени бяха енергоспестяващи решения за отопление
с марката Юнкерс

водство на Бош Термотехника, още

днес е валидно съотношението 22/22/

12 – емисиите от въглероден диоксид

са намалели с 22% спрямо 1990 г.,

икономията на енергия също е 22%, а

делът на системите, използващи

регенеративна енергия, е 12%. Целта

ни е през 2015 г. да постигнем съот-

ношение 30/30/30“, заяви г-н Дочев.

Конвенционални и пиролизни котли
В рамките на семинара бяха пред-

ставени продуктовите серии конвен-

ционални котли на твърдо гориво

Supraclass S и пиролизните котли

Supraclass Excellence S, както и кла-

сическите решения газови котли

Ceraclass и Ceraclass Acu. Техничес-

ките характеристики и основните

изисквания при инсталацията и мон-

тажа на котлите гостите бяха пред-

ставени на гостите от Мартин Ер-

менков, от отдел Термотехника на

компанията у нас. Специално внима-

ние бе обърнато на спецификите при

свързване на котлите на твърдо го-

риво към комина, както и на изисква-

нията към самия комин.

Господин Ерменков заяви: „Газовите

котли Ceraclass са конвенционални

стенни котли с постоянна модулация

на мощността за БГВ и централно

отопление. Подходящи са за съвмест-

но използване със соларна система.

Управлението им е чрез стаен регу-

латор от типа включено/изключено

или с регулатор с възможност за за-

даване на седмична програма“.

По отношение на спецификите в

конструкцията на газовия котел

Ceraclass Acu, той коментира: „Той е

с вграден емайлиран водосъдържател,

затворена горивна камера и двусте-

пенен вентилатор. Котелът съчета-

ва компактен дизайн с висок ком-

форт“.

Новости при кондензните котли
Домакините обърнаха специално

внимание на новите кондензни котли

от серията Cerapur – CerapurSmart и

CerapurComfort. Лекторът, Стефан

Златев от отдел „Термотехника“,

заяви: „При новата генерация конден-

зни газови котли се разчита на нови

топлообменник и компактна хидрав-

лика (при CerapurSmart), както и на

нови управляващ блок, сервизни кодо-

ве и програма за управления“, комен-

тира той. „Петте най-важни предим-

ства на новите кондензни котли

Cerapur са висока енергийна ефектив-

ност, лесна инсталация и обслужва-

не, енергономично управление, без-

шумна работа и стилен дизайн“, допъ-

лни той.

Господин Златев представи и со-

ларните системи за БГВ с естестве-

на и принудителна циркулация на

Junkers. Гостите имаха възможност

подробно да се запознаят със селек-

тивните колектори Junkers FKC

(Comfort) и Junkers FKT (Top). „Колек-

торът Junkers FKC е снабден с меден

топлообменник, тип арфа. При колек-

тора Junkers FKT (Top) е използван

меден топлообменик, тип двоен ме-

андър. И двата типа колектори позво-

ляват последователно свързване на

до 10 колектора, като загубата на

налягане е по-малко от 2%“. По вре-

ме на семинара бе демонстриран и

иновативен начин за свързване на

колекторите чрез бързи връзки.
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Bosch представи цялостни
решения във видеонаблюдението
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В края на миналата година направ-

лението Системи за сигурност на

водещата компания Robert Bosch бе

домакин на поредната инициатива от

активната си маркетингова програ-

ма. Събитието се проведе в столич-

ния хотел "Метрополитън". Пред мно-

гобройни специалисти от бранша бяха

представени решения за сигурност и

видеонаблюдение на немския концерн.

Акцент бе поставен върху широкия

спектър от приложенията им в обще-

ствени и административни сгради,

офиси, училища, домове и други. Съби-

тието бе открито от инж. Александър

Стоянов, ръководител направление

Системи за сигурност в българския

офис на Robert Bosch, който предста-

ви търговските марки и продуктови-

те групи от портфолиото на компа-

нията.

„Компанията Bosch включва дина-

мично развиващ се, иновативен и кли-

ентски ориентиран сегмент от про-

дукти и цялостни решения за сигур-

ност, специално разработени за вся-

ко възможно приложение. Продуктите

са лесни за монтаж, надеждни и ефек-

тивни. Портфолиото ни включва реше-

ния за видеонаблюдение, IP мрежови

системи за наблюдение, сигнално-ох-

ранителна техника, пожароизвести-

телни и звуково-евакуационни систе-

ми, интегрирани решения за контрол

на достъпа, мениджмънт системи,

публично-оповестителни системи,

конгресни и конферентни комуникаци-

онни системи и други“, заяви инж.

Стоянов.

Във втората част на семинара

инж. Стефан Дипчиков, продуктов

мениджър в направлението, направи

подробна презентация на гамата

Dinion, цифровите видеорекордери

Divar, IP камерите и софтуерните

пакети за управление на видеонаблю-

дението VMS и BVMS.

Серия за видеонаблюдение Dinion
„Bosch предлага изцяло цифрови и

хибридни решения с мрежов достъп на

локално, регионално, национално или

глобално ниво, което ги прави идеал-

ни за компании в сектора на търго-

вията, транспорта и услугите. Сери-

ята Dinion се състои от висококаче-

ствени цифрови IP камери и хибридни

IP камери с аналогов и цифров изход.

Моделите са фиксирани, куполни,

въртящи се и камери със специфично

приложение. Във функционалните

възможности на фиксираните каме-

ри е автоматично разпознаване на

вида на обектива, превключване от

цветно на черно-бяло изображение -

функция ден/нощ, изображение с DVD

качество при разделителна способ-

ност 540 ТВ линии, двупосочно преда-

ване на информация и други. Характе-

ристика на куполните камери, модел

Flexidome, е възможността за вътре-

шен и външен монтаж и наблюдение

без мъртви зони, осигурено чрез завъ-

ртане на обектива на 180 градуса“,

заяви инж. Дипчиков.

Сред представените модели

въртящи камери бе серията Autodome,

която се отличава с модулен дизайн,

функция за автоматично проследява-

не и 36х оптично увеличение.

Инфрачервени и специални камери
Присъстващите на семинара има-

ха възможност да се запознаят и с

широката гама инфрачервени камери

с механичен филтър за външен и

вътрешен монтаж от наскоро

присъединената към Бош компания

Extreme CCTV.

Сред представените модели бяха

и трафик REG камерите, предназна-

чени за автоматично разпознаване на

номера на автомобили, системите за

паркинг-контрол REG-SENTRY, сери-

ята PTZ камери - с ъгъл на въртене

360о и наклон на 320о.

Гамата видеорекордери DIVAR
Специално внимание бе отделено

на цифровите видеорекордери от

серията Divar. „Divar е комплексно

решение на интегрирана цифрова

CCTV система, което дава възмож-

ност за управление и контрол на ви-

деонаблюдението от 1 до 16 каме-

ри. Използването на Divar осигурява

високо качество, по-голяма надежд-

ност и бързо търсене на записани

събития с цел улесняване на контро-

ла. Предлага се и опцията надграж-

дане с възможност за управление на

малки системи, локални разширения

за по-големи инсталации или глобал-

ни разширения чрез обществени или

частни мрежи“, коментира инж. Дип-

чиков.

Система за видеомениджмънт BVMS
Акцент в семинарната програма бе

поставен и върху системата за ви-

деомениджмънт на Bosch – BVMS.

„BVMS е уникално IP видеорешение за

сигурност, което гарантира безпроб-

лемен и икономически изгоден ме-

ниджмънт на цифрово видео, аудио и

данни през Интернет мрежата. Сис-

темата е конструирана така, че да

се интегрира със CCTV продуктите

на Bosch, като част от цялостна

система за видеомениджмънт и да

предоставя възможности за надграж-

дане според нуждите на потребите-

ля. BVMS може да осигури трафик и

запис на изображения на дисково про-

странство на мрежови или аналого-

ви камери без ограничение на техния

брой. За целта е необходимо анало-

говите камери да са свързани с ви-

деосървър или енкодер, който преоб-

разува аналоговия сигнал в цифров“,

поясни лекторът.

Система VRM
Системата за управление на запи-

са и мрежовия трафик VRM (Video

recording manager) е иновативно ре-

шение за изграждане на IP системи

за видеонаблюдение, чрез което се

оптимизира натоварването на мре-

жовата преносна среда и ползваното

дисково пространство. Чрез него

значително се повишава надежднос-

тта на системата и се намалява

нейната себестойност.

Bosch представи цялостни
решения във видеонаблюдението
Семинарът акцентира върху цифровите и хибридни решения с мрежов достъп
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Mall Galleria и в Стара Загора

Строят "зелен" комплекс във Варна
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Компанията за недвижими имоти

Willbrook Management International

стартира първия си инвестиционен

проект на българското Черноморие -

комплекс с единадесет жилищни сгра-

ди и център за отдих и развлечения,

информира за сп. Технологичен дом

Дайана Войку, изпълнителен директор

на компанията.

„Willbrook Diamond Residences“ ще

се намира в района „Свети Никола“

на варненското крайбрежие, с изглед

към залива и нос Галата. Ще обхваща

144 апартамента, 2 мезонета и 205

места за паркиране (включително

подземни). Комплексът ще включва

още клуб за отдих, ландшафтни пеше-

ходни пътеки, ресторант, лоби бар,

магазини, спортни и развлекателни

съоръжения, включително SPA

център, фитнес център, закрит плу-

вен басейн, миниголф, детски площад-

ки и портиерска служба за стопанис-

ване на целия комплекс, басейни на

покривите и др.

Всяка сграда ще бъде с изглед към

залива, с много тераси и озеленени

покриви, хидромасажни вани, перголи

и ще предлага възможности за из-

граждане на огнища на открито.

Също така ще бъде оборудвана с ото-

плителна система на природен газ,

климатична инсталация, оптичен

Интернет, кабелна телевизия, охра-

нителна система и противопожарни

алармени устройства.

„Инвеститорите на „Willbrook

Diamond Residences at Varna“ се

придържат към редица „зелени“ на-

соки във всички свои проекти. Сред

тях са обширни зелени площи и по-

кривни тераси, които ограничават

ефекта на „нагорещените острови“;

строителни материали, специално

подбрани с оглед понижаване на аб-

сорбцията на топлината; използване

на местни ресурси (извлечени или

произведени в района). В съответ-

ствие с екологичните ни принципи,

при осъществяването на проекта се

предвижда съхраняване на природна-

та зеленина, вписана в рамките на

новия дизайн и архитектурата на

сградата“, заяви г-жа Войку.

„Днешните купувачи на имоти не

се задоволяват само с това да полу-

чат отлично качество и най-модер-

но проектиране. Те желаят да живе-

ят в хармония с природата и да инве-

стират не само в своето бъдеще, но

и в бъдещето на своите градове и на

планетата“, допълни изпълнителни-

ят директор на Willbrook Management

International.

Строят "зелен" комплекс във Варна
Willbrook Diamond Residences ще предлага комфорт в хармония с природата

Mall Galleria - търговско-развле-

кателен център, изграждащ се на

територията на град Стара Заго-

ра, е част от веригата Galleria на

полския предприемач Globe Trade

Center (GTC), информират за сп. Тех-

нологичен дом от инвестиционното

дружество. Компанията планира да

вложи около 53 мил. евро в комплек-

са, който ще бъде разположен на

Mall Galleria и в Стара Загора
След Варна и Бургас предприемачите от GTC ще инвестират още 53 млн. евро
и в старозагорския комплекс

улиците „Радецки“ и „Хан Аспарух“.

Проектът е дело на архитектурно

студио „The Laguarda Low“, отговор-

но за проектите на GTC по света,

и е изработен в тясно сътрудниче-

ство с проектантите от българс-

кото архитектурно бюро „Студио

17.5“. Разгърнатата застроена

площ е 60 000 хил. кв. м, 25 812 от

които са търговски площи за отда-

ване под наем.

Mall Galleria ще се състои от раз-

влекателна и търговска част, обхва-

щаща около 130 магазина за мода,

модни аксесоари, детски и спортни

стоки – разположени на две нива.

Зоната за забавления ще включва

кино - тип мултиплекс, на междуна-

родната верига „Cinema City“, ресто-

ранти, електронни игри, казино и

други атракции. В обекта - на ниво

сутерен, на 3000 кв. м ще се намира

и супермаркет. Комфортът на посе-

тителите на комплекса ще бъде

осигурен от достъпни места за пар-

киране, които са около 800 на брой,

проектирани на три подземни нива

и на открити площи в прилежащото

пространство, информират инвес-

титорите.

Първият проект на Globe Trade

Center (GTC) в България е Galleria

Varna, който официално бе предста-

вен по-миналата година. Инвестици-

онният портфейл на компанията в

България включва още изграждане на

Galleria Burgas. Инвестицията в ком-

плексите в Бургас, Варна и Стара

Загора ще надхвърли 190 млн. евро,

уточниха от GTC България.



За контакти:
ДЕКОРАЛ ЕООД, София, бул. Цар Борис III 135 Б, тел.: 02/ 855 66 70, 0899/ 104 470, 0899/ 104 471, e-mail: dogrami@decoralbg.com, ww.decoralbg.com

Фирма ДЕКОРАЛ ЕООД  - официален представител на продуктите на ULTRAFLEX AND
CONTROL SISTEMS S. r. l.  за България, е специализирана в областта на иновативните зат-
варящи и покривни системи. Представя на българския пазар пълната продуктова линия
електрически, пневматични и механични задвижвания, продукти  и аксесоари с марка UCS.

RACK DUAL и DOUBLE-RACK
Линейно задвижване със зъ-
бен гребен - Сила при натис-
кане 650/1500 N - Ход 180,
350, 550, 750 и 1000 mm

•10 mm квадратна предавка със зъбен гребен за

ход 180 mm, 350 mm, 550 mm и 12 mm квад-

ратна предавка със зъбен гребен за ход 750 mm

и 1000 mm.

•Доставя се с кабел с дължина 1.5 m.

•Налични са крайни скоби или плъзгащи скоби (по-

ръчват се отделно); плъзгането на лястовича

опашка позволява фиксиране по цялата дължина

на задвижването със зъбен гребен.

ULYSSES
Линейно задвижване с шпиндел - Сила при
натискане 650 - 800 N - ход 180 и 300 mm

•Минимален размер: външен диаметър 34 mm.

Подходящ за монтаж в профила на прозореца.

•Предаване на натоварването с твърд шпиндел

•Особено подходящ за управление на слънчеви щори

•Висока степен на защита от атмосферни въз-

действия (IP65)

•Внимание: задвижването е оборудвано с елект-

ронен краен изключвател. Когато задвижването

е в крайно положение, ако е процес на затваряне,

не повтаряйте операцията на затваряне, и об-

ратно - при отваряне.

•Доставя се с фиксираща скоба и конектор. Възмож-

но е предно или задно фиксиране

•Задната скоба трябва да бъде поръчана отделно

•Наличен е комплект за намаляване на хода

СИСТЕМИ С ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНО ЗАДВИЖВАНЕ
•За гарантиране на повече точки на натиск на един

и същ вентилационен отвор, задвижването със зъ-

бен гребен може да бъде използвано или в изпълне-

ние Dual Rack с групи задвижвания със зъбни гребе-

ни, или в изпълнение Double Rack със спомагателни

задвижвания със зъбен гребен; тези системи, тъй

като гарантират стабилност, са особено подходя-

щи за отваряне на капандури и големи прозорци с

разположени отгоре панти.

•Dual Rack: Сила 650 N (23 0 Vac) - 750 N (24 Vdc) За

сглобяването на всяка система са необходими ед-

но задвижване със зъбен гребен, една група със зъ-

бен гребен, един свързващ прът и две крайни скоби

•Double Rack: Сила 1300 N (23 0 Vac) - 1500 N (24

Vdc) За сглобяване на всяка група са необходими ед-

но задвижване със зъбен гребен, едно спомагател-

но задвижване със зъбен гребен, свързано паралел-

но, един свързващ прът и две крайни скоби

•Други системи с повече от ед-

но задвижване: Наличен е също

така и двоен водач на група със

зъбен гребен за системи с три

или повече точки на натиск.
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Започна изграждането
на Varna One
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Разположен върху 74421 кв. м.,

идейният проект на Varna One включ-

ва бизнес парк с офис сгради и

търговски площи и две жилищни зони.

Трите зони ще са физически и логи-

чески отделени. Комплексът ще

включва още спортно-възстанови-

телен център, детска градина, заве-

дения и т.н. Прилежащата терито-

рия представлява парк с алеи, много

зелени площи, детски площадки, езе-

ро, ледена пързалка. Съвременна ар-

хитектура и дизайн, сигурност, кон-

тролиран достъп, охрана, пожароиз-

вестителна система, гаражи и пар-

коместа, са само част от удобства-

та, от които ще се възползват оби-

тателите на комплекса.

Първа фаза от изграждането на

комплекса е обособяването на източ-

ната жилищна зона, която включва

6 жилищни сгради, всяка с по 41 апар-

тамента. Стартът на строител-

ството, както и на продажбите, са

определени за март-април 2009 г.

Идейният проект включва построя-

ването на още 5 жилищни сгради в

централната част, които ще пред-

ложат по-голям брой и по-разнообраз-

ни жилища.

Деловият и търговският комплекс

ще бъде разположен в западната

част на терена и ще предлага офи-

си клас „А“ и търговски площи с

различна големина. Ползвателите ще

са улеснени от закрит и открит

паркинг и бърз достъп до всички

важни точки и институции в града,

автомагистралите до София и Бур-

гас, както и до Летище Варна.

„Комфортът на живущите в сгра-

дата е осигурен от високоефектив-

ната грижа и поддръжка на общите

части и прилежащите територии,

непосредствената им близост до

търговските зони, детската гради-

на и просторните зелени площи.

Varna One ще бъде атрактивно мя-

сто за живеене и за работа поради

многобройните удобства, които

предлага. Офисите и жилищата ще

предложат високо качество на дос-

тъпни цени“, уверяват инвестито-

рите. B.S.R Europe е една от стабил-

ните компании в областта на недви-

жимите имоти в Централна и Източ-

на Европа. Освен в България, компа-

нията има проекти в много европей-

ски държави, сред които Чехия, Сло-

вакия, Полша, Унгария, Латвия, Румъ-

ния, Грузия, Испания и Кипър.

Започна изграждането
на Varna One
Многофункционалният комплекс ще предлага луксозни
апартаменти и търговски площи

Предстои стартът на строежа на многофункционалния ком-

плекс Varna One, който е първият проект на израелската фир-

ма B.S.R. Europe на територията на Варна и третият на те-

риторията на България, информираха за сп. Технологичен дом

от инвестиционната компания. Партньори на B.S.R Europe са

люксембургската компания Edmond de Rothschild Private Equity

Management Ltd., чрез EDR Holding BV и City Realty Ltd. Sofia.
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Новият закон за енергийна
ефективност
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ВСИЧКО ЗА ЕНЕРГИЙНАТА
ЕФЕКТИВНОСТ

ВСИЧКО ЗА ЕНЕРГИЙНАТА
ЕФЕКТИВНОСТ

Пълен комплект уреди за обследване
енергийната ефективност на промишлени

обекти и сертифициране на сгради,
съгласно Наредба № 21/ 12.11.2004 от ЗЕЕ

Срок на доставка до 3 седмици

От своя страна, сред изисквания-

та на Директива 2006/32/ЕО е в из-

пълнението на дейности и мерки за

повишаване на енергийната ефектив-

ност да бъдат включени и търговци-

те на енергия.

Спестяване
на енергия в размер
на 9% до 2016 г.
Основна цел на Директива 2006/

32/ЕО е повишаване на енергийната

ефективност при крайните потре-

бители. За целта се въвежда систе-

ма от мерки и дейности за повиша-

ване конкурентноспособността на

икономиката, сигурността на енер-

гийните доставки и опазването на

околната среда като основни

стълбове на политиката за устой-

чиво развитие. В тази връзка дирек-

тивата изисква да бъдат предприе-

Новият закон за енергийна
ефективност
Всички сгради с разгърната площ над 1000 кв. м.
със задължително обследване за енергийна ефективност

Преди броени месеци у нас бе приет нов Закон за енергийна ефек-

тивност. Той въведе изцяло изискванията на европейските

Директиви 32/2006/ЕО и 2002/91/ЕО. С предишния закон в страна-

та ни не бяха в сила някои от разпоредбите на Директива 2002/

91/ЕО, например инспекцията на водогрейните котли и климатич-

ните инсталации. Новият закон въвежда задължителна периодич-

на инспекция за енергийна ефективност на водогрейни котли и

климатични инсталации в сгради.
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ти действия от страните-членки за

подпомагане на енергийната ефек-

тивност при крайното потребление

на енергия. Те би следвало да осигу-

рят непрекъснат растеж и развитие

на пазара на енергийните услуги,

като по този начин допринесат за

постигане целите на Лисабонската

стратегия.

В изпълнение на посочените в ди-

рективата цели, Република България

е задължена да приеме национална

индикативна цел за енергийни спес-

тявания в размер на 9% от крайното

енергийно потребление. Тя следва да

се постигне в рамките на 9 години за

периода от 2008 – 2016 г.

В тази връзка в чл. 2 от закона е

предвидено, че основна негова цел е

повишаване на енергийната ефектив-

ност чрез система от мерки и дей-

ности при крайните потребители,

търговците на енергия и лицата,

осъществяващи дейности по пренос

и разпределение на енергия като ос-

новен фактор за устойчивото разви-

тие.

Търговците на енергия
предоставят енергийни услуги
Във връзка с целите, посочени в чл.

2 и постигането на националната

индикативна цел, в новия закон са

предвидени поредица от мерки за

постигането им.

На първо място сред тях е разра-

ботване и приемане на Национална-

та стратегия за енергийна ефектив-

ност на България. В изпълнение на

Директива 2006/32/ЕО и въз основа

на приоритетите, заложени в Наци-

оналната стратегия за енергийна

ефективност, е предвидено и разра-

ботването на национални планове за

действие за енергийна ефективност.

Те съдържат междинни индикативни

и индивидуални цели за енергийни

спестявания.

В новия закон е предвидено разра-

ботване на планове и програми за

енергийна ефективност от органи-

те на изпълнителната власт и дру-

гите държавни органи. Така напри-

мер се въвеждат правни норми,

свързани с регламентиране предос-

тавянето на енергийни услуги от

физически или юридически лица -

търговци с енергия. Услугите, из-

вършвани от тези лица, имат за цел

комбиниране на доставката на енер-

гия с енергоефективни технологии и/

или действия, водещи до проверимо,

измеримо или оценимо повишаване на

енергийната ефективност и/или

спестяване на първични енергийни

ресурси.

Дейности за повишаване
на енергийната ефективност
В новия закон се уреждат и финан-

совите инструменти, и икономичес-

ката организация на дейностите за

повишаване на енергийната ефектив-

ност. Сред тях са:

доброволни споразумения, които

имат за цел да насърчат намаляване

потреблението на енергия. Сключват

се между държавата и големите по-

требители на енергия като и двете

страни се ангажират с процеса.

Държавата подпомага чрез обучения,

подготовка на кадри за енергиен

мениджмънт и методическа помощ, а

другата страна поема задължението

да извършва мерки за енергийна ефек-

тивност при себе си.

договори с гарантиран резул-

тат, които имат за цел извършване-

то на дейности и мерки за повишава-

не на енергийната ефективност в

сгради и/или промишлени системи. Те

би следвало да водят до енергийни

спестявания при крайните потреби-

тели на енергия. Възстановяването

на направената инвестиция и изпла-

щането на дължимото на изпълнителя

по този договор се извършва за смет-

ка на реализираните икономии на

енергия.

удостоверения за енергийни спе-

стявания, които имат за цел да до-

кажат приноса на притежателя им в

изпълнението на мерки за повишава-

не на енергийната ефективност. Те

са основа за бъдещо въвеждане на

пазарен механизъм за повишаване на

енергийната ефективност чрез из-

пълнението на енергоефективни дей-

ности и мерки;

доразвита е правната уредба за

фонд „Енергийна ефективност“ в

частта „подпомагане с финансови

средства“, като е предвидена прав-

на възможност за правене на вноски

за предоставяне на енергийни услуги
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от търговците с предмет на дей-

ност, включващ търговия с енергия,

пренос и/или разпределение на енер-

гия във фонда.

Обследването на сгради
в отделен нормативен акт
Съгласно новия Закон за енергий-

на ефективност, енергийното пас-

портизиране, сертифицирането и

обследване на сгради са обособени в

самостоятелен раздел. Предвижда се

тези дейности да бъдат уредени

детайлно в общ подзаконов нормати-

вен акт. Обследването за енергийна

ефективност на промишлени систе-

ми се обособява също в самостояте-

лен раздел, като се предвижда изда-

ване на отделна наредба за извършва-

нето на тази дейност.

В съответствие с Директива

2006/32/ ЕО (чл. 5), в преходните и

заключителните разпоредби на новия

закон е предвидено издаване на спе-

циални правила от изпълнителните

директори на Агенцията по енергий-

на ефективност и Агенцията за об-

ществени поръчки. Те се отнасят за

задължително определяне и включва-

не в документациите за участие в

процедури за възлагане на обществе-

ни поръчки за доставка на оборудва-

не и превозни средства, на критерии

за минимизиране на разходите за

срока му на експлоатация и за осигу-

ряване на дългосрочна рентабилност.

Предвижда се изменение
в Закона за ВЕИ
В преходните и заключителните

разпоредби на новия закон се предвиж-

да изменение в Закона за възобновя-

емите и алтернативните енергийни

източници и биогоривата.

Съгласно чл. 15 от Закона за енер-

гийната ефективност, инвестицион-

ните проекти за нови сгради с раз-

гъната застроена площ над 1000 кв.

м трябва да са съобразени с възмож-

ностите за използване на:

� децентрализирани системи за про-

изводство и потребление на енер-

гия от възобновяеми енергийни из-

точници;

� инсталации за комбинирано произ-

водство на електрическа и топлин-

на енергия;

� инсталации за централно или ло-

кално отопление и охлаждане; тер-

мопомпи.

Задължително управление
на енергийната
ефективност
Освен посочените вече промени,

с новия закон се въвежда задължение

на собствениците на сгради и про-

мишлени системи да извършват уп-

равление на енергийната ефектив-

ност. Съгласно чл. 36, собственици-

те на сгради над 1000 кв. м.(по чл.

19) са длъжни да определят един

служител, който да отговаря за

дейностите по управление на енер-

гийната ефективност в съответния

обект. В приетия наскоро Закон за

етажната собственост отпада

задължението в сградите над 1000

кв. м да се водят дневници за енер-

гопотреблението.

В строителния сектор, както вече

беше посочено, се въвежда задължи-

телно сертифициране на всички сгра-

ди в експлоатация с разгъната зас-

троена площ над 1000 кв. м.

В допълнение на вече въведените

в изпълнение на Директива 2002/91/

ЕО за енергийната ефективност на

сградния фонд дейности и мерки по

енергийна ефективност в сгради, в

новия закон е залегнала и задължител-

на периодична инспекция за енергий-

на ефективност на водогрейни кот-

ли и климатични инсталации в сгра-

ди. С това практически приключва

процесът по въвеждане изискванията

на Директива 2002/91/ЕО.

Създава се национална
информационна система
В новия Закон за енергийната ефек-

тивност се предвижда и създаване-

то на национална информационна

система за състоянието на енергий-

ната ефективност в Република

България. „Информацията от тази

система е необходима за правилно

планиране и осъществяване на плано-

ве и програми за подобряване на енер-

гийната ефективност. Необходима е

и за насърчаване и наблюдение на

енергийните услуги и другите дейно-

сти и мерки за подобряване на енер-

гийната ефективност. Съгласно но-

вия закон, голяма част от информа-

цията ще бъде достъпна за всички

крайни потребители на енергия“,

коментират от Министерството на

икономиката и енергетиката.
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Следствия от попадането на

въздух в системата са влошената

циркулация на топлоносителя, увели-

чената корозия на металните тръби

и работа на отоплителната инста-

лация, съпътствана с неприятни

шумове.

Защо се образуват
въздушни възглавници?
Във водата, с която се пълни ин-

Въздухът във водните
отоплителни системи
Методи за отделяне на въздуха от отоплителните инсталации

сталацията, се съдържа определе-

но количество разтворен въздух.

Обикновено в един тон вода се

съдържат повече от 30 грама

въздух. Процесът, при които раз-

твореният в топлоносителя въздух

преминава в свободно състояние,

зависи от две величини – темпера-

турата и налягането на водата в

системата. Те оказват противопо-

ложно влияние върху образуването

на въздушни мехурчета във водата.

Колкото по-висока е температура-

та на водата, толкова по-малко са

разтворените в нея газове. Обрат-

но, с повишаване на налягането в

инсталацията, скоростта, с която

разтвореният въздух преминава в

свободно състояние, намалява. Тъй

като нарушенията в циркулацията

на водата в инсталацията и шумът,

с който е съпроводена работата й

при образуване на въздушни възглав-

ници, са лесно обясними, ще обърнем

внимание на по-високата степен на

корозия на тръбите, в които коли-

чеството разтворен кислород е

високо. Установено е, че разтворе-

ният въздух съдържа около 33% кис-

лород, т.е. количеството на кисло-

рода е доста по-високо от това в

атмосферния въздух. По тази причи-

на, запълването на воднобазирани-

те отоплителни системи с топло-

носител, съдържащ високи нива на

разтворен кислород, оказва отрица-

Че образуването на въздушни възглавници във воднобазираните

отоплителни системи внася сериозни нарушения в нормалната

им работа е сред малкото останали неоспорими твърдения в

динамичния топлотехнически свят. Попадането на въздух в

отоплителните системи става основно по три начина – при

запълването на инсталацията с вода, при допълването й с вода,

в която има наличие на абсорбиран въздух, и при експлоатация

в случай на неправилно оразмерена инсталация.
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телно влияние върху степента на

корозия на металните тръби.

За скоростта
на въздушните мехурчета
Местоположението и скоростта

на въздушните мехурчета се опре-

деля в голяма степен от наклона на

тръбите в инсталацията. В хори-

зонтални и наклонени тръби мехур-

четата се намират в горната част

на тръбата. Във вертикалните

тръби на водните инсталации газо-

вите мехурчета могат да бъдат

увлечени от движението на водния

поток надолу, да изплуват или да

стоят неподвижно. Скоростта на

водата в системата също има оп-

ределящо значение за големината на

въздушните мехурчета. При ско-

рост на водата по-висока от 1 m/

s се образува газова емулсия. Ако

скоростта на водата в системата

е по-ниска от 0.6 m/s, се наблюдава

раздробяване на мехурчетата и

откъсването им от повърхността.

От своя страна скоростта, с коя-

то мехурчетата се движат във

водата, зависи от подемните сили

и съпротивителните сили при дви-

жението на водата и въздуха в ин-

сталацията.

Засмукването на въздух в процеса

на експлоатацията на системата се

предотвратява чрез създаване на

свръхналягане в елементите й. Съще-

ствуват няколко различни подхода за

обезвъздушаване – централен, групов

и индивидуален.

Централното
обезвъздушаване
се реализира през отворения раз-

ширителен съд на системата или

от специални въздухосборници. В си-

стеми с горно разпределение

въздухът се насочва по разпредели-

телната мрежа към отворения раз-

ширителен съд или към проточен

въздухосборник. Тъй като посоките

на водата и въздуха в системата

съвпадат, процесът на въздухоот-

деляне се улеснява. За събиране на

въздуха се избират най-високо раз-

положените места от системата.

При отделяне на въздуха в отворе-

ния разширителен съд процесът е

непрекъснат, докато при използва-

Фиг. 1. Централно обезвъздушаване.
Легенда:
1- отворен разширителен съд;
2 - проточен въздухосборник
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нето на проточен въздухоуловител въздухът се изпус-

ка през определен период от време. Характерно за

проточните въздухоуловители е, че скоростта на топ-

лоносителя през тях трябва да бъде достатъчно нис-

ка, а дължината им достатъчно голяма, за да се оси-

гурят условия въздушните мехурчета да изплуват на

повърхността на водата и съответно да се отделят

в атмосферния въздух. Диаметърът на проточния възду-

хоуловител е функция от дебита на постъпващата вода

и диаметъра на входящия тръбопровод. Счита се, че

диаметърът на въздухосборника не трябва да бъде по-

малък от два пъти диаметъра на входящия тръбопро-

вод. Дължината на проточния въздухосборник обикно-

вено е от 2 до 2.5 пъти по-голяма от диаметъра му.

За разлика от системите с горно разпределение, при

тези с долно за обезвъздушаване се изгражда специал-

на въздухосъбирателна мрежа. Монтира се над отопли-

телните тела и се изпълнява с определен наклон към

местата, в които се събира въздухът. По аналогия със

системите с горно разпределение, въздухът се събира

в отворен разширителен съд, от който се изпуска не-

прекъснато, или във вертикален въздухосборник, от кой-

то се изпуска периодично. Въздухосъбирателната мрежа

свързва подаващите тръби на щранговете.

Груповото
обезвъздушаване

се използва за отделяне на свободния въздух от група тела,

монтирани на един хоризонтален или вертикален щранг.

Реализира се чрез обикновен поплавков автоматичен обез-

въздушител, който се поставя в най-високата точка на

частта от системата, за обезвъздушаването на която

се използва. Подобни обезвъздушители се монтират и на

въздухосборниците, с които се решава проблемът с на-

личието на въздушни мехури в топлоносителя чрез цен-

трално обезвъздушаване.

Индивидуалното отделяне
на въздуха

е предназначено за обезвъздушаване едно отоплител-

но тяло. За целта в горната част на тялото се мон-

тира обезвъздушител, който може да бъде автомати-

чен или ръчен. Принципна конструкция на автоматичен

обезвъздушител е показана на фиг. 3. Водопоглъщащи-

те пластини 4 набъбват в резултат на контакта си

с вода, в резултат на което дебелината им се увели-

чава. Водопоглъщащите пластини са свързани с жиг-

льора 3, при преместването на който сферата 2 зат-

варя отвора в тялото 1. След изсъхване на пластини-

те дебелината им намалява, под действието на сила-

та на пружината сферата се връща в начално положе-

ние, премествайки затвора назад и отваряйки канал,

през който въздухът напуска отоплителното тяло.

Често за постигане на надеждно обезвъздушаване на

воднобазираните отоплителни системи, възможности-

те, които предлагат централното, комбинираното и ин-

дивидуалното обезвъздушаване, се използват комбини-

рано.

Фиг. 3. Конструкция на авто-
матичен обезвъздушител

Фиг. 2. Проточен хоризонтален и вертикален въздухосборник
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Покривни климатици
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Конструктивно покривният кли-

матик представлява хладилна маши-

на във вид на моноблок. Затова че-

сто е оприличаван на голям

прозорeчен климатик. Както личи от

наименованието му, той се монти-

ра най-вече върху покрива на съот-

ветната сграда или в непосред-

ствена близост до охлажданото

помещение. Добре е да се има пред-

вид, че това не изключва всички

монтажни възможности. Подходящи

места за монтаж са също земната

повърхност, както и техническа

площадка, намираща се в близост до

сградата. Обикновено, когато по-

кривът е плосък, руфтопът се мон-

тира директно върху него. При мон-

таж върху наклонен покрив е необ-

ходимо да се използва специална

носеща конструкция, върху която да

се постави климатикът.

Какви са основните видове
руфтопи?
В зависимост от мощността на

климатика и количеството на пода-

вания в помещението въздух, покрив-

ните климатици условно се разделят

на три групи – с малка, средна и ви-

сока мощност. Основните различия

между тях са в организацията на

снабдяване с пресен въздух отвън и

на рециркулационен въздух от поме-

щенията, както и в смесването и

разпределението на въздуха във

въздуховодите.

Другият критерий, по който обик-

новено се класифицират покривните

климатици, е предназначението им.

Според него, те най-често се обосо-

бяват в групите - съоръжения, пред-

назначени само за охлаждане, за ох-

лаждане с възможност за работа в

термопомпен режим (могат да се

използват и за отопление през пре-

ходните месеци на годината) и за

охлаждане с възможност за отопле-

Покривни климатици
Едновременно климатизират и вентилират офисни,
административни и търговски помещения

Покривните климатици са сред най-наложилите се технически

решения за поддържане параметрите на микроклимата в мащабни

и средноголеми офисни, търговски, развлекателни и админист-

ративни обекти. У нас са познати повече с английското си наи-

менование руфтоп (Rooftop). Те широко се използват за клима-

тизация на спортни зали, супермаркети, кафенета, ресторанти,

летищни комплекси, конферентни зали и други, т.е. основно за

големи зали с общ покрив. Сред спецификите им е както да ох-

лаждат, така и да загряват въздуха в помещението. Едно от

важните им предимствата е, че подаваният въздух е смес от

пресен и рециркулационен въздух, благодарение на което поме-

щението едновременно се климатизира и вентилира.
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ние, което се реализира чрез загря-

ване на подавания в помещението

въздух с газова горелка. С най-слож-

на конструкция и множество моди-

фикации са климатиците с големи

мощности, предназначени както

само за охлаждане, така и с възмож-

ност за работа като термопомпа.

Основни елементи
в конструкцията
Стандартно, конструкцията на

един руфтоп обхваща всички елемен-

ти, характерни за климатиците.

Покривните климатици имат и кон-

дензатор, и компресор, и изпарител,

и  вентилатор. Освен тях, той при-

тежава и някои допълнителни елемен-

ти, като смесителна камера, филтъ-

рна секция, отоплителна секция с

електрически нагревател, воден

топлообменник или газова горелка,

както и система за управление.

Както бе посочено, руфтопите

работят както в режим на отопле-

ние, така и в режими на охлаждане и

филтриране на свежия или рецирку-

лационния въздух. Необходимият

въздух отвън се засмуква през спе-

циално предназначена за целта сму-

кателна решетка. Тя се намира от

външната страна на климатика. Ре-

циркулационен е въздухът, изсмукван

от помещенията, който чрез възду-

хопроводна мрежа се отвежда в сме-

сителната камера. Там двата пото-

ка въздух - външен и рециркулацио-

нен, се смесват. Необходимото

съотношение се регулира чрез про-

мяна в положението на регулиращи-

те решетки, разположени в камера-

та. Производителите предлагат

различни технически решения на

смесителната камера. Разработени

са и смесителни камери с възмож-

ност за утилизация на топлина, ко-

ето води до

повишаване на енергийната
ефективност
на системата. От друга страна,

в покривните климатици с малка мощ-

ност не винаги има смесителна ка-

мера. В този случай се налага смес-

ването на двата потока да се осъ-

ществява в нагнетателния въздухо-

вод.

След смесителната камера, сме-

ста от рециркулационен и пресен

въздух преминава през филтърна сек-

ция. Едва тогава се подава към топ-

лообменика (изпарител или конденза-

тор) на хладилната машина, в зави-

симост от работния режим – охлаж-

дане или загряване. За допълнител-

но подгряване на въздуха в покривния

климатик е възможно да се използва

електрически или воден нагревател.

В някои покривни климатици се изпол-

зва и газов нагревател, но това ре-

шение за момента не е често сре-

щано.

След топлообменника обработени-

ят въздух, с необходимите парамет-

ри чрез центробежен вентилатор, се

подава към климатизираните помеще-

ния. За целта се използва система от

разпределителни въздуховоди. За ох-

лаждане на кондензатора при хладил-

ния цикъл в покривния климатик обик-

новено се използва външен въздух. Той

се засмуква чрез осов вентилатор,

включен в конструкцията на климати-

ка. Използването на пресен въздух

позволява климатикът да работи в

режим на естествена вентилация,

поддържайки същевременно зададена-

та температура.

Руфтопи с отоплителна
секция
Руфтопът, преди всичко, е хладил-

на машина. Това предполага използ-

ването му предимно за охлаждане на

въздуха в климатизираните помеще-

ния. Както бе посочено, покривните

климатици успешно могат да се из-

ползват и за отопление през преход-

ните сезони и студените месеци в

годината. С цел използването им за

подобно приложение, климатикът

поддържа функцията „работа в тер-

мопомпен режим“, т.е. в реверсивен

хладилен цикъл. Добре е да се има

предвид, обаче, че при понижаване на

температурата на външния въздух

под -10 оС, когато функцията тер-

мопомпа не работи, за да се осигури

загряване на въздуха, е необходимо

използването на допълнителен енер-

гиен източник. За тази цел в конст-

рукцията на климатика се включва

отоплителна секция с воден топло-

обменник, както и електрически или

газов нагревател, продължаващ да

затопля въздуха за помещението.

Макар и все още не много разпрост-

ранено, решението с горелка на газ

се характеризира с редица предим-

ства. Използването й, например,

води до намаляване на загубите и

увеличаване на КПД на системата,

тъй като отпада междинното зве-

Фиг. 1. Принципна схема
на покривен климатик.

Легенда:
1.Кондензатор
2.Компресор
3.Вентилаторна секция
4.Отоплителна секция
5.Топлообменник
6.Филтърна секция
7.Смесителна камера
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но (системата с топла вода) между

топлоизточника и загретия въздух.

Също така, значително се намалява

необходимата мощност за котела. В

зависимост от конкретните изиск-

вания, горелките могат да бъдат ед-

ностепенни, двустепенни и модули-

ращи.

Избор на покривен
климатик
Съществуват няколко важни усло-

вия, които следва да се вземат под

внимание при избора на покривен кли-

матик.

На първо място е необходимо да се

осигури подходящо и достатъчно

като големина пространство, в кое-

то да се монтира климатикът. Също

така, важно е да се отчете фактът,

че покривният климатик е с въздуш-

но охлаждане на кондензатора, кое-

то обикновено се реализира чрез из-

ползването на осов вентилатор. Това

налага при монтирането му да се

осигурят условия за безпрепятстве-

но постъпване и изхвърляне на възду-

ха, както и да се изключи възможно-

стта изхвърляният въздух да попад-

не на входа на вентилатора.

Необходимо е, също така, да се

осигури свободен достъп за монтаж,

обслужване и ремонт на съоръжени-

ето.

Автоматична работа,
лесен монтаж и икономичност
Руфтопите се отличават с лесен

монтаж, компактни габарити, висо-

ка надеждност и икономичност при

експлоатация. Предлагат се в широк

диапазон от мощности както по

отношение на охлаждането, така и

за отоплението.

Съвременните модели са снабде-

ни с автоматични системи за управ-

ление на покривните климатици, по-

зволяващи при задаване на необходи-

мата температура в помещението

автоматично да се избере режимът

им на работа. Сред отличителните

им характеристики са ниски шумови

характеристики. Тяхна специфика е и

отпадането на необходимостта от

прокарване на специални тръбопрово-

ди за хладилния агент. По този начин

се съкращава времето и стойност-

та на монтажните работи.

Пълното зареждане на климатика

с хладилен агент от завода произво-

дител обезпечава екологичността и

енергийната ефективност на оборуд-

ването.

Специфики на смесителната
камера
Като всяко техническо решение и

покривните климатици се характери-

зират с определени недостатъци.

Сред тях е отделянето на големи

количества топлина в околната сре-

да при работа на климатика в режим

на охлаждане.

Също така, наличието на смеси-

телната камера е свързано с редица

специфики. От една страна, използва-

нето й води до намаляване на енергий-

ните разходи. От друга, обаче, от

смесителната камера въздухът се

подава към помещението по система

от магистрални въздухопроводи с

големи сечения, а процесът по инста-

лирането им е доста трудоемък.

Уважаеми читатели, очакваме комента-

рите и допълненията ви към статията

за покривни климатици.
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Каква да е вентилационната
 система?
Обикновено ресторантските кух-

ни са отделени в самостоятелна

група помещения, в които се из-

вършват подготвителни, довърши-

телни, миячни и други операции,

свързани с приготвяне на различните

ястия. В някои случаи, предимно в по-

малки заведения или в заведения на

самообслужване, микрокухни могат да

се разположат и в залата с гостите

на заведението. Видът на вентила-

ционната инсталация зависи от го-

лемината на кухненските помещения

и разположението им. Например, в по-

малки кухни или кухни със сезонен ха-

рактер е достатъчно предвиждане

само на общообменна смукателна

вентилация. За микрокухните, обаче,

разположени в залите, е задължител-

но изграждането на местна смука-

телна вентилация. В средноголеми и

големи кухни се препоръчва да се

заложи едновременно и смукателна,

и нагнетателна вентилационни ин-

сталации, като за местната смука-

телна вентилация е необходимо да се

предвиди отделен вентилатор. Също

така, не се препоръчва обединяване

на вентилационните системи от

кухнята и залата.

Не се допуска рециркулация
на въздуха
Счита се, че е рационално подава-

ният в помещението въздух да се

подложи на предварителна обработ-

ка - филтриране, загряване, охлажда-

не. Причината е, че между външния и

вътрешния въздух, през по-голямата

част от годината, съществува зна-

чителна температурна разлика. Пре-

поръчително е през студените месе-

ци, подаваният въздух да се загрее до

температура около 20 оС, а през по-

топлите месеци, за големи кухни, се

препоръчва външният въздух да се

охлади до 20 оС.

При изграждане на вентилационна-

та система за кухненските помеще-

ния, не се допуска предвиждането на

системи за рециркулация на въздуха.

С цел намаляване на енергийните

разходи се препоръчва използването

на вентилатори с електродвигате-

ли с регулиране на оборотите на

въртене.

Мерки срещу повишена
пожароопасност
Големите количества топлина,

отделяни от кухненското оборудва-

не, готварските печки и грилове, в

комбинация със значителните коли-

чества мазнини и отлагането им

върху смукателните въздуховоди,

създава повишена пожароопасност.

За да се предотврати попадане на

мазнини във въздуховода, се препоръ-

чва използването на маслозадържащи

регенерационни филтри, които обик-

новено се монтират в местните

смукатели. В случаите, в които в

инсталацията не са предвидени фил-

три, е необходимо да не се допуска

електродвигателят на вентилатора

да контактува със замърсения въздух.

За намаляване на риска от пожар

се препоръчва предварително да се

предвидят отвори и капаци, през ко-

ито да се извършва периодично почи-

стване на въздухопроводите и венти-

латорите. Конструкцията на възду-

ховодите трябва да осигурява лесен

достъп за почистване до всеки

участък от мрежата.

Необходимо е, също така, да се

предвидят противопожарни клапи за

прекъсване на евентуално възникнал

пожар.

Пресмятане на необходимия
дебит
Ключов фактор за доброто венти-

лиране на помещението е определя-

не на необходимото количество

въздух. За да се пресметне необходи-

мият дебит, обикновено, се използват

данните от техническата специфи-

кация на съоръженията, монтирани в

Вентилация
в ресторантски кухни
Специфичните операции, извършвани в кухните, превръщат
добрата вентилация в задължителна

Едва ли съществува съмнение, че кухнята е „сърцето“ на заведе-

нията за хранене. Всеки е наясно, че условията на работа в тях

са повече от специфични. Повечето от операциите, свързани с

подготвяне на различните ястия, протичат с отделяне на значи-

телни количества топлина, водни пари и различни миризми. Всич-

ки те значително влошават условията на труд и оказват небла-

гоприятно въздействие върху персонала. Създаването и поддържа-

нето на подходящи условия на труд в кухнята е неразривно свърза-

но с изграждане на вентилационна инсталация. Основните й зада-

чи са да осигури подаване на достатъчно количество пресен въздух

и своевременно надеждно да отведе замърсения въздух. Това е

важно и с оглед изпълнение на хигиенните изисквания, както и с

цел намаляване на риска от възникване на пожар.
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кухнята и присъединителната им

мощност. Ако се правят предвари-

телни пресмятания, необходимият

дебит въздух за основните помеще-

ния и зони от тях се определя на

принципа за кратност на въздухооб-

мена. Максималната му допустима

стойност за кухни е n = 40 h-1.

В случаите, в които кухнята е

оборудвана предимно с електроуреди,

се препоръчва подаваното количе-

ство въздух в основните помещения

да е с 10% по-малко от изсмуквания

въздух. Ако оборудването се захран-

ва с други енергоизточници, препоръ-

чителната разлика е 5%.

Възможно е разликата в дебитите

да се подаде в залата за хранене,

например. За помощните помещения,

дебитът се определя най-вече в за-

висимост от кратността на възду-

хообмена.

Организация
на въздухообмена
Като добро решение за кухни се

приема подаването и изсмукването

на въздуха в горната част на поме-

щението. Счита се, че по възможност

подаването на въздух е добре да се

осъществява по периферията на кух-

нята.

Над съоръженията за топлинна

обработка на продуктите се препоръ-

чва поставянето на местни смука-

телни устройства, с което се нама-

лява необходимият дебит за кондици-

ониране. Изхвърлянето на замърсения

въздух обикновено се осъществява

над покрива на сградата. Височина-

та на изхвърляне се определя с оглед

недопускане изхвърляният въздух да

попадне в помещения на съседни сгра-

ди.

Желателно е в кухненските блоко-

ве да се предвидят

три самостоятелни смукателни
вентилационни системи
Те са предназначени за:

� за санитарните възли;

� за участъците, в които се из-

вършват миячни операции;

� за зоните, където се намират уре-

дите за топлинна обработка на

продуктите.

Смукателната вентилационна ин-

сталация за санитарните възли след-

ва да бъде отделна и независима от

останалите системи. За вентилира-

не на тези помещения, обикновено, е

достатъчно да се поставят венти-

лационни решетки с подходящи раз-

мери. Често използвано решение е

монтиране на вентилатор, свързан с

осветлението.

Основен проблем при изграждане

на смукателна вентилация в участъ-

ците, в които се извършват миячни

операции (обикновено там са разпо-

ложени и съдомиялните машини), е

отделянето на значителни количе-

ства водни пари. Най-често въздухът

в тези участъци е пренаситен с

водни пари, съдържащи остатъци от

използваните миещи препарати. По-

падането му в среда с по-ниско на-

лягане или температура неизбежно

води до образуването на конденз.

Следствие е опасност от корозия

във въздухопровода. Затова се нала-

га предприемане на мерки за предот-

вратяване образуването на конденз

и корозия.

Проблемът с корозията лесно би

могъл да се реши чрез коректен из-

бор на материал, от който е израбо-
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тен въздухопроводът. Препоръчва се използването на ко-

розионно устойчив материал за участъка от въздухопро-

вода, разположен в близост до източника. Обикновено кон-

дензатът се образува във въздуховода на разстояние от

5 до 7 метра от съдомиялната машина. Материалът,

който е препоръчително да се използва, е неръждаема

стомана, а алуминият се приема за не особено добро

решение. За да се предотврати образуването на конденз,

крайният участък от въздуховода е добре да се изпълни

под наклон и да се разположи от страната на съдомиял-

ната машина. Изисква се всички връзки в ниската част

на този участък да бъдат надеждно херметизирани.

Обикновено те се изпълняват чрез заваряване.

Контролът на топлинните
потоци
Често в ресторантските кухни едновременно се из-

вършва различен вид топлинна обработка на отделни-

те храни, което е свързано с отделянето на големи ко-

личества топлина, влага, мазнини и димни газове. На-

пример, варенето е процес, при който се изисква посто-

янна висока температура през цялото време, което

значително влошава условията на труд за намиращите

се в блока за приготвяне на храната. При добро оразме-

ряване на смукателната система е възможно да се

постигне значително подобряване на условията на ра-

бота. Недоброто й оразмеряване, обаче, води до точно

обратния ефект – пълна невъзможност да се работи в

кухнята.

Най-често отделената лъчиста енергия се изхвърля от

работните помещения посредством организирано пода-

ване на въздух. За неутрализиране на конвективния топ-

лообмен се препоръчва използването на местни смукате-

ли, разположени над съоръженията за топлинна обработ-

ка.

Местните смукателни устройства
В ресторантските кухни се използват предимно от-

ворени и технологично свързани местни смукателни ус-

тройства. Над съоръженията с голямо топлоотдаване,

като печки, скари, фурни и други, се поставят предимно

чадъри с вградени филтри за улавяне на мазнините. Най-

често използваните филтри са с метален пълнеж и

възможност за регенерация. От местните смукателни

устройства широко се използват смукателни чадъри с

трапецовидно или правоъгълно напречно сечение. Опре-

делянето на хоризонталните им размери е в зависимост

от размерите и вида на технологичното оборудване, над

което се поставят. За да се гарантира ефективната им

работа, е добре да се спази условието: проекциите им,

като дължина и широчина, да бъдат по-големи поне на 100

mm в сравнение с тези на обзавеждането. Обикновено по

периферията им се предвижда улей за събиране на кон-

дензат. Изработват се предимно от хромникелова сто-

мана, алуминиева или медна ламарина. Препоръчва се, по

възможност, свързващите въздуховоди да бъдат къси. Ос-

новен недостатък на местните смукатели е затъмнява-

нето на помещенията и необходимостта от често почи-

стване на повърхностите, включително и на вградените

осветителни тела.
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водопроводни инсталации
в сгради
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Сгради, за които изискванията
не са в сила
Нормативният документ опреде-

ля изискванията към противопожар-

ното водоснабдяване, и по-точно

към противопожарните водопровод-

ните системи, които могат да се

проектират във всички сгради. Из-

ключение правят някои производ-

ствени сгради, например без водо-

снабдяване за питейни-битови или

производствени нужди, за които

водата за пожарогасене от хидран-

ти е осигурена от водоеми, складо-

ве за негорими материали и мало-

ценни стоки; водни помпени и пре-

чиствателни станции за битови

води; обществени сгради със зри-

телни места до 250 места; жилищ-

ни сгради до девет етажа включи-

телно; електрически подстанции;

административни сгради, хотели,

общежития, учебни и здравни сгра-

ди, заведения за обществено хране-

не и други с по 5000 m3 застроен

Противопожарни
водопроводни инсталации
в сгради
Изисквания към проектирането, изграждането и
експлоатацията на противопожарни водопроводни системи

обем; гаражи до десет моторни пре-

возни средства; животновъдни

сгради, както и неотопляеми поме-

щения под трибуните на стадиони-

те, когато в тях не се предвиждат

горими материали.

Необходимо е при спринклерни и

дренчерни системи, както и при про-

тивопожарни водопроводни инстала-

ции с повече от два едновременно

действащи противопожарни крана,

свързването с външните водопрово-

ди най-малко на две места, а на от-

клоненията да се предвидят обрат-

ни клапи.

Кранове на водопроводи
с диаметър над два цола
Според нормативния документ,

монтаж на противопожарни кранове

се предвижда на водопроводи с диа-

метър най-малко два цола. Допуска се

и монтирането на противопожарни

кранове на водопроводи с по-малък

диаметър, при условие че са осигуре-

ни необходимите напор и разход на

вода за нуждите на пожарогасенето.

Крановете се поставят на лес-

но достъпни места - при входовете

на помещения, вестибюли, коридори,

проходи и др., а когато са монтира-

ни в неотопляеми помещения, е не-

обходимо на подходящи и означени

места да се поставят спирателни

кранове с изпразнители на водата

против замръзване. В складови по-

мещения, според нормативните

изисквания, не се допускат дву-

странни противопожарни кранове.

Задължително е да се кръстосват

струите на два съседни противопо-

жарни крана на 2 m от краищата им

в най-високата и най-отдалечената

(критична) точка на обслужваните

от тях части на помещението (чл.

620).

Едновременно действащи
противопожарни кранове
Необходимият разход на вода за

един противопожарен кран е 2,5 l/s.

Броят на едновременно действащи-

те противопожарни кранове в

продължение на един час е 2 за ви-

соки сгради от II и III група, театри

и кинотеатри, клубове, културни до-

мове и други със зрителни зали от

501 до 800 места, също и за складо-

ве, с по-малко и повече от 2 m3/m2

горими материали и площ до и над

400 m2. За административно-бито-

ви сгради, общежития, броят на

нормативно регламентираните ед-

новременно действащи противопо-

жарни кранове в продължение на

един час е един. Повече информация

за регламентирания брой на едно-

Съгласно действащата у нас нормативна уредба, при проекти-

рането и строителството на сгради, съоръжения, водопровод-

ни инсталации и при преустройството, надстрояването и

възстановяването им е необходимо да се спазват противопо-

жарните строително-технически изисквания, дефинирани в На-

редба 2. Тя е издадена на основание Закона на териториалното

и селищно устройство (чл. 201, ал. 1 и 3). В настоящия брой на

сп. Технологичен дом ще обърнем внимание на някои от залегна-

лите в нормативния документ изисквания, отнасящи се до сград-

ните противопожарни водопроводни инсталации.
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временно действащите кранове би

могла да се получи от Наредба №2.

Според която,

при оразмеряване на сградно
водопроводно отклонение

е необходимо да се отчита и раз-

ходът на вода за вътрешно пожаро-

гасене (без този за душове и излив-

ни мивки). При изчисляване на разхо-

да на вода е определящо едновремен-

ното действие на противопожарни-

те кранове със спринклерните или

дренчерните инсталации. Категори-

ите производителност на струйни-

ците, радиусът на действие на

плътната част на струята и необ-

ходимото налягане в противопожар-

ните кранове са взаимосвързани,

според изискванията на нормативния

акт. Радиусът на действие на

плътната част на водната струя не

трябва да е по-малък от 6 m и се

определя от височината в помеще-

нието, мерена от пода до най-висо-

ката и най-отдалечената (критич-

на) точка на горимите и трудного-

римите конструкции. При негорими-

те конструкции височината се из-

мерва от пода до най-високо разпо-

ложените и най-отдалечените гори-

ми материали, изделия, машини и

съоръжения. Нормативният доку-

мент регламентира възможността

чрез противопожарни помпи с дис-

танционно-автоматично или ръчно

включване да се повиши гарантира-

ният захранващ напор на външната

водоснабдителна мрежа, когато той

е недостатъчен за действието на

високо разположените и най-отдале-

чените (критични) противопожарни

кранове.

Освен автоматичните мрежи в

сгради с особено пожароопасни про-

изводства, се предвиждат и лафет-

ни струйници, монтирани в специал-

ни кабини, защитени с водни завеси.

Според нормативния документ,

видът на пожарогасителното сред-

ство (вода, пяна, мокрител, сгъсти-

тел и др.) се определя конкретно за

всеки случай, в зависимост от вида

на материала, който ще се гаси.

Спринклерни и дренчерни
инсталации
Изискванията, регламентирани в

Наредба 2, дефинират условието при

помещения с височина, равна и по-

висока от 20 m, да се предвиждат

спринклерни инсталации. От друга

страна, дренчерните инсталации се

предвиждат за помещения с голямо

горимо натоварване (над 100 kg/m2)

или с възможност за бързо разпрос-

транение на горенето.

При захранващите водопроводи на

спринклерните системи, според изис-

кванията на нормативния документ,

не се допуска присъединяване на са-

нитарни съоръжения, както и спира-

телна аларма след контролно-сигнал-

ния клапан. Допуска се присъединява-

не на вътрешни пожарни кранове само

за водните спринклерни инсталации

и то при условие, че захранващите

водопроводи са с диаметър, не по-

малък от 70 mm. Сигналът от задей-

стването на гасителната инстала-

ция следва да се предвиди в помеще-

ние с постоянно дежурство.
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Табла ниско напрежениеТабла ниско напрежение
Многообразие от модели, производители, качество и цена
на пазара у нас

Цена и/или качество?
Според участници в този пазарен

сегмент, за съжаление, у нас тради-

ционно се търси ценовото предим-

ство на предлаганите стоки. А това

рефлектира в предлагането и на

електрически табла с най-евтините

възможни кутии. Понякога дори не се

спазват и правила, за които е изве-

стно, че подобряват безопасността,

надеждността и срока на експлоата-

ция на оборудването. Наред с тях, на

българския пазар могат да се наме-

рят и висококачествени табла НН на

родни и чуждестранни производите-

ли.

Известни трудности срещат ня-

кои родни производители, които про-

дават на европейския пазар, който

също като родния пазар откликва

много добре на ниската цена, но изис-

ква определено качество. Трудности

съществуват не само когато целта

на производителите е директен из-

нос на електрически табла в чужби-

на, но и когато се избира оборудване

за проекти в България, финансирани

от Европейския съюз. При все по-го-

лям брой от тези проекти, в тръжна-

та документация се поставя изиск-

ването закупуваните изделия да при-

тежават знака "СЕ". Както е добре

известно, той представлява вид дек-

ларация на производителя, че оборуд-

ването отговаря на основните изис-

квания за безопасност на

европейската директива
за инсталациите НН
(EU Low Voltage Directive). Според

изискванията на директивата, елек-

трическото оборудване следва да е

безопасно и да е конструирано съоб-

разно принципи, които се считат за

добра инженерна практика и са при-

ети от страните-членки. Изисква се

електрическото оборудване да е пра-

вилно свързано и монтирано, както и

да е сигурно, че са взети мерки сре-

щу редица потенциални опасности,

които могат да възникнат вслед-

ствие работата на оборудването или

от външни фактори. Сред потенци-

алните опасности, разглеждани в ди-

рективата, са:

� директен или индиректен контакт

с тоководещи части;

� опасно високи температури, елек-

трически дъги или излъчвания;

� претоварване;

� пробив на изолацията;

� механични повреди;

� очаквани въздействия от околна-

та среда (метеорологични условия,

замърсяване и др.);

� неелектрически потенциално опас-

ни ситуации, причинени от оборуд-

ването.

Основният хармонизиран
стандарт

който регулира описаните проблеми,

е БДС ЕN-60439 (точното наимено-

вание на европейската норма е "Low-

voltage switchgear and controlgear

assemblies").

Както директивата, така и

съпътстващите я стандарти се

отнасят не само до таблата, в

смисъл до кутиите, а до цялата

съвкупност от електрически и елек-

тронни апарати, и механични конст-

рукции, които формират завършена-

та система.

В стандарта БДС ЕN-60439 се

въвеждат понятията "типово те-

ствани устройства" и "частично

типово тествани устройства". Как-

то вече беше пояснено в предишен

брой на сп. Технологичен дом, съще-

ствува набор от тестове, съобра-

зени с условията на приложение на

Силното оживление, което преживя строителният сектор у нас

през последните няколко години, доведе и до сериозно развитие

на пазара на нисковолтово електрическо оборудване, включител-

но кабели и стандартни апарати за управление и защита. Реали-

зирани бяха и сериозни обеми от технически средства за управ-

ление и автоматизация на електрозадвижвания, предимно за

малки и средни мощности. Обновено бе и уличното осветление

в някои градове на страната или поне в квартали на областните

центрове. Както е добре известно, всички електрически апара-

ти, използвани в тези инсталации, се монтират в електрически

табла. По тази причина интересът към производството и търго-

вията с електрически табла НН, и то в цялата гама от видове

и размери, е напълно закономерен.



SEN PLUS

Системата типово тествани разпределителни табла и мотор-контрол
центрове SEN Plus на GE Consumer&Industrial се отличава с максимална гъв-
кавост и надеждност за всяко приложение. Изходящите функционални мо-
дули могат да бъдат във фиксирано, щепселно или изваждаемо изпълнение
в зависимост от изискванията на технологичния процес.
•Типов тест съгласно IEC/EN 60439-1
•Форма на вътрешно разделяне до 4B съгласно IEC/EN 60439-1
•Номинален ток на шинната система до 4000А
•Степен на защита от проникване на твърди тела и течности

IP 30 до IP 54
•Номинално работно напрежение 690VAC/600VDC
•Увеличена устойчивост на късо съединение на шинната система -

80 kA/1s, с пикова стойност до 176kA
•Устойчива и лесна за сглобяване рамкова носеща конструкция
•Доставка на елементите в кит форма
•Софтуер за проектиране и остойностяване на системата

DMS - Нова серия автоматични предпазители и дефектнотокови защити

Новата серия защитни устройства на GE Consumer&Industrial/Power Protection е предназначена за
използване в електрически инсталации на жилищни и обществени сгради. Продуктите серия DMS се
характеризират с високо качество и надеждност на конкурентна цена.

Технически характеристики:

Автоматични предпазители DMS: Дефектнотокови защити DMS:
•Номинален ток: 6-63А •Номинален ток: 25-63А
•Изключваща способност: 4.5kA или 6kA •Ток на утечка: 30-300mA
•Клас на селективност: 3 •Изключваща способност: 6кА
•Капацитет на клемите: 25mm2 •Капацитет на клемите: 35mm2

•Брой полюси: 1P, 1P+N, 3P •Брой полюси: 2P, 4P
•Стандарт: IEC EN 60898-1 •Стандарт: IEC EN 61008-1

FIX-O-RAIL

GE Consumer&Industrial/Power Protection предлага широка гама апар-
таментни табла за вграждане и открит монтаж. Предлагат се
в богат асортимент по отношение на външен вид и предназна-
чение, заедно с пълен набор аксесоари за опроводяване и обозна-
чаване на веригите. Таблата Fix-O-Rail внасят естетическо из-
лъчване на вътрешните електроразпределителни инсталации,
съчетано с голяма функционалност, удобна и безопасна експло-
атация и поддръжка.

MODULA PLUS и MODULA 630K

Система стоящи типово тествани електроразпредели-
телни табла разработени съгласно най-високите изиск-
вания на съвременните стандарти. Modula Plus и Modula
630K са с унивесално приложение - както за индустриал-
ни, така и за жилищни и търговски обекти. Таблата са
разработени на модулен принцип и предлагат голяма гъв-
кавост за реализация на различни технически решения.
• Типов тест съгласно IEC/EN 60439-1;
• Номинален ток на шинната система за Modula 630K-

630A; за Modula Plus - до 4000А;
• Защита от проникване на прах и влага IP 30 до IP 55
• Номинално работно напрежение 690VAC;
• Доставка на елементите в кит форма;
• Софтуер Power Design за проектиране и остойностява-

не на системата;

RECORD PLUS

Ново поколение автоматични прекъсвачи с лят корпус с подобрена
селективност и токоограничение:
•Номинален ток от 16 до 1600А;
•Термомагнитна или електронна защита с множество опции за настройка
•Брой полюси: 1P, 2P, 3P, 4P
•Ротационна контактна система;
•Различни начини на монтаж: фиксиран, щепселен, изваждаем;
•Пълна гама аксесоари, еднакви за цялата серия от 16 до

630А: контакти за сигнализация, ръчни и моторни
задвижващи механизми, разнообразни опции за
присъединяване на шина или кабел; механични блокировки;
управление за автоматично включване на резервата;

•Софтуер Procera Plus за избор по селективност и
каскадиране;
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оборудването, които са описани в

стандарта и се наричат типови те-

стове. Определени оторизирани ла-

боратории могат да извършват

такова типово тестване. За съжа-

ление, в България няма лаборатория,

която да е покрила изискванията за

извършване на подобни измервания,

а се налага да използват западноев-

ропейските лаборатории. По ценови

причини, български производители се

обръщат към лабораторията в Сло-

вакия.

Стандартът се отнася именно до

изделия, които са преминали успеш-

но тези типове тестове. Разбира се,

едно изделие като електрическо

табло, напълнено с апаратура, не

бива да се счита за абсолютно не-

изменно. Винаги може да се очак-

ва, че ще бъде променена, например,

мощността на прекъсвачите в него

или ще бъде добавен предпазител и

т.н. Затова се дефинират и видове-

те промени, които могат да доведат

до значително изменение на степен-

та на безопасност. Ако тези важни

аспекти, които могат да доведат до

влошаване на безопасността, не са

променени, изделията все още се

считат за типово тествани.

Частично типово изпитани
табла
Заради спецификата на електри-

ческите приложения, не е възможно

да бъдат избегнати случаите, в

които се налагат по-значителни

промени. Например промяна в разме-

ра на таблата или отделенията в

тях, както и в механичната конст-

рукция, изменения в броя и монтира-

нето на шините и др. се считат за

потенциално опасни. Ако конструк-

цията на представителната извад-

ка, върху която са извършени тесто-

вете, е променена значително в го-

реописания смисъл, но са спазени

същите принципи на проектиране,

изделията се наричат "частично

типово изпитани" и са обект на

регулиране от стандарта. Например,

налага се да бъде променен токът на

задействане на максималнотоковия

прекъсвач в таблото, но при негова-

та промяна се използва същият из-

числителен метод като при серия-

та, която е изпитана. В този случай,

променените табла се определят

като "частично типово изпитано

оборудване".

Специфични табла, които се из-

пълняват в единични бройки или в

много малки серии, не са обект на

действие на стандарта БДС ЕN-

60439.

Маркировката СЕ
Срещат се производители, които

твърдят, че продукцията им отгова-

ря на стандарта и в същото време

те имат възможност да произведат

специфично изделие, отговарящо на

конкретните изисквания на клиента.

Ако става въпрос само за кутиите,

би могло да се предполага, че те

лесно могат да влязат в категори-

ята "частично тествани", тъй като

са изработени по една и съща тех-

нология с изпитаните образци. Друг

е въпросът, ако в конструкцията има

специфики, като отвори, прозорче-

та, нестандартни апарати и други.

Тогава на твърдението за съответ-

ствие със стандарта би следвало да

се гледа като на експертно мнение

на производителя, за потвърждава-

не на което са необходими нови из-

питвания в оторизирана лаборато-

рия.

Основната причина, поради която

е необходимо да се премине през сер-

тификационната процедура, е, че

знакът "СЕ" се поставя едва след

нейното завършване. Както вече

беше споменато, този знак не оси-

гурява някакви търговски предим-

ства, нито указва, че изделието е

произведено в Европейския съюз.

Маркировката гарантира, че са спа-

зени основните изисквания за безо-

пасност на оборудването. Знакът

може да се постави на самото изде-

лие или на придружаващата го доку-

ментация. Неговата форма при из-

писване е строго определена и тряб-

ва да се спазва независимо от голе-

мината, с която е отпечатан. Той не

може да е по-малък от 5 милиметра,

затова не се поставя на твърде

малки изделия. Според европейската

директива, отсъствието на този

знак би могло да се използва като

повод за изтегляне на изделието от

пазара и забрана за разпространени-

ето му.

От какво зависят качествата
на апаратурата?
Типовете тестове се извършват,

за да проверят качеството на апа-

ратурата на базата на няколко основ-

ни показателя, а именно:

� степента на защита;

� границите на изменение на темпе-

ратурата;

� диелектричните свойства;

� устойчивостта на късо съедине-

ние на основните вериги;

� устойчивостта на късо съедине-

ние и ефективността на защит-

ните вериги;

� изолационните разстояния;

� механична работоспособност.

Степен на защита
на таблото
Обичайната интерпретация на

степента на защита (IPxx) е свърза-

на със защитата от външни факто-

ри. Прахът и влагата от обкръжа-

ващата среда не трябва да причи-

няват поражения на апаратурата в

таблото. Освен това, когато таб-

лото се намира в нормално експло-

атационно състояние, персоналът

или потребителите не трябва да

имат възможност да се допрат до

тоководещи части. Възможно е

отделни части на таблото да са с

различна степен на защита. Напри-

мер таблото като цяло да е с IP34,

а едно от неговите отделения тряб-

ва да се затваря по-добре и да има

степен на защита IP56. В този слу-

чай производителят трябва да ука-

же степента на защита на всяко

отделение поотделно.

Типовете тестове за доказване

на определена степен на защита са

описани в стандарта БДС EN-60529.

Той има няколко ревизии и според

последната от тях, освен добре по-

знатите две цифри след латински-

те букви IP, се въвеждат още две

букви, чието използване не е задъ-

лжително. Първата от тези букви

би могла да е A, B, C и D. Тя свиде-

телства за защитата от допир до

тоководещи части. Буквата А по-

казва, че таблото е защитено от
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допир до тоководеща част с обрат-

ната страна на ръката, В - от до-

пир с пръст, С - с инструмент, а D

- с жичка. Тези допълнителни букви

са необходими, само когато защи-

тата от допир се извършва с пре-

гради, които позволяват свободно

преминаване на въздуха. Например

възможно е степента на защита да

е IP22C. Това означава, че в табло-

то не могат да проникват части-

ци, по-големи от 12.5 mm, защите-

но е от капки вода, падащи под ъгъл

от 15 градуса, и не е възможно да

се докосне тоководеща част при

проникване в отворите с отверт-

ка (въпреки че тя е с размери, по-

зволяващи й да влезе през 12.5 ми-

лиметровите отвори).

Температурата -
важна за надеждната работа
Тестовете по отношение работ-

ната температура на оборудването

в електрическите табла са от го-

лямо значение за определяне на на-

деждността и експлоатационния

срок на апаратурата. По тази при-

чина не бива да се пренебрегват.

Термичните процеси са твърде слож-

ни и трудни за изчисляване, поради

което при оразмеряването на не-

стандартни компоненти се разчита

преди всичко на експериментални

данни. В таблица 1 са посочени до-

пустимите температури на прегря-

ване на различни елементи на таб-

лото (под прегряване се разбира с

колко градуса температурата в

таблото надвишава тази на околна-

та среда). При разглеждане на таб-

личните данни прави впечатление, че

са възможни твърде високи темпе-

ратури. Например при неметална

кутия на таблото и лятна темпера-

тура от 35 оС, се приема за напълно

допустимо загряване на кутията до

75 оС (за сравнение температури над

50 градуса се усещат като парене

при допир).

Устойчивост на механично
и термично действие
на тока
Тестовете с късо съединение са

необходими, за да се провери устой-

чивостта на апаратурата и на ку-

тията под въздействието на меха-

ничното и термичното действие на

тока. Изпитват се главните шини,

разпределителните шини, входните

и изходните линии. Извършват се

опити с трифазно късо съединение,

при напрежение на захранване равно

на 105% от номиналното, като се

вземат мерки тестовият захранващ

източник да осигури нужната мощ-

ност на късо съединение. При нали-

чие на неутрален проводник се реа-

лизират фазни къси съединения, но с

ток, равен на 60% от тока на три-

фазно късо съединение.

При завършване на тестовете,

степента на защита (IP), изолацион-

ните разстояния, целостта на изо-

лацията и механичната работоспо-

собност на всички компоненти тряб-

ва да са запазени. Не се допуска дори

и слаба деформация на кутията и ши-

ните.

Ефективността на защитните
вериги

(б.ред. имат се предвид заземител-

ните вериги) се проверява с оглед и

съответни тестове. Чрез огледа се

установява дали всички достъпни за

допир части са надеждно заземени,

както и дали заземителните провод-

ници отговарят на минимално допу-

стимите норми. Цел на огледа е и

дали евентуалното отстраняване на

някой компонент от таблото не

нарушава заземяването на другите

компоненти. Например, в случай че се

отстрани предпазител от таблото,

дали това няма да предизвика

прекъсване на заземителната вери-

га, тъй като тя се е затваряла през

крепежните му елементи. Със спе-

циализирани методи се проверява

съпротивлението между входящия

заземителен проводник и изложени-

те на допир части. То не трябва да

надвишава 0.1 ома.

Таблица 1
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Интерактивни панели
за сградна автоматизация
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В настоящата публикация са разгледани част от

техническите възможности и функционалните характе-

ристики на съвременните интерактивни модули. Също

така, бихте могли да се запознаете и с някои актуални

тенденции в дизайна им.

Обединен контрол на сградните системи
Във възможностите на съвременните технически ре-

шения за сградна автоматизация е да обединят контролът

на всички инсталации, като осигурят най-оптималното им

управление, т.е. постигането на максимален комфорт при

ефективно оползотворяване на енергийните ресурси. По-

вечето компании, производители на средства за сградна

и домашна автоматизация, предлагат богат набор от

устройства за управление на системите. Контролът върху

параметрите на климатичните, вентилационните и ото-

плителните инсталации, осветлението и системите за

сигурност би могъл да се осъществява по различни начи-

ни. Сред все по-предпочитаните решения е използването

на мултифункционален панел, монтиран в едно или няколко

помещения на сградата.

Някои модели операционни панели са снабдени с инфра-

червен порт, който се използва за актуализиране на со-

фтуера им или в случай че панелът работи с дистанци-

онно управление. Съвременните многофункционални панели

поддържат различен брой предварително въведени режи-

ми на работа на отделните сградни инсталации (дневни,

седмични, месечни). Друга възможност е контролът на

Интерактивни панели
за сградна автоматизация
Управляват сградните инсталации в домове и офиси,
без да нарушават интериорния проект

Някои ги наричат интерактивни панели, други мултифунк-

ционални контакти, а трети операционни екрани. Незави-

симо от използваното наименование, обаче, те имат едно

и също предназначение. Чрез тях се визуализират основни-

те параметри на микроклимата в помещенията и центра-

лизирано се управляват всички приложения, свързани с ком-

форта, сигурността, енергоспестяването, комуникациите

и мултимедията. Мултифункционалните панели са важна

част от системите за сградна и домашна автоматизация.
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системата CHORUS и контролира всички негови функции - от алармата срещу крадци до
видеодомофонната система, от безжичните команди до системата за автоматизация EIB EASY
- всичко се визуализира на големия основен екран. И нещо повече, позволява ви да контролирате
всяка функция от разстояние, като просто включите PC към Интернет. По един лесен, бърз и
интуитивен начин. С MASTER NAVIGATOR можете да внесете бъдещето във всеки дом.

chorus.gewiss.com
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следените параметри да се базира на

текущите им стойности, например

температура, влажност и т.н. Пове-

чето операционни модули поддържат

функцията PoE (захранване през

Ethernet) и се захранват през Ethernet

кабел или с батерии. Някои от тях

разполагат и с вграден уеб-сървър,

който позволява дистанционен конт-

рол върху инсталациите през Интер-

нет.

Освен директно, панелите могат

да се параметризират и чрез PC или

преносим модул.

Тенденции в дизайна
Повечето от произвеждани моде-

ли модули за контрол на микроклима-

та са част от определена серия елек-

троинсталационни елементи (ключо-

ве, контакти, розетки, димери и дру-

ги) и дизайнът им е съобразен с цяло-

стната концепция на гамата. Сред

най-актуалните модели са панелите

с чувствителен на допир цветен LCD

екран, виртуални бутони и богат

избор на тапети. По-традиционните

панели за управление функционират

чрез бутони и многопозиционни клю-

чове, а информацията се визуализира

на цифров дисплей.

Стиловите комбинации варират

от строги и изчистени форми до по-



������!���		


��+,�&��������,�-��

динамични, оригинални изпълнения.

Разнообразието във вида на рамките

и използваните за производството им

материали е още по-голямо. Сред най-

предпочитани от съвременните про-

изводители са стъклото, алуминият,

дървото, неръждаемата стомана,

титана и други.

Панелите за управление на систе-

ми за сградна и домашна автомати-

зация могат да се диференцират не

само по вариациите в дизайна и из-
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пълнението от различни материали,

но и по обема на включените

функционални характеристики
В зависимост от възможностите

си, операционните модули съчетават

контрола върху някои от инсталаци-

ите в дома и офиса, или върху всички.

Както вече бе посочено, от тях цен-

трализирано могат да се задават и

поддържат оптималните параметри

на микроклимата – отоплението, кли-

матизацията и вентилацията, както

и положението на щорите във всич-

ки или в няколко отделни стаи за

определен период от време.

В допълнение, някои от панелите

поддържат енергоспестяваща функ-

ция, в случай че в помещението е

забравен отворен прозорец. Визуали-

зацията на параметрите при отдел-

ните модели е решена по различен

начин. Във възможностите на пове-

чето модули е изобразяване на опре-

делен пакет от следени параметри,

например стойностите на външната

температура, температурата във

всяко отделно помещение и други.

Въвеждане на светлинни
 сценарии
Интелигентните панели имат и

друга, също толкова важна функция.

Те могат да управляват осветител-

ната инсталация, като софтуерно се

въвеждат предварително зададени

сценарии за определен период от

денонощието или дата. Например,

автоматичният контрол на осветле-

нието дава възможност за използва-

не на различни запаметени нива на

осветеност („Party“, „Relax“ и т.н.),

управление на индивидуални освети-

тели или на цяла група от тях (кон-

трол на сценарий при настъпване на

събитие или при настъпване на опре-

делено време).

Сред функционалните характери-

стики на панелите е и изпълнението

на различни светлинни сценарии, ко-

ито имитират присъствие в сграда-
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та или дома по време на по-продължително отсъствие.

Един от възможните сценарии е програмиране на двусед-

мичен режим на работа, при който всеки ден осветлени-

ето се включва и изключва последователно във всички

стаи през различен интервал от време.

Мултимедийните устройства -
част от системата
Освен контрол върху параметрите на отоплението,

осветлението, вентилацията, климатизацията и елект-

ричеството, съвременните операционни модули предла-

гат и възможност за централизирано управление на мул-

тимедийните устройства в дома – телевизия, аудиоплеъ-

ри, системи за домашно кино и други. Чрез лесен за изпол-

зване интерфейс, потребителят би могъл да създаде

няколко, съобразени с индивидуалните му нужди, сцена-

рия. Например, като съчетае едновременното включване

на осветлението в определени помещения с мултимедий-

ния плеър, непосредствено след завръщането си у дома

или като настрои последователни цикли на работа на от-

делните уреди.

Осъществяват контрол
на достъпа
Последните модели операционни модули предлагат

и възможности за контрол на достъпа, съвместявайки

и функциите на видеодомофон. Цифровият им дисплей

визуализира изображението на посетителя, което се

заснема от камерата на домофона (една или няколко

камери), обикновено монтиран пред входната врата

(заден вход, паркинг, градина). Благодарение на вгра-

дените в модула микрофон и високоговорител, е възмож-

но осъществяване на двупосочна връзка, а с бутони се

задейства отключването на вратата и включването

на стълбищното осветление, (стартиране на сцена-

рий в дневната (или друга стая), подходящ за почивка

след работния ден).

Снимки: ABB, Bticino, Gewiss, Helvar, Hager Tehalit, Schneider Electric, Vimar
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пособност като инструмент за раз-

витие и дори оцеляване. По всеобщо

мнение времето на евтините, ниско-

качествени и не толкова професио-

нално изпълнени проекти в строител-

ството свърши. Затова в поредица

от статии в списание Технологичен

дом ще обърнем специално внимание

на всички аспекти, свързани с офис-

ното осветление.

Осветителни стандарти
Както голяма част от проектан-

тите в областта на осветителната

Осветление на офиси
Сериозно предизвикателство с оглед спазване на
нормативните изисквания, повишаване на работоспособността
и осигуряване на комфорт

Таблица 1

Едва ли има светлотехник, който не би искал да разполага с най-

актуалната информация в областта на осветлението - и като

стандартизационна рамка, и като пазарно предлагане, и като

техническо и технологично развитие. Особено днес, когато са

налице следните фактори – от една страна, приемането на стра-

ната ни за член на Европейския съюз промени пазарната конюн-

ктура - синхронизирахме нормите и стандартите си с европей-

ските, а и вече се налага българските фирми да се съревновават

с европейските си конкуренти на общоевропейския пазар.

От друга страна, промяната в ико-

номическата ситуация през последни-

те месеци поставя все по-сериозно

въпроса за фирмената конкурентнос-
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техника знаят, с приемането на ев-

ропейските стандарти у нас бе от-

менен БДС 1786:1984. Действащите

понастоящем стандарти в областта

на осветлението са няколко.

Сред тях е БДС EN 12464:2004

„Светлина и осветление. Осветление

на работни места“. Първата му част

„Работни места на закрито“. Вто-

рата част на стандарта БДС EN

12464-2:2007 е „Работни площадки на

открито“. Стандартът заменя и

отменя БДС 1786:1984. За съжаление,

документът е наличен единствено на

английски език.

Стандартизационната рамка в

областта на осветителната техни-

ка се формира и от други стандарти,

например „Улично осветление“, „Ава-

рийно осветление и осветители за

аварийно осветление“ и т.н. Повече-

то от тези стандарти са достъпни

само на английски език. „Практиката

у нас е да се превежда първата стра-

ница, в която има номера на стандар-

та, заглавието и за кого е предназ-

начен. На когото му трябват изиск-

ванията трябва сам да си ги превеж-

да“, коментират представители на

бранша.

Въвежда се експлоатационният
фактор
Стандартът БДС EN 12464 въвеж-

да т.нар. експлоатационен фактор,

който се различава от коефициента

на запаса. Съществува строго опре-

делена методика за определяне на

експлоатационния фактор. В дей-

ствителност той се дефинира като

реципрочна стойност на коефициен-

та на запас Кз, а именно EF = 1/Kз.

Още в процеса на проектиране е

необходимо да се обърне съществе-

но внимание за точния избор на ек-

сплоатационния фактор. Стойнос-

тта му показва как осветителната

уредба ще покрие количествените

параметри (Еср-средна освете-

ност) в процеса на експлоатацията

на осветителната уредба. Също

така, отчита понижението на ос-

ветеността в процеса на експлоа-

тация, вследствие на стареенето

на осветителите и на светлинни-

те източници, замърсяването на

повърхнините в помещенията (сте-

ни, под, таван) и осветителните

тела.

Експлоатационният фактор се

определя посредством уравнението

- Ke = Ке1xКе2xКе3xКе4, където: Ке1

отчита стабилността на светлин-

ния поток на лампата във времето;

Ке2 се отнася за периода и система-

та на подмяна на лампите, както и

процента изгорели източници; Ке3

отчита влошаването на оптичните

характеристики на осветителя в

периода непосредствено преди под-

мяна на лампите и почистването, а

Ке4 - степента на замърсяване на

отразяващите повърхности между

почистванията.

Фактори, отчитани в процеса
на проектиране
Следователно, още в процеса на

проектиране следва да се предвидят

редица фактори, влияещи върху осве-

тителната уредба (ОУ), в това чис-

ло и системата за подмяна на изго-

релите лампи (единично, групово или

комбинирано). Необходимо е да се
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въведе система на периодично почи-

стване на оптичните системи на

осветителите, както и да се прогно-

зира в какви времеви интервали тряб-

ва да се почистват и освежават

повърхностите в помещенията -

стени, таван и под с оглед запазване

на коефициентите им на отражение.

„Изброените фактори не се вземаха

под внимание в етапа на проектира-

не в предишни години, но според изис-

кванията на БДС EN 12464-1, вече са

задължителни за осветителните

уредби“, коментират от бранша.

„Необходимо е данните за препоръ-

чваните коефициенти на експлоата-

ция да се въведат в софтуерните

програми за изчисляване на освети-

телните уредби. Тези данни се сис-

тематизират в таблици и все още не

са въведени в старите софтуерни

продукти“, заявяват специалисти.

В таблица 1 са дадени препоръчи-

телните стойности на експлоатаци-

онния фактор в различни приложения.

Норми на осветеност
За проектантски цели следва да се

използват стандартните норми на

осветеност. По отношение на офис-

ното осветление е необходимо да се

спазват обобщени предписания, кои-

то могат да се видят в таблица 2.

„Европейският стандарт БДС EN

12464 не бе приет от всички държа-

ви-членки с аплодисменти. Например,

Германия разполага с добре уредена

нормативна уредба в областта на

осветлението, разполага с изграде-

ни системи за управление, контрол и

поддръжка, които трудно би могла да

преустрои. И все пак, прие новите

норми, но след почти 15 години об-

съждане и промени“, заявяват от

бранша.

За сравнение с действащите в

Европейския съюз норми, нека раз-

гледаме съответстващите им

стойности в областта на офис ос-

ветлението в САЩ. Количеството

светлина на работното място не

следва да надвишава 50 fc (футкан-

дели), т.е. около 550 lx (1 fc = 10,76

lx). Според изискванията на дей-

стващата там нормативна уредба,

по-голямото количество светлина

нарушава видимостта върху екрана

и прави хартията, разположена на-

близо, много ярка/бляскава и с не-

четлив текст. При чертане и дру-

ги подобни зрителни задачи се изис-

кват 100 - 200 fc, т.е. 1100 - 2200 lx.

Повечето други зрителни задачи в

сферата на офисното осветление

следва да се извършват в диапазо-

на 50 -100 fc (550-1100 lx ). За зони-

те за придвижване се препоръчват

5-20 fc (50-200 lx).

Европейските норми за освете-

ност са дефинирани нормите чрез

съответстващи им минимални стой-

ности за училища, болници, производ-

ствени халета за различни видове

производство и т.н.

Осветители за офиси
За офисно осветление е препоръ-

чително да се използват преди всич-

ко луминесцентни лампи с електрон-

ни пуско-регулиращи апарати (ПРА) -

Т5, Т8, компактни луминесцентни

лампи (КЛЛ) – 2, 4 и 6 тръбни и с друга

форма, светодиодни лампи, металха-

логенни, халогенни и др.

В офисни помещения с окачен та-

ван е препоръчително да се използват

всякакви възможни модули с луминес-

центни лампи (ЛЛ) 4х18 W или 4x36 W.

Естествено, според спецификите на

приложението е възможно залагане-

то на двулампови или трилампови

осветители, но обикновено това

изисква специална аргументация от

страна на проектанта.

Използват се още аплици с компак-

тни луминесцентни лампи. Някои зони

Таблица 2
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от офиса могат да се решат с хало-

генни лампи.

Софтуерни пакети за
проектиране
На българския пазар се предлагат

специализирани софтуерни пакети за

изчисляване на осветителните ин-

сталации. „За съжаление, у нас неряд-

ко като база се използват програми-

те на някои от водещите производи-

тели на осветители и с тях се изчис-

ляват осветителите на други компа-

нии. И настъпва такъв хаос, който

никой специалист не може да оправи.

В строителството трябва да има

независим контрол, което означава

да се контролира всяка стъпка на из-

пълнение на проекта, в т.ч. и освети-

телните тела. Ако всички правила се

съблюдават, няма да се получават

подобни недоразумения“, заявяват

работещи в бранша.

Основни принципи при
проектиране
Кои са основните принципи, които

трябва да се спазват при проекти-

рането, а след това и при изпълнени-

ето на една офисна осветителна

уредба?

Тъй като терминът офис е много

сложно за дефиниране понятие, нека

разгледаме, например, една голяма

обществена сграда, в която се нами-

ра офис на фирма, разположен на цял

етаж с изложения във всички посоки

– изток, запад, север, юг. Също така,

нека направим допускането, че

офисът обхваща помещения с различ-

но функционално предназначение, на-

пример място за срещи, компютърна

зала, архивни помещения, място за

отдих, кафе, коридори, стълбищни

отделения и т.н.

Сред най-специфичните решения е

осветяването на помещения, в кои-

то ще работят няколко компютъра.

Намирането на оптимално решение е

трудно, тъй като изискванията са

индивидуални, например някои предпо-

читат да работят на по-светло,

други в полумрак, някои едновремен-

но с компютърната обработка про-

веряват и печатни документи и т.н.

Дефинираната осветеност след-

ва да е в интервала 300 - 500 lx, която

определено би могла да се постигне

с локално осветление. Сред възмож-

ните решения е осветител, монти-

ран в непосредствена близост до

компютъра. Като оптимално се при-

ема решение, базирано на локализи-

рано осветление с различни нива на

осветеност в различните зони –

места за преминаване, работни

станции и др. Друго добро решение

за помещения с компютри е индирек-

тното осветление, изградено с ос-

ветители, излъчващи в посока към

тавана на разстояние от около 0,5

метра. Те насочват нагоре 40-50%

от светлинния поток, а останалата

част от него насочват директно

върху работната повърхност. „По-

добно осветление за помещения с ня-

колко компютъра и цели компютър-

ни зали е много добро. Получава се

мека, равномерна светлина, стеле-

ща се в цялата зала, без отразен

блясък, заслепяване, засенчване

върху клавиатурата от собствени-

те ни ръце“, коментират специали-

сти. Тъй като в техниката няма
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панацея, наред с положителните

качества, описаното решение не е

много енергономично. Причината е

повече от очевидна. Отразеният

светлинен поток е около 50% от

падналия, тъй като бял таван отра-

зява с коефициент 50-60%, а в най-

добрия случай със 70%.

Управление в зависимост
от слънчевото греене
За да е енергономично, офисното

осветление би следвало да се управ-

лява в зависимост от дневното

слънчево греене и естествената

осветеност, създавана на работна-

та повърхност. При това управлени-

ето не може да бъде по един и същ

алгоритъм за стаите с южно и се-

верно изложение или с прозорци на из-

ток и запад. В северните помещения

и тези с източно изложение освете-

ността се понижава по-рано. Следо-

вателно, там осветлението би след-

вало да се включи по-рано. Друга спе-

цифика съществува, например, меж-

ду работните места, намиращи се

непосредствено до прозорците и

тези от вътрешната зона на поме-

щението. Именно затова изкустве-

ното осветление на осветителната

уредба не трябва да се управлява по

един алгоритъм. Захранването тряб-

ва да бъде изградено така, че да се

регулира всеки ред с осветители по

свой собствен алгоритъм. В съвре-

менните решения осветлението на

целия офис или дори на цялата офис

сграда би могло да се управлява от

един компютър. Могат да се разра-

ботят специални алгоритми за все-

ки обособен офис и да се въведат

като програми за изпълнение през ця-

лото денонощие. Те биха могли да по-

зволяват корекция за конкретните

часове на включване и изключване в

зависимост от конкретния час на

изгрева и залеза на слънцето.

Не бива да се забравя, че проек-

тантът следва да изчисли и дневно-

то естествено осветление през раз-

личните месеци от годината, както

и да предвиди всички необходими

мерки за заслоняване на прякото

слънчево греене с различни видове

завеси и щори. Те могат да се управ-

ляват и включват автоматично.

Накратко за DALI
Когато се говори за управление на

осветителните уредби, не би след-

вало да се пропускат системите

DALI. В тях e заложено разработва-

нето на нов стандарт за цифрово уп-

равление на осветителни системи,

съчетаващ интелигентността и

функционалността на EIB и LON си-

стемите, както и възможностите за

лесно приложение и икономическа

ефективност. Идеята на DALI е уп-

равление на системите със стандар-

тни компоненти, имащи невисока

цена. Във функционално отношение

DALI се доближава до високоинтег-

рираните и високоинтелигентни

BМS системи, а в ценово отношение

е по-ниско от тях. Протоколът DALI

е разработен специално за управле-

ние на осветлението. Той осигурява

единствено комуникация между еле-

ментите на осветителните систе-

ми и не позволява към него да се

включват устройства от други

сградни системи. BMS, от своя стра-

на, са предназначени за мониторинг

и контрол на всички системи в една

сграда.

Повече информация на системите

DALI търсете в следващия брой на сп.

Технологичен дом.

Темата за офис осветлението ще

продължи и в други броеве на сп. Техно-

логичен дом. Ако имате коментари и

допълнения към публикувания материал,

не се колебайте да ни пишете.
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Европейски норми за електронни
охранителни детектори

С цел да се гарантира високо ка-

чество на произвежданите в Евро-

па електронни охранителни систе-

ми, преди няколко години Европейс-

кият комитет по стандартизация в

електротехниката (CENELEC) въве-

де стандарта EN50131. Очаква се

EN50131 постепенно да замени съще-

ствуващите национални стандарти

в Европа и да се прилага в европей-

ските държави, в които понастоя-

щем няма утвърден стандарт в об-

ластта. Стандартът въвежда ясна

категоризация на видовете охрани-

телни средства, в зависимост от

степента на опасност в съответ-

ната зона и методите за тяхното

тестване.

Тестове за устойчивост
на външни влияния
EN50131 дефинира различията в

изискванията към всеки сензор в една

система за сигнално-охранителна

техника и специфицира съответните

методи за изпитване. Една част от

изпитанията засягат устойчивост-

та на външни влияния на различните

средства за охрана и сигнализация и

вероятността да подават фалшиви

сигнали при определени условия. Чрез

серия от тестове се проверява ус-

тойчивостта им на въздушен поток,

радиация от инфрачервени източни-

ци и микровълнови смущения, предиз-

викани от луминесцентни осветите-

ли.

При годните за сертификация сен-

зори въздушният поток, преминаващ

пред датчика, под никаква форма не

предизвиква сигнал за тревога. Също

така, излъчването на светлина в ра-

ботния диапазон на инфрачервен сен-

зор от близък светлинен източник,

например автомобилните фарове или

микровълнови сигнали от луминесцен-

тни лампи, не трябва да бъде отче-

тено от детектора като евентуал-

на опасност и да предизвиква сигна-

лизация.

Симулирано проникване
в помещение
Отделен тест включва серия кри-

терии, които следва да бъдат покри-

ти от определен детектор, отнася-

щи се до скоростта на движение и

позицията на нарушителя. Този тест

е познат като „Симулиране на проник-

ване в помещение„. За целите на те-

ста се избира обект, висок между 160

и 185 см, с тегло70 кг (±10 кг) и облек-

ло, което излъчва повече от 80% топ-

лина от повърхността си с дължина

на вълната между 8 и 14 микрометра.

По време на теста се измерва разли-

ката между температурата на обек-

та и температурата на въздуха в сре-

да, през която той е преминал. Специ-

фичното в измерването е, че се набля-

га върху измерването на определени

зони от тялото на обекта и простран-

ството, близо до тях – глава, гърди,

длани, колене и стъпала, за да се по-

стигне по-голяма точност в резулта-

тите.

„Аnti-masking“ тестове
на детектори
Стандартът описва подробно ре-

акцията на годен за сертификация

детектор при опит да бъде „маски-

ран“ от нарушителите, с цел да се

повлияе на работата му. Познатите

като „аnti-masking“ тестове прове-

рят функционирането на сензори,

които са били покрити с определен

материал, спрей или са били дезакти-

вирани по друг начин. При това поло-

жение, в рамките на 180 секунди от

появата на дезактивиращ метод,

сензорът трябва да изпрати „аnti-

masking“ сигнал, който да се излъчва

постоянно през определен интервал

до отстраняване на проблема. При

провеждането на тестовете за по-

криване на лещата на сензора със

спрей или лак се спазват определени

условия, които се доближават макси-

мално до подобни реални ситуации.

Например пръскането трябва да е

неравномерно и да продължава не

повече от 2 секунди, а лакът да се

нанася с един замах на четката. Сред

материалите, използвани в „аnti-

masking“ тестовете, са черна хар-

тия, листов алуминий, акрил, самоза-

лепващ се прозрачен винил, полиуре-

танов спрей и други, имащи достатъ-

чно голям размер, за да възпрепят-

стват работата на сензора. Ако при

два от три опита изпитваният де-

тектор не успее да генерира алармен

сигнал, то той не подлежи на серти-

фикация по EN50131.

Тестването - в независими
лаборатории
За да може стандартът да бъде

утвърден във всички европейски

държави и продуктите да са с гара-

нитрано качество, важно е те да

бъдат изпитвани в независими лабо-

ратории. Това означава, че цялата

охранителна индустрия, от произво-

дителите и инсталаторите до край-

ните клиенти, би имала основание да

се довери на качеството и функцио-

налните характеристики на сертифи-

цираните продукти. Поради тази

причина много международни призна-

ти тестови лаборатории, като на-

пример CNPP във Франция, VdS в Гер-

мания и ANPI в Белгия, вече изпитват

продукти за сигурност, според изис-

кванията на EN50131.

За момента, има разработени

стандартизационни изисквания и

тестови процедури за алармени сис-

теми (EN 50131-1), пасивни инфрачер-

вени детектори (EN 50131-2-2), пасив-

ни IR/микровълнови детектори (EN

50131-2-4), алармени панели (EN

50131-3), предупредителни устрой-

ства (EN 50131-4), безжични връзки за

алармени системи (EN 50131-5-3) и

захранвания (EN 50131-6). Комбинира-

ните PIR/ултразвукови детектори

(TS 50131-2-5) са в процес на подго-

товка да бъдат публикувани като EN

- стандарти.
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Европейски норми за електронни
охранителни детектори
EN50131 въвежда строги изисквания и тестови процедури на елементите
в една сигнално-охранителна система





������� ���		


Тенденции при хладилници,
фризери, мивки и смесители

Хладилници и фризери
Освен с иновативни енергоспестя-

ващи характеристики, съвременните

хладилници се отличават и с модерен

дизайн. Креативността в тази посо-

ка се проявява в най-голяма степен по

отношение на вътрешното оформле-

ние, изработено от висококачестве-

ни материали - бели фризерни чекмед-

жета, с фини сребърни линии, прозрач-

ни отделения за зеленчуци, рафтове за

яйца, отделни подразделения за масло

и кашкавал, както и поставки за бу-

тилки и консерви. Всички те са ком-

бинирани с елегантни хромирани

дръжки. Повечето модели са снабде-

ни с механизъм за затваряне на вра-

тата, осигуряващ стабилност и из-

дръжливост при натоварване. Сред

успешните нововъведения при модер-

ните хладилници и фризери е антибак-

териалното покритие на вътрешни-

те стени на хладилника и от вътреш-

ната страна на вратата. Това пре-

дотвратява разпространението на

бактерии, микроби, гъбички и плесен.

Покритите с неорганично съединение

на сребърна основа повърхности оста-

ват хигиенично чисти, дори и при допир

с попадали върху тях хранителни про-

дукти. Съвременните хладилници и

фризери позволяват съхранението на

пресни продукти за три пъти по-дълго

време, в сравнение с обикновените хла-

дилници, благодарение на т.нар. нуле-

ва зона. Освен температурата, за

доброто съхраняване на продуктите,

от значение е и подходящата влаж-

ност на въздуха. Поради тази причина

някои хладилници са оборудвани и с

индивидуални климатични зони. Допъ-

лнително удобство за потребителя е

и фризерното чекмедже, което позво-

лява съхраняване на дълбоко замразе-

ни продукти при температури от –18

°С за по-дълъг период от време. Във

фризерното чекмедже могат да се

съхраняват и замразени продукти за

кратко време при температура от -

6 °С. При замразяване на пресни про-

дукти температурата във фризерна-

та част се увеличава чрез натискане

на един бутон. След времето на зам-

разяване – според модела – автома-

тично или ръчно се превключва на нор-

мален работен режим. Освен опцията

за бързо замразяване, съществува и

автоматично размразяване, при кое-

то не е необходимо изключване на

уреда. Отделената при размразяване-

то вода се отвежда до задната сте-

на на уреда, където се изпарява. Сред

допълните екстри са електронното

регулиране на температурата и диги-

талният температурен индикатор.

Някои от новите устройства разпо-

лагат и с  алармена система за пови-

шена температура във фризерната

част на хладилника. Освен това, про-

изводствените гами на водещите про-

изводители предлагат богат избор на

модели с различен енергиен клас – от

А, който съответства на най-иконо-

мичното енергопотребление, до клас

G – за най-неикономично потребление.

Цветелина Марева, Дезигно Кюхе

Арт енд Дизайн, официален вноси-

тел на Kuppersbusch за България

Мивки
При съвременните мивки се наблю-

дават нововъведения по отношение на

дизайна и използваните материали.

Преобладават изчистените пра-

воъгълни форми на коритата и отцед-

ника, както и формите с нулев или

минимален радиус на закръгление 25

мм. Допълнително разнообразие в мо-

делите внасят и материалите, от

които са изработени мивките. Сред

най-често използваните материали са

инокс и неръждаема стомана, с изклю-

чително високо качество, чиято дебе-

лина варира от 0,8 до 1 мм. Друг ха-

рактерен материал, от който се из-

работват мивките, е декор (Dekor). В

същността си декорът е неръждаема

стомана с ленена повърхностна

структура. Освен че предлага възмож-

ности за комбиниране на максимална

функционалност и естетика, декорът

притежава и редица други предимства

- лесно почистване, ситнозърнеста

матова структура, устойчивост на

топлина, издръжливост на драскане,

по-добра шумоизолация и много други.

Разновидност на декора е микроде-

корът (MicroDekor). Материалът пред-

ставлява микроленена структура, из-

работена от хром-никелова стомана.

Не на последно място следва да спо-

менем материала фрагранит (Fragra-

nite), който е съчетание на естествен

гранит (80%) и акрилна смола (20%).

Фрагранитът е изключително компак-

тен и твърд материал и се предлага

в разнообразни цветови гами. Тъй като

те са постигнати по естествен на-

чин, са изключително устойчиви във

времето и са нетоксични.

Виолета Славова, мениджър

Продажби във Франке България

Кухненски смесители
Техническа иновация при съвремен-

ните кухненски смесители е вграде-

ният светодиод при аератора на ба-

терията. Захранването му е осигуре-

но от специални турбини, свързани

към меките връзки за топла и студе-

на вода на батерията. Струята е ос-

ветена в синьо и всички нюанси към

червено в зависимост от температу-

рата на водата. Вграждането на

диода в конструкцията на кухненски-

те смесители осигурява пълна безо-

пасност при използването им.

Новостите в дизайна намират из-

ражение в изчистените правоъгълни

форми.

Виолета Славова, мениджър

Продажби във Франке България

Тенденции при хладилници,
фризери, мивки и смесители
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Техническото развитие на кухненското оборудване през погледа на доставчиците – част III

В този брой публикуваме продължение на поредицата от материали, посве-

тени на съвременното кухненско оборудване. В настоящия брой разглежда-

ме тенденциите в развитието на хладилници, фризери, мивки и кухненски-

те смесители. До редакционното затваряне на броя получихме коментари

от Дезигно Кюхе Арт Енд Дизайн, вносител на Kueppersbusch у нас, и от

Франке България, които бихте могли да прочетете в следващите редове.
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Газопроводи
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Транспортиране на синьото
гориво
Свързването на газовите находи-

ща от различни точки на Земята и

транспортирането на природния газ

до консуматорите, се осъществява

посредством сложни газопреносни

мрежи включващи компресорни стан-

ции, газоразпределителни станции,

газохранилища и газопроводи. Хиляди-

те километри вече изградени газо-

проводи за високо налягане минават

по суша, пресичат водни басейни и

пустини. През последните години

газопреносната система в България

непрекъснато се разширява, присъе-

динявайки нови градски и промишле-

ни газоснабдителни системи. През

територията на страната премина-

ват и транзитни газопроводи за

съседните страни.

В зависимост от налягането раз-

пределителните газопроводи са за

ниско (pн.н < 5 kPa), средно (0,005 = pс.н

< 0,3 MPa) и високо налягане (0,3 = pв.н

< 1,2 MPa). Обикновено жилищни и

обществени сгради, както и предпри-

ятия с малка консумация (50-150 m3/

h), се свързват към газопроводи за

ниско или средно налягане. Големите

консуматори като промишлени пред-

приятия и Тец-ове се свързват към

магистрални газопроводи или дирек-

тно към газоразпределителни стан-

ции.

Стоманени тръби
При изграждането на газопроводи

основно се използват стоманени

тръби или тръби от изкуствени ма-

териали. В редки случаи могат да се

използват месингови тръби и гумено-

текстилни маркучи. Определящите

фактори при избора на материали и

тръби са условията, при които ще

работят съоръженията и въздей-

ствието на средата върху тях.

Най-често използвани при строе-

жа на газопроводи са стоманените

тръби, тъй като якостните им харак-

теристики са сравнително по-добри

от тези на тръбите от изкуствени

материи. Използват се както безшев-

ни стоманени тръби, така и елект-

розаварени с прав или спирален шев.

Дебелината на стената се определя

в зависимост от очакваната макси-

мална стойност на налягането на

газа. За подземни участъци дебелина-

та на стената не трябва да е по-

малка от 3 mm, а за надземни мини-

малната дебелина е 2 mm. Безшевни-

те тръби – студеноизтеглени и сту-

деновалцувани, както и електрозава-

рените се избират в съответствие

със съответстващите им стандар-

тизационни изисквания. Месинговите

тръби и гумено-текстилните марку-

чи се използват предимно за присъе-

диняване на осезатели и контролно-

измервателни уреди. Изискванията,

на които трябва да отговарят, също

са стандартизирани.

Тръби от PE-HD и PVC
Най-голямо приложение от група-

та на тръбите от изкуствени мате-

риали намират тези, изработени от

полиетилен с висока плътност (PE-

HD) и поливинилхлорид (PVC). Изиск-

ванията към тръбите от РЕ с висо-

ка плътност, предназначени за мон-

таж на газопроводи, са регламенти-

рани също в съответен стандарт.

Минималната дебелина на стената се

определя в зависимост от номинал-

ното работно налягане на газа и

Газопроводи
Технически решения за пренос на природен газ, полагане
и свързване на газопроводи

Газовата криза в началото на настоящата година доказа наглед-

но и болезнено жизненоважната роля, която има природния газ

за националната икономика. И макар, че е известен отдавна и

оценен по достойнство през последните 50 години, той е осно-

вен енергиен източници и за бита, и за индустрията. Сред без-

спорните предимства на природния газ са високата му специ-

фична топлина на изгаряне, високоефективният горивен процес

при ниска температура на кондензация на водни пари в димните

газове, сравнително по-ниската степен на замърсяване на окол-

ната среда в сравнение с други горива. Въпреки мрачните про-

гнози на някои експерти, според които няма да минат много го-

дини, преди синьото гориво да бъде изчерпано, газоснабдителна-

та система непрекъснато се разширява както в световен ма-

щаб, така и на местна почва.
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външния диаметър на тръбата. Работното налягане за

РЕ тръбите е до 0,4 MPa, а за PVC тръбите - до 0,1 MPa.

Въпреки че якостните характеристики на стоманените

тръби са по-добри, тръбите от PE и PVC ги превъзхож-

дат по други качества. Те са нечувствителни към елек-

тромеханични реакции, имат висока корозионна устойчи-

вост, малко тегло, лесна обработка на краищата за тех-

нологични връзки на елементите на тръбната мрежа, на-

личие на различни технологии за заваряване, осигурява-

щи висока плътност, по-ниски съпротивления на триене,

отсъствие на ерозия по вътрешните повърхнини, от-

съствие на необходимост от антикорозионна защита или

полагане на допълнителна изолация.

Как се свързват газопроводите?
При използване на стоманени тръби, елементите на

мрежата се свързват най-вече чрез заваряване или с

фланци. Когато тръбите са от изкуствени материали с

външен диаметър Dвн < 60 mm, разглобяемите съедине-

ния и връзките към арматурата се осъществяват посред-

ством фланци или холендри. В случай че елементите са

от еднороден изкуствен материал се прилагат два ме-

тода за широкоплощно заваряване. И при двата метода

се разтопява една от заваряваните повърхнини, като не

е необходим допълнителен материал. Разликата е в кон-

струкцията на муфите. При единия метод се използва муфа

с вграден съпротивителен проводник. Подава се напре-

жение и проводникът разтопява вътрешната повърхни-

на на муфата. При втория метод се използва обикновена

муфа, която се загрява с електрически нагревател. Фор-

мата на нагревателя съответства на формата на

свързващите се тръба и муфа.

В случаите, при които се налага отделни части на

разпределителния газопровод да са изработени от раз-

лични материали, мястото на прехода се осъществява

посредством специални фасонни елементи, свързани чрез

заваряване или механична връзка, които отговарят на

същите изисквания, както съответните тръби.

Подземно или надземно полагане
В зависимост от особеностите на терена, газопро-

водите се проектират за подземно или надземно полага-

не. Подземните газопроводи се изпълняват от стомане-

ни, PE или PVC тръби. Могат да бъдат положени под улични

настилки, тротоари, зелени площи и земеделски земи. При

полагане на подземни газопроводи, законово са определе-

ни минимални разстояния, които трябва да бъдат спазе-

ни. Минималната дълбочина на полагане е 0,8-1 m, а ми-

нималните разстояния от газопровода до други подземни

съоръжения са съответно - до фундаменти на сгради – 1

m; до външни стени на шахти и камери – 0,3 m; до външна-

та страна на жп релси – 5 m, пресичане на кабели и

тръбопроводи – 0,2 m; успоредно полагане с кабели и

тръбопроводи – 0,4 m. В случаите, когато е невъзможно

да се спазят тези разстояния, за да се предотврати пряк

контакт на подземния газопровод с други подземни съоръ-

жения, се предвиждат допълнителни съоръжения като

кожуси и изолиращи плочи. Допуска се на територията

на едно предприятие полагането в един изкоп на газопро-

води за природен газ, изкуствен газ, водород, кислород и

др.

Когато газопроводът преминава през водни прегради,

минималната дълбочина на полагане е 0,5 m от дъното

на водния басейн. Под фундаментите на сгради премина-

ване на газопроводни отклонения е недопустимо.

Изкопно полагане или хоризонтално сондиране
За полагане на подземни газопроводи се използват два

метода - в изкоп и хоризонтално сондиране. При изкопна-

та технология тръбите от стомана, PE и PVC се пола-

гат върху пясъчна подложка в изкопана траншея с дълбо-

чина около 1 m. Когато се използват тръби от олово или

мед, при същите условия се полага предпазният кожух.

Предимството на този метод се състои в използването

на конвенционална изкопна и транспортна техника. Сред

недостатъците му са разрушаване на повърхностния слой

на улици, площади, тротоари и ограничаване на използ-

ваемостта на района в процеса на строителните рабо-

ти. Поради тези недостатъци, особено когато се изграж-

дат газопроводи в градски райони, вместо изкопна тех-

нология, се използва хоризонтално сондиране. Специали-
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сти я определят като ефективна

технология, позволяваща полагане на

подземни газопроводи, без да се раз-

рушава повърхностният слой. Из-

пълнява се на два етапа. Първият

включва пробиване на отвор, а вто-

рият - изтегляне на тръбите. Първи-

ят етап се извършва по метода на

хидромеханично сондиране с глава с

дюзи, през които изтича водно-бен-

тонитна суспензия с налягане от 1 до

35 MPa. Придвижването на главата

се следи с помощта на електромаг-

нитни вълни, излъчвани от вградения

в главата датчик. Управляват се как-

то посоката, така и дълбочината на

сондиране, а тръбата се изтегля в об-

ратна на пробиването посока. При

метода хоризонтално сондиране

дълбочината на полагане е до 10 m от

повърхността. Могат да се монти-

рат стоманени тънкостенни газопро-

води с максимален диаметър 160 и PE-

HD газопроводи с максимален диа-

метър 190 mm.

Хоризонталното сондиране се

отличава с редица предимства. При

този метод не се разрушава

повърхността на терена и вече из-

градените инфраструктурни кому-

никации, не се прекъсва използваемо-

стта на терена, избягва се необхо-

димостта от възстановяване и ре-

култивиране. Предимство на метода

е, че монтажът на газопровода зави-

си в много по-малка степен от метео-

рологичните условия. Сред недо-

статъците на хоризонталното сон-

диране е необходимостта от изпол-

зване на специализирани и скъпост-

руващи съоръжения. Силната зависи-

мост на производителността от

структурата на почвата също е сред

спецификите на метода.

Надземни газопроводи
Надземните газопроводи се из-

пълняват само от метални тръби,

които се монтират върху негорими

отделно стоящи колони, опори, еста-

кади, както и по масивни стени на

сгради. Допуска се съвместното по-

лагане на газопроводи с други инже-

нерни съоръжения и кабели върху ко-

лони и естакади на разстояние 0,4 m

от близкостоящия провод. Надземни-

те газопроводи се монтират на опо-

ри с височина не по-малка от 0,35 m

от терена до долния ръб на газопро-

вода в територии, които не са пред-

назначени за преминаване на транс-

порт и за движение на хора. Не се

допуска проектиране на транзитно

преминаващи газопроводи по:

� стени на детски и учебни заведе-

ния, здравни заведения и заведения

за социални грижи, спортни сгра-

За измерване разхода на газ широко приложение

намират разходомерите, използващи обемен или улт-

развуков метод за измерване. Обемните разходомери

са основно два вида - камерни и ротационни, а условно

се разделят в категориите мокри и сухи разходомери.

Мокрите разходомери се характеризират с висока

точност и сложна конструкция, поради което намират

ограничено приложение. Използват се предимно в екс-

периментални инсталации. Сухите разходомери са най-

разпространени в практиката. От тях при измерване

на газ основно се използват камерни, турбинни и улт-

развукови разходомери. Камерните разходомери са най-

често приложимите в жилищни сгради. Максималният

дебит на измервания газ е 500 m3/h, а точността им

е приблизително 1% при загуба на налягане в разходо-

мера в диапазона от 80-100 Pa. Турбинните разходоме-

ри се монтират предимно в газорегулаторни пунктове

и газорегулаторни възли. Точността им зависи от

работното налягане, но грешката е под 1%. За измер-

ване на големи дебити се използват ултразвукови раз-

ходомери. При тях хидравличните загуби на налягане са

много малки.

При избора на разходомер трябва да се вземат пред-

вид максималният и минималният дебит на газа (m3/h),

температурният интервал (oC), продължителността

на потребление във върхов режим (h/ден), изчислител-

ното налягане на газа (kPa), неговият състав и основ-

ните му характеристики, както и допустимото от-

клонение на налягането при експлоатационни усло-

вия (kPa). По правило разходомерите се монтират на

отклонението за сградата или промишлената пло-

щадка, като преди уреда се монтира филтър. Пре-

поръчително е да се монтират разходомери и на га-

зопроводи към специализирано производство или

големи заводски консуматори. Газомерите се монти-

рат в сухи надземни помещения или в подземни про-

странства с обем над 3 m3, измазани с негорима

мазилка и осигурени с естествена вентилация. Най-

близкият консуматор на газ се проектира на разсто-

яние най-малко 1 m от разходомера. Допуска се на-

маляване на разстоянието до 0,5 m, когато разходо-

мерът е защитен с негорима преграда с граница на

огнеустойчивост 60 min. Когато разходомерите се

монтират върху външна стена, стълбище или поме-

щение за общо ползване, те се проектират в него-

рима ниша, кабина или шкаф със заключващи се вра-

ти и естествена вентилация. Помещенията или про-

странствата, в които се предвижда изграждането

на ниши за разходомерите, се проектират с осигу-

рена естествена вентилация. Не се допуска монти-

рането на разходомери в жилищни и санитарни по-

мещения, гаражи и помещения с категория на пожар-

на опасност А и Б. Пред разходомерите за газ задъ-

лжително се предвижда спирателна арматура.

Разходомери за газ и изисквания за монтажа им
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ди, кина, театри и други, в които

се предвижда масово събиране на

хора;

� стени на обществени, админист-

ративни и жилищни сгради, кога-

то налягането на природния газ е

по-високо от 0,01 МРа, без писме-

ното съгласие на техните соб-

ственици;

� горими конструкции, панели с по-

лимерни пълнители и др.

Корозията - сред най-сериозните
проблеми
Сред най-сериозните проблеми, с

които е съпътствана поддръжката

на газопроводите, е корозията. Тя се

явява сериозен проблем, както за

външните, така и за вътрешните

повърхнини на газопровода. Причина

за вътрешната корозия е наличието

на кислород, водни пари, сероводород

и други агресивни съединения в газа.

Счита се, че най-ефективният метод

за максимално ограничаване на коро-

зията е предварително пречистване

на газа в инсталациите за първична

преработка още при газовото нахо-

дище.

Външната корозия се дължи на

атмосферните условия при тръби,

положени над земята, и на състава на

почвата при тръби, положени в земя-

та. Външните повърхности на тръби,

положени над земята и изложени на

влага, дъжд, слънчева радиация и га-

зове, се защитават с устойчиво на

атмосферата корозионно покритие

или се боядисват с подходящи бои и

лакове. Покритията трябва да бъдат

в светли тонове, т.е. с нисък коефи-

циент на абсорбиране на слънчевите

лъчи. Външната корозия на стомане-

ните тръби, положени в земята, е

химична, електрическа
и електромеханична
Химическата корозия се дължи на

непосредствения контакт на метал-

ната тръба с химичните съединения

от почвата и е равномерна по цяла-

та й площ. Електричната корозия се

дължи на блуждаещите токове, полу-

чаващи се вследствие на течове от

релсите на електрифицирания транс-

порт. Най-често срещаният тип ко-

розия е електромеханичната, която

се нарича още галванична, тъй като

се получава в резултат на взаимодей-

ствието на металната тръба (елек-

трод) с агресивните разтвори в по-

чвата (електролит). При преминава-

нето на газопровода през участъци

с различни свойства на почвата също

могат да възникнат галванични еле-

менти. Вследствие на което на тези

места се образуват язви с нараства-

ща дълбочина. Тази корозия е местна

и е значително по-опасна в сравнение

с равномерната. Структурният

състав, влажността, въздухопрони-

цаемостта, киселинният състав и

електропроводимостта са основни-

те фактори, определящи агресивно-

стта на почвата. Почвите в градо-

вете, подложени на замърсявания от

вътрешния транспорт и промишлено-

стта, са особено активни.

Пасивна и активна защита
на метални тръби
Прилагат се два вида методи за

защита от корозия - пасивни и актив-

ни. При пасивните методи най-често

се използват различни покрития на

битумна основа или изкуствени ма-

териали като PE, PP, PVC, които се

нанасят още при производството.

Външната страна на газопровода се

покрива със слой, който осигурява

непрекъснатост на покритието, во-

донепроницаемост, добро сцепление

с метала, химична устойчивост, ус-

тойчивост при температурни изме-

нения, диелектричност. В зависимост

от вида и дебелината на покритие-

то имаме нормална, усилена или мно-

го усилена защита.

Към активните методи спадат

катодната и протекторната защи-

та, както и електрическия дренаж.

Катодна защита. Това е най-ефек-

тивният метод срещу почвената

корозия. При този метод защитава-

ният участък се поддържа в катодна

зона. Аноди могат да бъдат корози-

онноустойчиви материали, поставя-

ни в земята в непосредствена бли-

зост до газопровода. Това могат да

бъдат чугун, легирана стомана, от-

падъци от черни метали. От външен

източник се подава постоянен ток,

който осигурява затворен електри-

чески контур. С газопровода се

свързва отрицателният полюс.

Електрически дренаж. При този

метод се използва изолиран провод-

ник, който свързва газопровода с

релсовия път или минусовата шина на

подстанцията. По-ефективен е поля-

ризираният дренаж с едностранна

проводимост. Един дренаж защита-

ва няколко километра от газопрово-

да.

Контрол на потенциала. С помощ-

та на високоомен волтметър се из-

вършва постоянен контрол на пове-

дението на газопровода чрез измер-

ване на електрическия му потенциал

спрямо почвата. Застрашените от

корозия участъци са с положителен

потенциал. Измерването се прави на

всеки 200-300 m. За тази цел при

изграждането се предвиждат кон-

тролни пунктове с достъп до тръби-

те или арматурата.

Контрол и изпитване
на газопроводи
За метални газопроводи конт-

ролът се извършва съгласно норма-

тивно определени изисквания. При

газопроводи от PE тръби контролът

се осъществява от упълномощени

супервайзори, следящи спазването на

предписанията на фирмата произво-

дител.

След завършване на монтажните

работи и преди изпълнение на изола-

циите за защита от корозия, всички

газопроводи се подлагат на изпитва-

ния за плътност и якост. За изпит-

ванията се използват инертен газ,

азот, въглероден двуокис, природен

газ, въздух или вода, но не се допуска

използването на кислород. Продължи-

телността на официалното изпитва-

не е най-малко 60 мин. и се провежда,

след като газопроводът е бил подло-

жен на успешни предварителни изпит-

вания при налягане 0,1 MPa в

продължение на 10 мин.
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Оборудване за ръчно
електродъгово заваряване
с обмазани електроди
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 Не трябва да се забравя и фактът,

че могат да се заваряват различни

метали и сплави, независимо от тях-

ната дебелина. Ръчното електродъ-

гово заваряване (т. нар. заваряване

с електрожен) се използва главно за

нелегирани, нисколегирани, строител-

ни и високоустойчиви стомани, и по-

ограничено за неръждаеми хромнике-

лови стомани и алуминиеви сплави. За

осигуряване на качествено заварено

съединение освен достатъчен опит

на работещия е необходимо познава-

не на протичащите процеси и прави-

лен подбор на използваните матери-

али и технически средства.

Принципи на ръчното
електродъгово заваряване
При него с помощта на подходящ

източник се създават условия за про-

тичане на голям ток между електро-

да и заварявания метал. Първоначал-

ното допиране на електрода до ме-

тала предизвиква нагряване до около

1600 °C на мястото около допира и

съответно разтопяване на метала.

След това чрез бавно отдалечаване

на електрода се получава електричес-

ка дъга с температура между 6000 и

8000 °C, която продължава разтопя-

ването. Същевременно тя нагрява

върха на електрода до около 2500 °C,

той също се разтопява и получените

капки (фиг. 1) падат върху метала и

се смесват с него. Дължината на

разтопената му повърхност е от 10

до 30 mm, а нейната широчина и

дълбочина са съответно между 8 и 15

mm и до 7 mm. Електродът е със

специално покритие (обмазка), част

от което се изпарява от електричес-

Оборудване за ръчно
електродъгово заваряване
с обмазани електроди

ката дъга и образува газова атмос-

фера (защитен газ) около мястото на

заваряване. Останалата част оста-

ва по повърхността на шева като

шлака. Тя, заедно с газовата атмос-

фера, изолира разтопения метал от

въздуха и не позволява окисляването

му, което би влошило качеството на

заваръчния шев и подлежи на отстра-

няване след изстиването на шева.

Качеството на завареното съеди-

нение зависи от множество фактори,

един от които е дължината на дъга-

та. При твърде дълга дъга през защит-

ния газ може да прониква въздух и да

окислява метала. Късата дъга може да

нагрее прекомерно заварявания метал

и да го прогори на места, което нама-

лява здравината на шева. Скоростта

на движение на електрода (премества-

нето на дъгата), също e важна – ко-

гато е голяма дълбочината на разто-

пяване на метала и съответно здра-

вината на шева намаляват, докато при

прекалено бавно движение нагряване-

то е твърде силно и освен прогаряне

част от разтопения метал може да

се излее встрани и да не остане дос-

татъчно за шева. И не на последно

място, при прекратяване на заварява-

нето в края на шева дъгата трябва

бавно да се отдалечи от метала. В

противен случай се образува кратер

– разтопеният метал се втвърдява

преди да запълни образуваната от

дъгата вдлъбнатина. Подобно е поло-

жението и при прекъсване на дъгата

поради повреда в електрозахранване-

то или спиране поради необходимост

от смяна на електрода. В такъв слу-

чай новата дъга за продължаване на

заваряването трябва да се създаде

отстрани на шева и най-напред да се

запълни кратера. Самото образуване

на шева също се прави по различен

начин. Късите шевове се извършват

без прекъсване и на един-единствен

слой. Средно дългите шевове се пра-

вят със започване от средата на

метала и електродът се движи към

края му, докато дългите шевове се

правят „на парче“ – участъци с дължи-

на 150 – 200 mm се изпълняват чрез

движение на електрода в посока, об-

ратна на тази на реализацията на

целия шев. Последната особеност се

отнася за заваряване на части с де-

белина над 20 – 25 mm, където голямо-

то нагряване в дълбочина може да

създаде малки пукнатини в метала.

Това се избягва чрез многослоен шев

– за неговото образуване последова-

телно се нанасят няколко слоя, всеки

с дебелина до 5 милиметра. Същият

похват се използва и при заваряване

на нисковъглеродни стомани.

Токът за образуване и поддържа-

не на дъгата протича през електро-

да и го нагрява. Температурата му

във вътрешността нараства и може

да достигне 500 - 600 °C, докато на

повърхността му не надхвърля 250 °C.

Това означава промяна в процеса на

работа на условията за образуване на

шева, на съотношението в него меж-

ду количеството на материалите на

електрода и метала и нееднаквост на

механичните му свойства.

Електроди
Съществено значение за качество-

то на шева имат материалът на

използвания електрод, диаметърът и

видът на обмазката. Дължините на

електродите са стандартизирани –

между 250 и 350 mm при диаметър

между 1,6 и 3 mm и от 350 до 450 mm

за по-дебелите (до 6 mm). Диа-

метърът на електрода е пряко

свързан с дебелината на заварявания

метал, като ориентировъчните

съотношения са: при дебелина на

метала около 2 mm диаметърът на

Прилагано повече от век, заваряването продължава да е предпо-

читан метод за свързване на метални елементи. Добре напра-

веният заваръчен шев реално превръща частите в една, тъй като

при изстиването разтопените места добиват обща метална

кристална структура. Между заварените елементи не остават

никакви други материали, както при лепене или занитване.
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Фиг. 1.
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електрода трябва да е 1,5 mm, при

дебелина 4-5 mm диаметърът да е с

1 mm по-малък, при дебелина 6-12 mm

диаметърът да е 4-5 mm и за по-де-

бели материали трябва да се изпол-

зва максималният диаметър от 6 mm.

Обикновено електродите са леги-

рани с манган. В зависимост от вида

на заваряваните метали към него се

прибавят в по-малки количества

въглерод, силиций, молибден, никел,

хром и ванадий. Най-добре е елект-

родът и заваряваният метал да са с

еднакви химични свойства, но обик-

новено това не е възможно и се при-

ема за достатъчно да имат еднакви

якостни характеристики. Поради

това в каталозите на електродите

винаги се дават металите, за които

са предназначени, заедно с химичния

състав на получавания шев и негови-

те механични показатели (граница на

провлачване, якост на опън, относи-

телно удължение и работа на удар).

Съществено значение за качество-

то на шева имат видът на обмазка-

та и нейната дебелина, които са

пряко свързани с типа на заварявания

метал и които определят големина-

та на капките на разтопения елект-

род към метала.

Целулозният тип обмазки освен

целулоза съдържат и други органич-

ни съединения и почти не образуват

шлака. Това ги прави подходящи за

заваряване на тръбопроводи с движе-

ние на електрода отгоре надолу.

Могат да се използват за заварява-

не на листови стомани, както и на

нелегирани строителни стомани с

общо предназначение.

Рутиловата обмазка съдържа ти-

танов двуокис (рутил) евентуално с

примес на железен окис. Използващи-

те я електроди осигуряват бързо

заваряване с малки капки, при което

се получава фин шев с лесно отделя-

ща се шлака. Допълнително предим-

ство е лесното възстановяване на

изгасената дъга, особено полезно при

правенето на къси шевове. Типично

приложение е за заваряване под прав

ъгъл на сравнително тънки (3-5 mm)

детайли. Електродите с такива об-

мазки се използват при произволно

пространствено разположение на

шева, за нисковъглеродни и нисколе-

гирани стомани. За същите случаи, но

с лесно отделяне на шлаката са елек-

тродите с рутилово-целулозна обмаз-

ка, използвани и за заваряване на

стоманени котли и тръби.

Базичният тип обмазка се състои

основно от калциев и манганов окис и

заваряването се прави с големи капки

също при произволно разположение на

шева, който е малко по-изпъкнал и груб

в сравнение с използването на други

обмазки, но с голяма здравина. Това

прави електродите подходящи за

отговорни случаи, например заварява-

не на резервоари и котли, на високо-

якостни, силно легирани и въглеродни

стомани, на неръждаеми и никелови

стомани. Могат да се използват и за

строителни стомани и стоманени от-

ливки. Предимство е пластичността

на получения шев, която гарантира го-

ляма якост на удари дори при ниски

температури. Електродите се пре-

поръчват само за заваряване с посто-

янен ток.

Разновидност са  рутилово-базич-

ните електроди, които се препоръч-

ват за заваряване на нисковъглерод-

ни и нисколегирани конструкционни

стомани и съдове под налягане с дви-

жение на електрода отдолу нагоре.

Някои от електродите от този тип

са подходящи за коренови шевове с

последващ безразрушителен контрол

на качеството им.

Киселият тип обмазка се състои

основно от железни и манганови съе-

динения и името му се дължи на от-

делянето на голямо количество кис-

лород по време на заваряването. Ре-

зултатът е разтопяване на електро-

да на малки капки и получаването на

лесно разливащ се шев преди втвърдя-

ването му. Приложенията са по-огра-

ничени, например за заваряване на

хоризонтални строителни конструк-

ции от нисковъглеродна стомана.

Рутилово-киселите електроди са

със специфично приложение за заваря-

ване на детайли под ъгъл (ъглови

шевове) и за последните слоеве на

многослойни шевове. Също специфич-

ни са електродите с базично-графит-

на обмазка, използвани основно за

заваряване на сив чугун.

Обозначенията на електродите са

обхванати от стандарти на Европей-

ския съюз, например EN 1599-97.

Заваръчни токоизточници
Те осигуряват необходимия ток за

разтопяване на електрода и заваря-

вания метал и съответно за оформя-

не на шева. За най-добро качество на

последния токът трябва да има една

и съща стойност по време на целия

процес на заваряване, когато разме-

рите на дъгата и особено дължина-

та й неизбежно се променят. Освен

това големината на тока не трябва

да зависи от диаметъра и дължина-

та на заваръчните кабели, която

може да достига няколо десетки

метра. Тези са основните причини при

ръчното заваряване да се използват

само апарати, осигуряващи сравни-

телно неизменен ток. С най-голямо

приложение са източниците на по-

стоянен ток, тъй като поради есте-

ството си те не гасят дъгата и с тях

могат да работят всички видове

електроди. Обикновено електродът

се свързва към отрицателния полюс

на източника, а положителния полюс

към заварявания метал. При някои

електроди (обикновено базични) по-

добро качество на шева се осигуря-

ва с т. нар. обратно свързване (елек-

тродът е към положителния полюс),

което задължително се отбелязва в

документацията им.

Източниците задължително имат

регулатор на големината на заваръч-

ния ток, чрез който тя се нагласява в

съответствие с необходимата за

използвания електрод (по принцип

електродите с по-голям диаметър

изискват по-голям ток). Максимални-

ят задаван ток е в границите от 80

до 500 A, а минималният ток е между

5 и 50 пъти по-малък. Токът нагрява
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източника, температурата в чиято

вътрешност не трябва да надхвърли

определена стойност поради опас-

ност от повреда. Затова сред важни-

те характеристики на всеки източник

е максималният му ток при определе-

но натоварване, например 220 A при

100% натоварване и 320 A при 50%

натоварване. В някои каталози то се

означава като ПВ, а в тези на англий-

ски език е Duty Cyclе и представлява

частта от всеки 10-минутен интер-

вал, през която източникът може да

работи. Например при ток 360 A може

да има 100% ПВ, т.е. източникът да

работи непрекъснато, а при максимал-

ния му ток от 480 A трябва 40% ПВ –

работа 4 мин. и почивка 6 мин. Важно

е да се има предвид, че това е в сила

за определена околна температура

(обикновено 20 или 40 °C), като при по-

висока времето на почивка трябва да

е по-голямо. Типичен пример за това е

източник, работещ на слънце в горещ

летен ден. За избягване на опасност

от повреда има източници с вграден

индикатор за превишаване на темпе-

ратурата и други с термична защи-

та – при надхвърляне на допустимата

температура тя нулира тока.

За улесняване на запалването на

дъгата (обикновено чрез почукване

или влачене на електрода) съществу-

ват източници с „горещ старт“ – при

докосване на електрода до метала за

заваряване се установява за кратко

време (до 2-3 секунди) по-голям ток

от заваръчния. По време на самото

заваряване нерядко електродът за-

лепва за метала и отлепването му

изисква усилия. Съществуват източ-

ници със защита от залепване, коя-

то при прекратяване на дъгата по-

ради опиране на електрода в метала

автоматично и рязко намалява тока.

Това става толкова бързо, че залеп-

ване практически няма. Друг полезен

режим на работа в някои източници

е този на стабилна дъга – при скъся-

ване на разстоянието между елект-

рода и метала токът автоматично

започва да нараства. Така дъгата

запазва температурата си и съот-

ветно условията за заваряване оста-

ват непроменени. Увеличаването на

тока зависи от обмазката на елект-

рода – най-голямо е при целулозна и

най-малко при рутилова.

За безопасна работа на източни-

ка напрежението между двата му

извода е добре да не надхвърля 80 V,

но се допуска и да е до 100 V. То е най-

голямо при работа на празен ход и

представлява един от параметрите.

Два са основните принципа на

реализация на източниците на посто-

янен ток. При първия (фиг. 2а) чрез

трансформатор мрежовото напреже-

ние се намалява, след което токоиз-

правител го превръща в постоянно

напрежение между изводите на из-

точника. Токоизправителят осигуря-

ва неизменния заваръчен ток и регу-

лирането му. Когато за целта се

използват тиристори наименование-

то е тиристорен източник. При то-

кове до около 200 A източникът се

свързва към еднофазна мрежа, а при

по-големи токове е необходимо изпол-

зването на трифазна. Тези класичес-

ки източници са сравнително евти-

ни, но твърде обемисти и тежки (по-

ради големия трансформатор) и не-

удобни за пренасяне. Освен това

подържането на неизменен заваръчен

ток не е особено прецизно (той се

променя при приближаване и отдале-

чаване на електрода от метала).

В инверторните източници (фиг.

2б) мрежовото напрежение най-на-

пред се превръща в постоянно от то-

коизправител и след това преобразу-

вателят DC/AC отново го прави про-

менливо, но с честота между 20 и 100

kHz. Целта на това е трансформа-

торът за понижаването му да е мно-

го по-малък и лек. Накрая втори то-

коизправител осигурява постоянният

заваръчен ток. Тези източници са

сравнително сложни, но леки елект-

ронни устройства с много добро

подържане на стойността на заваръ-

чния ток и възможности за осигуря-

ване на всички описани регулировки и

защити. Някои от тях имат принад-

лежности за дистанционно задаване

на заваръчния ток. Съществуват и

напълно автоматизирани източници,

в които е достатъчно да се зададе

само дебелината на заварявания ме-

тал и вида на електрода и те сами

определят режима на работа.

Сравнително по-рядко се използ-

ват източници за заваряване с про-

менлив ток от мрежата. Една от

причините за това е, че поради есте-

ството на мрежовото напрежение

заваръчният ток се нулира за много

кратко време 100 пъти в секунда,

което означава загасване на дъгата.

Тя би трябвало автоматично да се

запали веднага след появата отново

на тока, но в такъв режим стабилно

работят само определи видове елек-

троди. Друга причина е, че 50 пъти в

секунда на електрода се подава по-

ложително напрежение от източни-

ка, което при повечето електроди

влошава качеството на шева. И на-

края трябва да се отбележи значи-

телната промяна на заваръчния ток

в зависимост от дължината на дъга-

та. Регулирането на големината на

тока става чрез промяна на силата

на връзка между двете намотки на

трансформатора.

Съществуват и източници, които

осигуряват заваряване с постоянен и

променлив ток.

Средства за защита
Независимо от сравнително него-

лямото напрежение на празен ход на

изводите на източника трябва да се

взимат мерки (особено при работа във

влажни помещения) за безопасна рабо-

та под напрежение – използването на

подходящи ръкавици и обувки с гумени

подметки. Съществуват източници,

чието по-малко напрежение не изиск-

ва такива мерки. Задължително е из-

ползването на заваръчна маска. Рабо-

тата без нея може да доведе до възпа-

ление на очите, което се появява ня-

колко часа след прекратяването й и да

трае 3-4 дена. Освен това маската

предпазва лицето от попадане на

горещи частици шлака. Излъчванията

от електрическата дъга могат да пре-

дизвикат и обгаряния на кожата, за из-

бягване на което е необходимо подхо-

дящо облекло (то трябва плътно да

обхваща врата) и ръкавици. Отделя-

ните по време на заваряването газо-

ве също могат да са опасни, което

изисква осигуряването на добра вен-

тилация при работа в затворени по-

мещения.

Фиг. 2. а б
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Индекс на рекламите в броя
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Ако не отговаряте на условията за безплатен специализиран абонамент за списание Технологичен дом - Инсталации,
Оборудване, Инструменти - можете да се абонирате, като заплатите сумата от 36 лева с включен ДДС.

Талон за личен платен абонамент

дата:            /           /                     (дд / мм / гггг)

име:                                                         фамилия:

компания:                                                   отдел:                                         длъжност:

Област на дейност:

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

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

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

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

Организация:                                                        МОЛ:

EИН:                                             ЕИН по ЗДДС:

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

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

Талон за безплатен специализиран абонамент
✁

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

дата:            /           /                     (дд / мм / гггг)

име:                                                         фамилия:

компания:                                                   отдел:                                         длъжност:

Моля, попълнете:

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

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

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

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

Метални табла CRN IP-66

Метални табла, изработени от непрекъснати ленти, стома-

нена ламарина - двойно сгъната отпред, и задна страна, зава-

рена за рамката. Вътрешна и външна защита с полиестерна

епоксидна смола.

•IP-66 за моделите с една врата;

•IP-55 за моделите с две врати;

•серия CRNЕ KT с прозрачна врата с подсилено стъкло;

•заварени шпилки отзад за директно фиксиране на

монтажна плоча или за други аксесоари;

•перфорирани профили за вратата за монтаж на до-

пълнително оборудване върху нея;

•скрити, лесни за монтаж панти, позволяващи ъгъл на

отваряне на вратата на 120о;

•армовано полиуретаново уплътнение и дъждоотто-

чен канал, гарантиращи висока степен на защита.

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

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

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

Сливен 8800, бул. Стефан Стамболов 18, тел. (044) 682829, 0888-290978, факс (044) 672829

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

e-mail office@akhnaton.biz
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