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Логистични системи дистрибутор на BITO Lagertechnik

КИИП София-град със споразумение с УАСГ

вата гама на компанията присъстват многообразни висококачествени

решения - рафтови стелажни системи, палетни стелажни системи,

динамични и подвижни стелажи, както и стелажни системи за авто-

матизирани решения, етажни складови стопанства и мецанини, ши-

рока гама складови, транспортни кутии и други“, заяви Николай Спа-

сов, управител на Логистични системи.

„Решението да стартираме новото партньорство се дължи на

изключително богатата продуктова гама на производителя, както и

на неговите широки познания и дългогодишен опит на пазара на скла-

дово оборудване. За нас една от най-силните страни на BITO Lagertechnik

е възможността за изпълнение на множество складови решения с

продуктите от един доставчик. Това, в съчетание с високо качество,

традиции, познания и постоянно динамично развитие на продуктите,

дава на клиентите ни предимства и гаранции за оптимални решения“,

допълни г-н Спасов.

Фирма Логистични системи е специализирана в проектирането и

изграждането на съвременни архивни и складови стопанства, статич-

ни, подвижни и автоматизирани архивни и складови системи.

чен дом от пресцентъра на браншовата организация. Споразумение-

то бе подписано от Георги Николов, председател на Студентския

съвет, и от инж. Димитър Начев, председател на КИИП - София-град.

По повод новото партньорство инж. Начев поясни: „Мисията и при-

оритетите ни са свързани със създаването на технически кадри и

поддържане на квалификацията на инженерите-проектанти в Бълга-

рия. Сътрудничеството с КИИП София-град не е форма на спонсорство,

а целенасочена политика на Камарата за подпомагане процеса на из-

граждане на технически кадри в България“.

По време на церемонията инж. Димитър Начев подробно разясни

разликата между академична и проектантска правоспособност,

възможностите за подпомагане на студентите при реализиране на

стажовете и кандидатстване за финансиране по европейски програ-

ми, както и условията за присъждане на годишни стипендии.

Председателят на Студентския съвет Георги Николов, от своя

страна, изрази увереността си, че подписаният документ ще разши-

ри възможностите пред студентите за професионално ориентиране

и усвояване на практически опит.

На 11 февруари т.г. официално бе обявено сътрудничеството между

КИИП София-град и Студентския съвет на Университета за архитек-

тура, строителство и геодезия (УАСГ), информираха за сп. Технологи-

Наскоро фирма Логистични системи официално обяви сътрудниче-

ството си с BITO Lagertechnik. „Ексклузивен дистрибутор сме на

водещия немски производител на логистично оборудване. В продукто-

Наскоро LG Electronics подписа споразуме-

ние за партньорство с норвежката компа-

ния REC Wafer, се твърди в официално прес-

съобщение, получено в редакцията. Съглас-

но подписаните договорености, REC Wafer,

която е една от водещите в соларния енер-

гиен сектор, ще доставя на корейската ком-

пания кристално-силициеви слънчеви клетки.

„Поемайки инициативата за развитие на ал-

тернативните източници на електроенер-

гия, LG Electronics си осигури цялостна вери-

га за производство на слънчева електроенер-

гия, която включва ключови компоненти

като соларни клетки и модули. Партньор-

ството с REC ще ни даде възможност да се

приближим до нашата главна цел, а именно -

да се превърнем в глобален лидер в соларни-

те и възобновяеми енергийни източници“,

заявява президентът на LG Electronics Ву

Пайк, допълвайки: „Ние сме напълно отдаде-

ни на идеята да инвестираме в разработва-

нето на „чисти“ енергийни решения. Вижда-

ме слънчевата енергия като нов стратеги-

чески път за развитие на компанията“.

„Гордеем се, че имаме стратегически

партньор като LG Electronics, истински лиде-

ри в потребителската електротехника. Да

работиш с LG е вълнуваща възможност да се

поучиш от тяхната обширна масова продук-

ция и опит в технологичното развитие“, за-

яви Ерик Торсен, президент на REC Group.

LG Electronics партньор на REC Wafer
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ЕСД България и ИФД Инженеринг домакини на семинар

ИФД Инженеринг разработва комплексни и

индивидуални IT-решения. Компанията е на-

дежден партньор за логистични решения,

чиято дейност се простира от консултации

и проектиране на логистични системи до

разработване на софтуер за тях. Продукти-

те обхващат ERP решения за търговия и

производство, системи за управление на

складове, мобилни приложения за PDA и Hand-

held терминали, както и Business Intelligence

решения. В рамките на семинара бяха разгле-

дани някои приложения, базирани на мобилни

компютри DATALOGIC: за автоматизация на

складово стопанство, производство и логи-

стика. Като Quality Partner на DATALOGIC за

страната ни, ЕСД България предлага пълна-

та продуктова гама на компанията - различ-

ни сканиращи устройства с приложение в

складовата автоматизация, логистиката,

мобилната търговия на едро и дребно, фар-

мацията, хранително- вкусовата промишле-

ност и др.

Презентация на тема „Хардуерни и софту-

ерни решения за логистика, спедиция, складо-

во стопанство и производство“ се проведе на

19 февруари т.г. Организатори бяха фирмите

ИФД Инженеринг, ЕСД България и DATALOGIC.

Домакин на мероприятието бе Интер Експо

и Конгресен център в столицата, а събити-

ето бе организирано по време на изложение-

то „Транспорт и логистика“. В рамките на

семинара бяха представени софтуерни реше-

ния на ИФД Инженеринг, дъщерна фирма на

германската софтуерна компания IFD Group.

ТелеТек домакин на презентация за ACTi Corporation

На 19 февруари т.г. се проведе традици-

онната презентация на фирма Телетек в рам-

ките на изложението за охрана и охранител-

на техника „Секюрити“. Представени бяха

продукти и решения в сферата на IP видеонаб-

людението от тайванската фирма ACTi

Corporation. Събитието бе открито от Ане-

лия Стоянова, изпълнителен директор на ком-

панията, която приветства с добре дошли

присъстващите над сто специалисти от

охранителния бранш.

Антонина Димитрова, търговски дирек-

тор на ТелеТек, представи накратко дейнос-

тта и целите на компанията и даде думата

на гост-лектора Тинг Чанг, регионален

търговски представител за Балканите в ACTi

Corporation. „Основна тенденция на видеопаза-

ра е нарастване на дела на IP базираните си-

стеми спрямо аналоговите. Очаква се в пери-

од от три до пет години IP системите да

изместят напълно аналоговите камери. Сред

причините за това са безспорните им предим-

ства, сред които възможностите за гъвка-

во надграждане на системите, лесната и по-

икономична инсталация, висококачественото

изображение в реално време и възможности-

те за управление от всяка точка на света“,

подчерта г-н Чанг.

Той представи тенденциите в сферата на

IP видеонаблюдението, като се спря по-детай-

лно на конкретни решения в областта с мар-

ката ACTi. Сред презентираните нови продук-

ти бяха мегапикселовите камери H 264 High-

end Megapixel Camera, за вътрешен монтаж;

ТCM-4301, TCM-5311, подходящи за наблюде-

ние на офис, търговски и жилищни сгради; D&N

Megapixel IP Bullet Camera, за външен монтаж,

и ACM-1431, подходящи за наблюдение на вход-

но-изходни зони, банки и паркинг зони. Инте-

рес от страна на присъстващите специали-

сти бе проявен и към камерите за външен

монтаж ACM-8511. Те са подходящи за наблю-

дение на производствени сгради, складове,

училища, търговски площи и едноканалния ви-

деосървър - АCD 2100.

Мероприятието завърши с коктейлна част,

на която клиенти, официални гости и специа-

листи от фирмата обмениха мнения и комен-

тари по обсъжданите продуктови групи.
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Тържествено връчване на дипломи в Техническия университет

престижни специалности, които пазарните условия налагат в

световен мащаб“.

Той благодари и на партньорите, подкрепящи процеса на обуче-

ние, и връчи лични грамоти за ползотворно сътрудничество на инж.

Димитър Начев, председател на КИИП - София-град, и на инж. Дичко

Прокопиев, изпълнителен директор на фирма Енемона. От името на

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране София-

град благодари зам. председателят - инж. Свилен Иванов, като за-

яви: „КИИП София-град се стреми да подпомага процеса на изграж-

дане на технически кадри в България. Надяваме се и за в бъдеще да

работим в тясно сътрудничество с Техническия университет, за

да подготвяме заедно висококвалифицирани технически кадри, кои-

то обичат професията си и осъзнават обществената си отговор-

ност„.

В рамките на събитието бе връчено и удостоверение на Калин

Ангелов, стипендиант на КИИП София-град за учебната 2008/2009 г.

КИИП София-град отпуска стипендии и на други два технически уни-

верситета – УАСГ и МГУ „Св.Иван Рилски“, както и развива инициати-

ви, свързани с подкрепа на Студентските съвети и Кариерните цен-

трове.

На 50 метра от брега в курортната зона на град Каварна ще се

намира ваканционно селище вила „Алегра“, съобщиха за сп. Технологи-

чен дом инвеститорите от Пи Ел Ейч Инвест, дъщерна компания на

холдинга Планекс. Проектът е дело на арх. Ивайло Славчев, а изпълни-

тел е строителна фирма на холдинга.

„Проектът е разработен в съответствие с типичния дух на мор-

ската къща и се вписва перфектно в ансамбъла от съществуващи

стари сгради, със специфичните си детайли от камък и ковано желя-

зо. Наред с това предлага на своите обитатели и всички съвременни

удобства – басейн, малко кафене, фитнес център и паркинг. Непосред-

ствената близост на обекта до брега в курортната зона на Каварна,

под хълма Чиракман, го прави привлекателна дестинация“, коменти-

рат от Пи Ел Ейч Инвест. „Също така огромно предимство е това,

че Каварна се намира само на 45 мин. път с кола от Варна и междуна-

родно летище. Районът е известен с живописната си природа, скали-

сти брегове, закътани малки заливи, златисти плажове и богата

растителност“, допълват те.

Вила Алегра е с разгъната застроена площ 3632 кв.м., която ще

предостави на своите обитатели 29 апартамента, разположени на 3

етажа, с изглед към Черно море. „Имотите се продават в завършен

вид, но клиентите ни могат да се възползват и от допълнителната

ни услуга - цялостно довършване и обзавеждане на апартаментите -

всеки със собствен стил и авторски интериор, според изискванията

на клиента. Допълнително е осигурена и охрана, цялостна поддръжка

и управление на собствеността. Предвидили сме и богато озеленява-

не на комплекса“, допълват от „Пи Ел Ейч Инвест“. Проектът е в процес

на изграждане, но се очаква да бъде окончателно завършен до лятото

на настоящата година, уверяват от компанията.

Близо 250 дипломанти от Енергомашиностроителен факул-

тет (ЕМФ) на ТУ-София получиха дипломите си на тържествена

церемония на 23 януари. Завършилите инженери са от специално-

стите Топлотехника, Топлоядрена енергетика, Хидравлична и

пневматична техника, Текстилна техника и технологии. Търже-

ството бе открито от декана на факултета доц. д-р инж. Васил

Йорданов, който приветства дипломантите, преподавателите,

студентите и гостите с думите: “Сигурен съм, че никой от вас

няма да каже: „Ще си сменя специалността“, защото вие имате

Инвестират във вилно селище в Каварна
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Ехнатон представи най-новите
продуктови предложения на SCAME

> ñúáèòèÿ

На 16 февруари т.г. в парк хотел

Витоша се проведе презентация, по-

светена на новите продукти на ита-

лианския производител на компоненти

и системи за електрически инстала-

ции - SCAME PARRE. Презентацията

бе организирана от българския парт-

ньор на компанията - Ехнатон. „Парт-

ньорството ни със SCAME е добра

възможност за постигане на европей-

ските стандарти в областта на елек-

трооборудването“, заявиха организа-

торите при откриването на семина-

ра. Специални гости и лектори на съби-

тието бяха Карло Кастели, търговс-

ки директор, и Фабрицио Коминели,

продуктов специалист в SCAME

PARRE. Пред присъстващите много-

бройни клиенти и партньори на Ехна-

тон те представиха продуктови ак-

центи от сериите EUREKA, DOMINO,

ADVANCE 2 и OMNIA, BLOCK и др.

Щепсели и контакти EUREKA
и OPTIMA
Гамата EUREKA включва последно

поколение щепсели, щепселни съедине-

ния и кутии. „Продуктите са с обно-

вени технически и конструктивни

характеристики, отличават се с ви-

соко качество, надеждност, сигур-

ност и дълъг експлоатационен жи-

вот“, обясни Фабрицио Коминели,

допълвайки: „SCAME е първата компа-

ния, предлагаща функцията „snap-on“

за бърз и лесен монтаж и демонтаж.

По отношение на гамата OPTIMA,

г-н Коминели заяви: „Гамата обхваща

изцяло ново поколение щепсели, кои-

то произвеждаме отскоро. Те са с по-

добри технически характеристики в

сравнение със серията EUREKA. Спе-

цифична особеност на изделията с но-

минален ток 16 А е допълнителният

защитен механизъм, затварящ входа

на контактното гнездо. Това ги пра-

ви безопасни и много подходящи за

приложения, при които достъп до

щепсела могат да имат и деца“.

Винтовото съединение вече е за-

менено с нова „insulation piercing“ тех-

нология, позволяваща едновременно-

то премахване на изолацията и стя-

гане на проводника в гнездото. По

този начин времето за монтаж се на-

малява с повече от 20%.

За избягване на грешки, двете

части на щепсела или контакта не

могат да бъдат съединени, ако опро-

водяването е извършено неправилно.

Серията OPTIMA е изработена от

пластмаса, несъдържаща вредни ве-

щества. Щепселните съединения

вече се предлагат и в черен, и в про-

зрачен корпус, което разширява тях-

ното приложение при концерти, из-

ложби, театри, изискващи дискрет-

но сливане с околната обстановка.

Други продуктови акценти
В рамките на презентацията бе

обявен и предстоящият пазарен де-

бют на изделия от същата гама,

предназначени за външен монтаж,

които ще се предлагат в две серии –

Base и Top. Сред представените про-

дукти бе и гамата адаптори ADAPTO,

включваща 1-пътни, 2-пътни, 3-пътни

и 5-пътни адаптори.

Сред основните акценти в презен-

тационната програма бяха продукти-

те от сериите DOMINO - водоустой-

чиви разпределителни кутии за модул-

на апаратура, ADVANCE 2 и OMNIA -

системи с електрическа блокировка

на контактите.

Специално внимание бе обърнато

на новата серия OMNIAPLUS. „Тя

включва системи, предназначени пре-

димно за бита. Те са с механична бло-

кировка на ключа и се предлагат във

вариант без или с включена защита

(автоматичен прекъсвач, дефектно-

токова защита)“, коментира Фабри-

цио Коминели.

Преносими
електроразпределителни табла
В рамките на форума бяха предста-

вени и преносимите разпределител-

ни табла от серията BLOCK. „Те се

предлагат като преносимо изделие

или за външен монтаж. Съвместими

са единствено с гамата EUREKA.

Предлага се и вариант, с възможност

за монтиране на контакти, тип

„шуко“, обяви г-н Коминели.

В рамките на семинарната програ-

ма бе представена серията разеди-

нители ISOLATORS, подходящи за

монтаж в апартаментно табло, и

контактите PROTECTA, за приложе-

ние в бита. „В момента серията се

произвежда според английските

стандарти, но до два месеца ще бъде

разработен и вариант с контакти,

тип „шуко“, допълни той.

Интерес провокира и информация-

та за серията ZENITH P. „С този

продукт SCAME стартира производ-

ството на взривозащитени изделия.

Първото изделие с взвривозащита е

кутията ZENITH P, подходяща за при-

ложение в условия на потенциално

опасна среда. SCAME предлага кути-

ята както като самостоятелно из-

делие, в което клиентът може да

монтира необходимото оборудване,

така и като цялостно изделие“, зая-

ви Фабрицио Коминели.

Ехнатон представи най-новите
продуктови предложения на SCAME
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Изграждат открит мол
в Бургас

> áèçíåñ

„Едно от най-големите предим-

ства на този тип молове е възмож-

ността купувачите да се разхождат

в по-зелена, открита и приветлива

околна среда, благодарение на факта,

че магазините и тротоарните кафе-

нета са разположени по продължение

на своеобразни „улици“. Отворените

пространства, търговските площи и

широките пешеходни зони с навеси и

места за отдих пресъздават атмос-

фера, характерна за главна търговс-

ка улица. „The Strand“ ще бъде място

за пазаруване, срещи и отдих, но и

ново, модерно и удобно за достъп

място“, допълват от Зет Би Ес.

30 000 кв.м. търговски площи
Търговските обекти са издигнати

върху 28 дка платформа, под която е

разположен паркингът на центъра.

Магазините са разположени около

пешеходни зони, обособяващи три

тематични „улици“: Broadwalk

(Стъргалото), Fun Fair (Развлекател-

на) и Fashion Parade (Парад на мода-

та). Центърът се очаква  да отвори

врати през 2010 г. Специално напра-

вени навеси предпазват откритите

зони при лошо време, като същевре-

менно светлинни ефекти и графично

оформление придават приятна ат-

мосфера и уют.

„Използвайки комбинацията от

открито пространство, озеленяване,

търговски площи, ресторанти и ка-

фенета, „The Strand“ е не само

търговски, но и „лайфстайл център“,

т.е. дестинация за социални контак-

ти и отдих“, заяви Мариела Остенд,

инвестиционен директор на Зет Би

Ес, и допълни, че „за България концеп-

цията за отворени молове е особено

подходяща както от икономическа

гледна точка, така и поради благопри-

ятните климатични условия“.

Висока екологичност
на проекта
Силен интерес за наемане на

търговски площи в „The Strand“ вече

са декларирали няколко големи меж-

дународни вериги. „Високите еколо-

гични параметри на проекта ще се

превръщат във все по-сериозен ар-

гумент за наемане на търговски пло-

щи. От друга страна, отворените

молове имат по-ниски разходи за по-

строяване и поддръжка от традици-

онните, затворени търговски обек-

ти. Това, от своя страна, се отра-

зява в по-ниски наемни нива, които

пък дават възможност на търговци-

те да предложат конкурентни цени“,

уверяват инвеститорите.

Концепцията е създадена от едно

от най-големите архитектурни бюра

във Великобритания - GMW, чиито

предишни разработки са печелили

много награди, включително „Евро-

пейски Шопинг център на годината“.

Отдаването на търговските площи

под наем е възложено на King Sturge,

известна международната агенция за

развитие в Европа.

Изграждат открит мол
в Бургас
Инвеститорите планират комплексът да отвори врати
през 2010 г.

Стартира изграждането на нов, открит

тип мол в Бургас, наречен „The Strand“

(в превод „пешеходна пътека“), инфор-

мираха за списание Технологичен дом от

Зет Би Ес, инвеститор на проекта.



Продуктите на ТЕКА можете да закупите от нашите партньори - мебелни студиа и магазини, магазини

за бяла техника, както и в магазините за фаянс. За продажби на едро - ТЕКА БЪЛГАРИЯ ЕООД:

София 1784, бул. Цариградско шосе 135; Офис, шоурум и склад в сградата на Office Express; тел.: 02/ 976 8330

АБСОРБАТОРИ - ТЕЛЕСКОПИЧНИ И ТИП КАМИНА

МИВКИ - ИНОКС И ГРАНИТ

СМЕСИТЕЛИ ЗА КУХНЯ И БАНЯ

ВГРАДЕНИ ЕЛЕКТРОДОМАКИНСКИ УРЕДИ

lllll          Високи технологии
l l l l l  Отлично качество
l l l l l  Модерен дизайн

Повече информация за продуктите на ТЕКА тел.: 02/ 976 83 31

Заповядайте на

нашия фирмен щанд

Изложение СТРОЙКО

НДК, София, етаж 7

25.03 - 31
.03. 2009
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Мартинса-Фадеса
изгражда Модера Резиденс

Строят Мега Мол в
столичния квартал Люлин

> áèçíåñ

Наскоро бе обявен официалният

старт на строителството на Мега

Мол Люлин. Предвижда се проектът да

се реализира на кръстовището на бул.

„Царица Йоанна“ и бул. „Добринова

скала“, информират инвеститорите.

Местоположението на сградата е в

непосредствена близост до метрос-

танция „Западен Парк“. Инвеститор

на обекта е австрийската компания

за строителство и инвестиции Real

4 You Immobilien чрез дъщерното си

дружество Мagnum Bulgaria Gamma.

„Проектът е от изключително градо-

устройствено и икономическо значе-

ние за София“, подчерта д-р Керн, пред-

ставител на Магнум България Гама.

„Това е отлична придобивка не

само за жителите на Люлин, но и за

всички столичани. Наличието на но-

вия търговски център в западната

част на София ще благоприятства

развитието на инфраструктурата в

района“, допълни архитект Ивета

Контева, а г-н Франц, управител на

фирма „Лецбор“, проектант на проек-

та, сподели: „Изключително бързото

съгласуване на всички институции и

служби бяха от огромна полза за

стартирането на мащабния проект“.

Търговският център ще е с раз-

гърната застроена площ от над 70

000 кв. м. Общото капиталовложение

в него ще е на стойност над 65 000

000 евро.

Над 100 магазина, кафенета, рес-

торанти и 800 паркоместа, разполо-

жени на 4 нива, ще включва новият

Мега Мол София. Площта, която ще

се отдава под наем, е около 24 000 кв.

м. В търговския център ще отвори

врати и първият магазин в България

на словенската верига хипермаркети

„Меркатор“. Очаква се Мега Мол

Люлин да бъде открит през октомв-

ри 2010 г.

Австрийската компания на Real 4

You Immobilien е изградила над 100

проекта, включително хипермаркети,

търговски паркове и центрове, 8

жилищни проекта, 4 офис сгради и 6

хотела, на стойност от над 1 млрд.

евро. Компанията оперира в Австрия,

Хърватска, Унгария, Словакия, Чехия,

а сега вече и в България.

Консултант по отдаване на

търговските площи е Райфайзен

Имоти – компания за недвижими имо-

ти, 100% собственост на Райфайзен-

банк (България) ЕАД.

Строят Мега Мол в
столичния квартал Люлин
Центърът ще разполага с директна връзка
между метростанция „Западен Парк“ и сутеренното
ниво на сградата

Модера Резиденс е първият проект

в България на една от водещите

европейски компании в сферата на

недвижимите имоти - Мартинса-

Фадеса, съобщават инвеститорите.

Той включва изграждане на жилищен

комплекс в София, в квартал Витоша.

Модера Резиденс ще обхваща около 58

000 кв.м разгъната застроена площ,

от която 32 000 кв. м жилищни сгра-

ди, 7500 кв. м търговски център, зе-

лени площи, спортно игрище и детс-

ки кътове. Оставащата площ е пред-

назначена за подземни паркинги и

складове, като предвидените парко-

места са близо 400. Планирано е из-

граждането на разнообразни по пред-

назначение и площ магазини, както и

фитнес зала, фризьорски салон, кафе-

сладкарница, ресторант, тип бар и

грил, детска градина, офиси. В момен-

та се изгражда грубият строеж на

комплекса, чието строителство за-

почна през март 2008 г. Строител-

ните работи се очаква да приключат

през 2010 г. Инвестицията по изграж-

дането на жилищния комплекс е око-

ло 35 млн. евро, включително стойно-

стта на земята, уверяват от Мар-

тинса-Фадеса.

„Сред предимствата на комплекса

е близостта до планината, по-добро-

то озеленяване на района, в сравнение

с централните градски части, и еднов-

ременно с това удобните транспор-

тни връзки с центъра на столицата“,

коментира Мирена Спирова, специа-

лист Маркетинг и продажби в Мартин-

са-Фадеса. В отговор на въпроса дали

е предвидено внедряване на енергое-

фективни технологии, включително

такива с оползотворяване на ВЕИ,

Мирена Спирова заяви: „Обърнали сме

специално внимание на топлотехни-

ческата ефективност. При констру-

ирането на сградата сме използвали

най-съвременни изолационни матери-

али. В процеса на цялостната разра-

ботка прецизно са отчетени факто-

ри като ориентация на жилищата с

оглед осигуряване на максимално ко-

личество пряка слънчева светлина в

помещенията и много др. Комплексът

ще се отоплява на газ“.

Мартинса-Фадеса
изгражда Модера Резиденс
Испанската компания инвестира около 35 млн. евро
в строителството на жилищен комплекс
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В условията
на криза оцеляват
силните,
можещите
и иновативните
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Уважаеми г-н Бойков, възможно ли е да

се направи оценка за въздействието на

световната финансова криза върху

целия строителен сектор у нас или е

добре той да се сегментира?

Отражението на световната финан-

сова криза върху строителния сектор

у нас вече е факт. През миналата

година се наблюдаваха само симпто-

ми, даже в последното тримесечие

регистрирахме растеж. В момента

кризата съвпада с мъртвия сезон в

строителството и трудно бихме

могли да преценим обхвата й. Ако

съдим по косвените фактори обаче,

нещата са ясни. В София има замра-

зени обекти за около 2 млрд. евро.

Това са предимно нови комплекси и

молове, сред които комплексът на

гарата, Европа Тауър, който се из-

гражда на мястото на електрокарния

завод „6-ти септември“, един небо-

стъргач на бул.“Тодор Александров“,

няколко обекта в ж.к. „Младост“ и

други. Всъщност по-скоро наблюдава-

ме отражение на европейската кри-

за в България, т.е. чуждестранните

инвеститори се оттеглят или изчак-

ват развоя на събитията.

Твърди се, че последствията са основ-

но върху жилищното строителство.

Ще се строят ли жилищни сгради през

В условията
на криза оцеляват
силните,
можещите
и иновативните
Инж. Иван Бойков, изпълнителен директор
на Камарата на строителите в България,
пред списание Технологичен дом

тази и следващата години и какви ще

бъдат те?

Кризата се отразява главно в жилищ-

ното и в гражданското строител-

ство от типа на търговски обекти

и се усеща предимно по Черноморие-

то. За Бургас данните сочат, че 30%

от обявените проекти са замразени,

а около 25% са спрени, т.е. около 50%

от обема, характерен за 2008 г., в мо-

мента е под въпрос. Наблюдават се

и други косвени фактори. Така напри-

мер до миналата година беше проблем

намирането на петно за строеж. Тази

година се предлагат готови петна с

одобрени проекти и с разрешително

за строеж.

Ясна оценка за ситуацията в секто-

ра ще имаме в края на март, когато

ще стартира активният сезон и

строителите биха могли да кажат

какво е действителното състояние

на сектора. В момента тече събира-

нето на такава информация по обла-

сти.

Вярвате ли в т.нар. оздравителен

ефект на кризата, който би трябвало да

отсее само най-добрите участници на

пазара?

Всяка криза има оздравителен ефект,

когато развитието е ненормално.

Например в периода от 2006 г. до 2008

г. работниците в строителството

се увеличиха от 160 000 на 230 000,

като за целта се набираше предим-

но неквалифицирана работна ръка.

Дори стигнахме до внос на работни-

ци от чужбина. Сега този процес

протича в обратната посока. По наша

преценка ще се върнем на нивото от

2006 г., тъй като фирмите в момен-

та освобождават неквалифицирани

работници и отделят пари за квали-

фикация на оставащите. Следовател-

но, бихме могли да очакваме подобря-

ване качеството на строителните

работи.

Друга положителна черта е, че па-

зарът ще се изчисти от лоши бизнес

проекти. По време на строителния

бум се купуваше всичко и строител-

ните фирми работеха на принципа

„намери място, построй и продай“.

Това време отмина. Вече ще се стро-

ят и ще се финансират само добри

бизнес проекти, в които се оценява

не само строителството, но и раз-

витието на инфраструктурата, на

района, както и на всичко около него.

Посоката на развитие е към все по-

качествено строително изпълнение.

Третото положително следствие от

кризата е, че строителните фирми

се преструктурират. Строителният

ни пазар е пренаситен с фирми. Само
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към момента рeгистрираните фирми

с право на строеж са 5300, което е

огромно количество за нашите маща-

би. Част от тези компании ще бъдат

закрити, а останалите ще се пре-

структурират и ще станат още по-

сериозни.

В предишния ни разговор обмисляхте

възможността да обедините информа-

ционните системи на КИИП, КАП и КС.

Ще види ли „бял свят“ тази инициати-

ва?

Информационната ни система рабо-

ти много добре. Изпълнили сме всич-

ки законови срокове и процедури.

Колкото до системите на нашите

колеги, ние винаги сме предлагали да

работим заедно и сме готови да ин-

тегрираме веднага системата си към

тяхната. Постоянният интерес от

страна на нашите членове към инфор-

мационната ни система ни мотиви-

ра да я актуализираме непрекъснато.

Немалка част от строителните обек-

ти у нас се изграждат от чуждестран-

ни компании. Конкурентен ли е българ-

ският производител?

Въпросът с чуждестранните компа-

нии е много сериозен. Тези, които

оперират законно на българския па-

зар, са добре дошли и ние работим

прекрасно с тях. Имаме проблем с

чуждите компании, работещи като

част от българската сива икономи-

ка. Те набират работници без работ-

ни визи, не спазват Кодекса на тру-

да във всичките му аспекти, осигу-

ряват работниците на различна от

реалната им заплата. Явно лошите

практики се възприемат много бързо.

Имахме срещи с част от тях, предуп-

редили сме ги като обществена

институция, че трябва да работят

по нашето законодателство, защото

създават нелоялана конкуренция. Ка-

тегорично мога да заявя, че в редица

случаи ние сме поставени в дискри-

минация. Установихме, че фирми от

съседни страни, които работят у нас,

са подпомагани от държавата си.

Това е недопустимо и ги поставя в

привилигириовано отношение. Напри-

мер при строежа на магистралата

Карнобат - Бургас бяха внесени то-

нове цимент и арматурно желязо от

съседна държава. Знаете, че когато

се внасят такива материали от дру-

ги държави, се приспада ДДС, и това

не е малко перо. Ние ги купуваме от

българския пазар с ДДС. Трябва да се

създава конкурентна среда за всички

фирми в страната.

Ще видим ли скоро български строител-

ни компании, изграждащи големи обек-

ти в други държави от ЕС?

Български строителни фирми вече са

на европейския пазар, като самосто-

ятелни участници или подизпълните-

ли на обекти по европейски програ-

ми. Строителният пазар у нас обаче

е достатъчно атрактивен и има ра-

бота за всички. Разполагаме с голе-

ми потенциални обекти, като АЕЦ Бе-

лене, електроцентралите в района на

Марица-Изток, няколко язовира, газо-

проводи и други. Така че по-скоро

интересът на чуждестранните стро-

ителни фирми е насочен към нас,

отколкото нашият - навън. Нормата

на печалба е добра, просто трябва да

бъдат регулирани процедурите. Лошо-

то е, че тази година предстоят из-

бори, а в такива случаи винаги се

забавят нещата в държавата. Можем

да влезем в сериозна криза само при

положение, че правителството не си

свърши работата. Две трети от опе-

ративните програми са предназначе-

ни за строителство, а вече загубих-

ме 500 млн. евро от тях.

Българските строители живеят в

криза от 20 години и знаят как да

оцеляват и да се развиват при таки-

ва обстоятелства. В условията на

криза оцеляват силните, можещите,

иновативните.

И все пак, по какъв начин би могла да се

намеси държавата, без да се наруша-

ват принципите на пазарното стопан-

ство?

Държавата има своите функции, ко-

ито далеч не се изчерпват с разпре-

делението на бюджета. България има

редица предимства, тъй като инфра-

структурата й още не е развита, а

тепърва трябва да се изгражда през

следващите четири-пет години. Ин-

вестициите на държавата обикнове-

но са в комуналния сектор, в строи-

телството на пътища и в енергети-

ката. В тези сфери държавата ни има

сериозни инвестиции, които по наши

сведения биха покрили напълно капи-

тала, който се изтегли от България.

Също така е много важно държава-

та да съумее да създаде предпостав-

ки за усвояване на средствата по

европейските програми в тази сфе-

ра, които са на стойност около 2

млрд. евро.

Камарата на строителите в Бълга-

рия постоянно анализира обстановка-

та от гледна точка на фирмите,

които се явяват на търгове. В насто-

ящата ситуация следва да се напра-

вят три важни неща. Първото от тях

е да се увеличи административният

капацитет на държавата в област-

та на строителството, защото хо-

рата, които работят в тази сфера,

са недостатъчни. Второто е да се

съкратят сроковете за подготовка

на проектите, тъй като в момента

те са от порядъка на 6 - 7 месеца. Тре-

тото е държавата да използва нашия

опит по привличането на експерти.

Успяхте ли да се споразумеете за ори-

ентировъчни цени в строителството?

Това, което правим ние като Кама-

ра, е да подготвим типове тръжни до-

кументи, договори и ориентировъчни

цени във всички области на строи-

телството. По този начин могат да

се избегнат спекулации и злоупотре-

би. Ориентировъчните цени не са

пазарни, а отразяват реалния порядък

на финансовите параметри в различ-

ните направления на строителство-

то. Те са резултат от анкета, коя-

то обхвана 2000 строителни фирми.

Предложихме ориентировъчните цени

на заинтересованите инвеститори,

главно за да могат да оценяват по-

рядъка на тръжните цени. Това се

прави в цяла Европа. Стремим се да

създадем благоприятна икономичес-

ка среда за работа в диалог с държа-

вата. Пътят е този - създаване на

конкурентна среда и типови докумен-

ти.
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Водно подово отопление
Елементи на системата и способи за регулиране
температурата на флуида

Именно температурата на вода-

та, циркулираща в тръбите, е прибли-

зително 40 - 42 градуса по Целзий. Тя

успява да затопли пода до около 30

градуса, което на практика означава

температура на въздуха в помещени-

ето между 18 и 22 градуса. И то при

сравнително благоприятни зимни

температури навън.

Елементи на водна подова
отоплителна система
Основните компоненти на систе-

мата за водно подово отопление са

изолационна основа за пода, тръби,

източник на топлоподаването, пода-

ващ и събирателен колектор, помпа,

регулираща арматура и автоматика.

Дебелината на изолационната

основа трябва да е добре преценена

в зависимост от помещенията, кои-

то се намират отдолу. Ако те не се

отопляват или етажът е приземен,

изолацията трябва да е по-дебела.

Върху нея се полагат гъвкави тръби

от полиетилен или най-често поли-

етилен с алуминиева вложка. Про-

странството около тях и над тях се

запълва със замазка. За разлика от бе-

тона, който се използва като осно-

ва, ако няма повърхностно отопление,

в този случай замазката се обогатя-

ва с пластификатор. Благодарение на

него, тя уплътнява добре всяко сво-

бодно пространство около тръбите,

формирайки общ топлообменник с

тях. Пластификаторът е необходим,

за да работи добре „екипът“ от

тръби и замазка, отдавайки макси-

мално възможната топлина към поме-

щението. Логично, по тръбите цир-

кулира топла вода, пренасяйки топ-

лина от източника към отоплявани-

те помещения.

Видове способи за полагане
на тръбите
Ходът на гъвкавите тръби върху

изолационната основа се осигурява

по различни начини. Съществуват

четири способа за формиране рисунъ-

ка на гъвкавите тръби. Единият се

състои в използване на релефна пло-

ча. В този случай гъвкавата тръба

се „вие“ върху плочата, лежейки

между отделните издатини. Специ-

Водното подово отопление се използва като основен или допъ-

лнителен източник на топлина, основно в жилищни сгради.

Инсталацията му превръща пода на помещенията в огромен,

нискотемпературен отоплителен уред, формиран от мащаб-

ната отоплителна повърхност. Излъчваната от уреда топ-

лина се предава на намиращия се в близост до повърхността

въздух. И за разлика от котела или радиатора, поради голя-

мата площ на отоплителния уред, едновременно се загрява

много голям обем въздух. В това се състои и основната идея

на подовото отопление - да осигурява комфорт, като затопля

голям обем въздух до не много висока температура.
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алисти определят решението като

лесно, удобно и бързо. Традиционно,

тръбите се монтират върху основа-

та чрез скоби. В този случай изола-

ционният слой е гладък, свързване-

то на тръбите върху слоя е по-слож-

но, но сигурността на решението е

не по-малка от тази, характерна за

релефната плоча. Сред възможнос-

тите за избор е и т.нар. релсова

система. При нея полагането на

тръбите за повърхностно отопление

е максимално улеснено. Благодарение

на конструкцията й, гъвкавите

тръби просто се залепват върху

изолационната основа. Четвъртата

възможност се базира на т.нар. си-

стема за сухо строителство. Тя се

различава сериозно от останалите

три подхода по това, че при нея

отсъства вече споменатата замаз-

ка. Изолационната плоча е с канал-

чета, в които се монтират тръби-

те. Вместо замазка, обаче, върху тях

се поставят ламели, които увелича-

ват топлоотдаващата площ.

Върху замазката или ламелите

потребителят може да оформи подо-

вото пространство според виждани-

ята си, като не забравя, че дървото

не е добър вариант, тъй като е изо-

латор и ще спира топлината от пода

или стените. Необходимо е напълне-

ната с вода система да не работи

около 20 дни след полагане на тръби-

те, за да се осигури необходимото

време циментът да засъхне добре,

освен ако системата не е от типа

сухо строителство. След описания

период, специалистите препоръчват

т.нар. темпериране на системата

или първоначалното й пускане в дей-

ствие. Три дни температурата на

циркулиращия в нея топлоносител не

трябва да превишава от 20 - 25 гра-

дуса по Целзий, а след това в

продължение на няколко дни трябва да

функционира под пълна мощност.

Източници на топлоподаването
Топлината, която водата прена-
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ся в системата, би могла да се про-

извежда от различни източници.

Сред тях приоритетно място зае-

мат т.нар. нискотемпературни из-

точници, например термопомпи или

кондензационни котли. С успех могат

да се използват и камини, обикнове-

ни котли на дърва, въглища или елек-

тричество и други. Все пак, най-ра-

ционално е водните подови отопли-

телни системи да се комбинират с

нискотемпературен източник, защо-

то тогава системата е най-ефек-

тивна.

Главна роля в повърхностните

отоплителни системи играе и т.нар.

колекторна група, която обхваща

подаващ и събирателен колектор. Тя

разпределя топлината от източника

равномерно във всички стаи. Важна

част от колекторната група е пом-

па, която осигурява постоянното

циркулиране на водата в системата.

Без нея съществува риск движение-

то на водата да се затрудни от

многобройните гънки и обрати по

трасето на системата. Ако топло-

източникът не е нискотемпературен,

системата следва да е оборудвана и

с трипътен вентил, който намалява

температурата до оптималната за

повърхностно отопление.

Отоплителни кръгове
в системата
Работата на колекторната група

е неразривно свързана с т.нар. ото-

плителен кръг. Най-общо казано, едно

отоплявано помещение представлява

отделен отоплителен кръг. Извест-

ни са и изключения от правилото. Ако,

например, отопляваното помещение

е по-голямо от 20 квадратни метра,

просто е невъзможно да се намери

достатъчно дълга тръба, която би

могла да обхване целия под. Извест-

но е, че снаждането между две тръби

в системи за повърхностно отопле-

ние е недопустимо. Следователно, в

случай че дневната и кухнята в един

апартамент са обединени, според

съвременните интериорни тенден-

ции, общото помещение би могло да

обхваща няколко отоплителни кръга.

Колекторната група разпределя топ-

лината от източника към отделните

отоплителни кръгове, а регулатор на

дебит пропуска само необходимото

количество вода.
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Автоматиката на системата определя колко топла

вода трябва да пропуснат дебиторегулаторите от ко-

лекторната група към съответния отоплителен кръг. При

работата си тя разчита на т.нар. стайни термостати,

които измерват температурата в помещенията и пода-

ват сигнал към колекторната група. Използват се тех-

нически решения, разчитащи на различни комуникацион-

ни технологии. При традиционните системи връзката

между терморегулаторите и колекторната група е ка-

белна. Предлагат се и решения с радиочестотна комуни-

кация.

Регулиране температурата на топлоносителя
Сред начините за регулиране на температурата в по-

мещенията е използването на специално регулиращо уст-

ройство, което обединява температурен регулатор, трипъ-

тен вентил и помпа с електронно регулиране. Чрез изпол-

зването му се регулира както температурата на топло-

носителя, който постъпва в системата, така и дебитът

му. Температурният регулатор е с вграден контактен

датчик, чрез който непрекъснато се следи температура-

та на топлоносителя в системата за подово отопление.

Термостатична глава на регулатора е градуирана не

в относителни единици – 1, 2, 3 и т.н., а директно в

градуси. Както вече бе посочено, чрез нея се настройва

температурата на топлоносителя, постъпващ в систе-

мата за водно подово отопление. И ако например мар-

керът е настроен за температура 45 градуса по Цел-

зий, а датчикът на регулатора измери по-висока, уст-

ройството предприема определени действия. А именно,

отваря трипътния вентил толкова, колкото е необхо-

димо горещата вода в подаващата тръба да се смеси

с вече изстиналата вода до постигане на настроената

температура. Точното количество гореща вода, която

се подава към системата, се определя от помпа с елек-

тронно регулиране. Ако температурният регулатор

откаже, в системата би могъл да постъпи и топлоно-

сител с прекомерно висока температура. Именно с цел

избягване на подобни ситуации, регулиращото устрой-

ство разполага с модул, който веднага изключва помпа-

та, ако температурният регулатор спре да функциони-

ра. В същото време, модулът регулира и оборотите на

въртене на помпата. По този начин системата е по-енер-

гийноефективна, защото консумацията на електриче-

ство при високи обороти на помпата е по-голяма в

сравнение с тази при по-ниски обороти.

Регулиране температурата
в отделните помещения
За регулиране на температурата в отделните поме-

щения се използват стайни термостати и специални ре-

гулиращи устройства. Стайните термостати се поста-

вят в някое от помещенията на дома и се настройват на

желаната комфортна температура. Стайният термо-
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стат следи температурата в поме-

щението и я сравнява със зададена-

та. Когато открие разлика, подава

сигнал към регулиращо устройство,

свързано със съответната тръба в

разпределителния колектор. Нека при-

помним, че в колектора горещият

топлоносител се разпределя към

отоплителните кръгове (тръби).

Невинаги, обаче, е удобно, за да се

регулира температурата в едно по-

мещение, да се отваря колекторна-

та кутия, за да се направят съответ-

ните настройките. Затова се изпол-

зват специални кутии, в които са

вградени един или два термостатич-

ни вентила, чрез които се настрой-

ва желаният комфорт. Те се вграж-

дат в стените и регулират едновре-

менно температурата на подаваща-

та вода и тази в помещението (ко-

гато термостатичните глави са

две). Специалните кутии се използ-

ват, когато цялата отоплителна ин-

сталация е радиаторна, а само в

отделни помещения като бани, тоа-

летни, антрета и други, отопление-

то е подово.

Уважаеми читатели, очакваме комента-

рите и допълненията ви за статията,

посветена на водните подови отопли-

телни системи.

Източници на снимковия материал: БГ Терм,

Водолей, Клималукс, Овентроп, Рувекс, Техно-

терм Инженеринг, Херц Арматура.
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Основно изискване към водоохлади-

телните системи е да се направи

оптимален избор на водните дебити,

както и те да се поддържат в опре-

делените граници. Целта е да се

направят съвместими потоците

между отделните хидравличните

кръгове за производство и разпреде-

ление на енергия. Условието има

съществена роля върху постигането

Чилърни инсталации
Въздухоохлаждаеми водоохлаждащи термопомпени агрегати

на пълната проектна мощност на

инсталацията. Съществуват някои

специфични ограничения, които изис-

кват свеждане на възможните коле-

бания на потока във водоохлаждащи-

те агрегати до определени граници.

Чилърът е хладилна машина
Конструктивно чилърът пред-

ставлява хладилна машина, в която

се охлажда или нагрява вода или не-

замръзваща течност. Циркулиране-

то й в системата се осигурява от

помпена станция. Години наред, про-

изводителите на водоохлаждащи

агрегати препоръчваха при проекти-

ране на чилърна климатична инста-

лация дебитът на водния поток,

преминаващ през изпарителя, да бъде

постоянен. Това е необходимо, тъй

като рязкото намаляване на дебита

може да доведе до нарушаване нор-

малната работа на цялата система.

В действителност, дебитът на вод-

ния поток не би могъл да се поддържа

абсолютно постоянен. Той варира, но

промените следва да протичат с

много ниска скорост и в определени

граници. Добре е да се знае, че бързо-

то понижение на потока, премина-

ващ през системата, би довело до

спад на изходящата температура на

водата от агрегата. В резултат на

това се създава риск от замръзване

на изпарителя. Също така е възмож-

но да възникнат и проблеми в компо-

нентите за защита на системата,

което би наложило повторното им

Системите за централна климатизация, работещи на база-

та на въздухоохлаждаем водоохлаждащ термопомпен агре-

гат (чилър), се отличават с редица доказани достойнства

при климатизацията на големи сгради. Чилърни инсталации

се използват успешно от години и у нас в обществени,

търговски, административни и дори жилищни сгради. За

разлика от други технически решения за централна клима-

тизация, при чилърните инсталации няма ограничение към

мащабите на сградата, броя на помещенията или предназна-

чението им. Тяхно предимство е и възможността за незави-

симо регулиране на температурата в отделните помещения.
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ръчно активиране. Рискът от замръзване се увеличава

поради влошен коефициент на топлообмен, наблюдаван

при понижение под определено ниво на дебита на водни-

те потоци в системата. Колкото по-нисък е дебитът,

толкова по-труден е контролът на изходящата темпе-

ратура на водата в агрегата. От друга страна, за от-

белязване е и фактът, че значителните дебити силно

намаляват живота на тръбите. Сред причините за това

е, че тръбите са обект на силни удари от страна на

механичните примеси във водата, което ускорява еро-

зията на тръбната мрежа.

Видове водоохлаждащи системи
Както вече бе споменато, охладителният товар трудно

може да се задържи постоянен и често варира. Следова-

телно следва да се промени дебитът на водния поток,

неговата температура или и двата параметъра на водо-

охлаждащата система. Това са и най-често използвани-

те критерии за класифицирането им, според които те се

определят като системи с постоянен воден поток/про-

меняща се температурна разлика, или системи с посто-

янен воден поток и системи с променящ се поток/посто-

янна температурна разлика, наричани още водоохлажда-

щи системи с променлив воден поток.

Системи с постоянен поток
Системите с постоянен поток разполагат с два цир-

кулационни кръга – първичен и вторичен. Първичният е

мястото, където се произвежда охлаждащата вода, и

основен негов компонент е чилърът. Вторият циркула-

ционен кръг е отговорен за достигане на охлаждащата

вода до крайните агрегати. Сред компонентите му са

помпи, регулираща арматура и др. Използваните помпи

са с постоянна скорост. Контролирането на дебита в

крайните агрегати се осъществява чрез трипътни вен-

тили, като за всеки охладителен товар се използва

отделен вентил. Прилагането на трипътни вентили по-

зволява неизползваните водни дебити да се пропуснат

транзитно през байпасната връзка и да се върнат в

чилъра. По този начин се осигурява поддържане на при-

близително постоянен дебит на водния поток.

Естествено, при реално работещите системи се

наблюдава известна промяна в дебита, преминаващ през

трипътния вентил. Тези промени са минимални в сравне-

ние с тези в системите с променлив поток. Поддържане-

то на постоянен дебит осигурява стабилна температу-

ра на подаваната охлаждаща вода и предпазва изпарите-

ля от замръзване (възможeн ефект от рязката промяна

в количеството на потока). Предимство на този вид

система е наличието на

строго фиксирани хидравлични параметри на потока
които се поддържат независимо от натоварване.

Напорът на помпата остава постоянен, както и дифе-

ренциалното налягане в отделните агрегати. Отсъства

взаимно влияние между отделните контролни кръгове.

Сред недостатъците на системите с постоянен по-

ток са високите разходи за препомпване в системата.
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Циркулационната помпа трябва да

бъде проектирана и избрана с отчи-

тане на сумата от максималните

водни количества към крайните агре-

гати, както и с оглед осигуряване по-

стоянство на консумацията при вся-

какво натоварване.

Системи с
променлив поток
За управление на крайните агрега-

ти в системите с променлив поток

се използват двупътни управляващи

вентили. Общият им дебит варира

като функция на натоварването на

системата. Тези системи се харак-

теризират с много по-добри енергий-

ни характеристики в сравнение със

системите с постоянен поток. При

приблизително постоянен напор на

помпата, консумацията й е пропорци-

онална на дебита.

Често в техническата литера-

тура се приема, че дебитът е про-

порционален на натоварването.

Това не винаги съответства на

реалната ситуация. При двупозици-

онното регулиране, възможното ди-

ференциалното налягане върху кон-

суматорите се увеличава, когато

50% от вентилите са затворени.

Дължи се частично на повишения

напор на помпата, отнесен към

намаления дебит. Друга причина е и

намаленият пад на налягането в

тръбите. Крайният резултат е, че

дебитът през консуматорите е по-

висок с 50% от проектния.

Вследствие на нелинейната зави-

симост между излъчваната мощност

от консуматорите и водния дебит,

свръхпотокът оказва слабо въздей-

ствие върху мощността. Като резул-

тат, отношението на дебита към

натоварването на системата, изра-

зени като процент от проектните

стойности, е по-голямо от единица.

От друга страна, ако се използват

пропорционални контролни вентили,

50% натоварване се получава за де-

бит, който е равен на 20% от номи-

налния. В този случай отношението

дебит/натоварване е 0.4. Счита се,

че поведението на инсталацията

зависи от това отношение.

Системи с променлив първичен
поток
През последните години все по-

високите изисквания към енергийна-

та ефективност доведоха до пазар-

ното налагане на третия вид водо-

охлаждащи системи - тези с промен-

лив първичен поток. Различията меж-

ду тях и вече разгледаните решения

са няколко.

На първо място, при системите с

променлив първичен поток водата е

с променлив дебит и скорост. Това

обяснява отпадането на необходимо-

стта от използване на помпи с по-

стоянни обороти. За осъществява-

не циркулацията на водата през си-

стемата се използват помпи с про-

менлив дебит. Също се изгражда бай-

пасна връзка, но разликата е в нали-

чието на управляващ вентил, който

поддържа стойността на диферен-

циалното налягане. Следователно,

при малък товар байпасният вентил

доставя необходимото количество

вода за поддържане на минимален

поток през изпарителя на всеки ра-

ботещ чилър. Това е съществена

разлика със системите с първичен и

вторичен контур, при които бай-

пасът осигурява постоянен поток

през цялото време.

В интерес на обективността

следва да се отбележи, че специали-

сти в областта все още имат изве-

стни съмнения в системите с промен-

лив първичен поток. Приложната им

област обаче се увеличава, тъй като
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изискват по-малка първоначална ин-

вестиция, поради използването на

други помпи, по-късата тръбна мре-

жа и необходимостта от по-малко

тръбни и електрически връзки. Из-

борът на по-ефективни помпи, от

друга страна, ограничава експлоата-

ционните разходи.

Непостоянен дебит на водата
Крайната цел от инвестицията в

чилърна инсталация - ефективна ра-

бота на системата, е постижима при

отчитане на комплекс от фактори.

Сред тях е внимателният избор на

съоръженията. Коректният избор на

чилър, байпас, правилна организация

на системата и нейното управление

са от ключово значение за ефектив-

ната й работа.

При избора на чилър е добре да се

вземе предвид фактът, че едно от

основните предимства на системи-

те с променлив първичен поток е по-

малката енергия, консумирана от

помпата. За да се намалят енергий-

ните разходи за помпата, обаче, е

необходимо водният дебит да не се

поддържа постоянен. Основно условие

при избора на чилър е да се избере

модел, който е с минимално ограни-

чение на потока през изпарителя, т.е.

той да е по-малък или равен на 60 %

от номиналния дебит през чилъра. По-

вечето от възможните икономии се

реализират във времевия период, в

който количеството на потока в

системата се увеличава до 50% от

предвидения.

Равен пад на налягането
в системата
Сред условията за ефективна ра-

бота на системата е изборът на

чилър, допускащ големи промени в

дебита на водата. Чилърите, под-

ходящи за работа в системи с про-

менлив първичен поток, допускат и

отговарят на бързи промени в ни-

вото на потока. Добре е предвари-

телно да се направи оценка на очак-

ваните промени в дебита на вода-

та, за да се гарантира, че избра-

ният чилър ще може да се адапти-

ра към тях. Не по-малко важно ус-

ловие при избора на чилър е да се

осигури почти равен пад на наляга-

нето през всички изпарители в си-

стемата. Ако един изпарител в си-

стемата се различава по размер

или вид, вследствие на което падът

на налягането през него е по-малък

в сравнение с останалите, в чилъ-

ра ще постъпва воден поток с по-

голям дебит. Това, от своя стра-

на, ще рефлектира в по-голям то-

вар.

Относно байпаса, добре е да се има

предвид, че основната му цел при

водоохлаждащите системи с промен-

лив първичен поток е управляващият

вентил да осигурява необходимия

дебит през всеки изпарител. Друга

задача на байпаса е да не допуска

понижаване на дебита под определен

минимум. От важно значение за доб-

рото функциониране на чилъра е ко-

ректният избор на вентил и задвиж-

ващ механизъм. Добре е да се има

предвид, че не се препоръчва използ-

ването на стандартен бътерфлай

вентил. От решаващо значение е и

изборът на подходящи сензори и из-

мервателни устройства.
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Табла ниско напрежениеТабла ниско напрежение
Част II. Използвани материали в зависимост от
предназначението на таблото

В статията, поместена в миналия

брой на сп. Технологичен дом, бяха

разгледани и част от тестовете, на

които подлежат типово тествани-

те табла. В настоящия брой

продължаваме темата с

диелектричните свойства
на изолацията
Те могат да бъдат проверени по

два начина. Ако производителят е

декларирал определена импулсна ус-

тойчивост на изолацията, следва да

се проведе импулсен тест. По-чес-

то, обаче, се извършва тест със си-

нусоидално (или поне близко до сину-

соидално) напрежение, с честота в

диапазона 45 - 62 Hz. За главните

електрически вериги тестовото на-

прежение следва да е 2500 V, а за спо-

магателните – не по-малко от 1500

V. В момента на прилагане на тес-

товото напрежение моментната му

стойност не трябва да превишава с

50% амплитудната, след което да се

увеличи плавно.

В миналия брой на сп. Технологичен дом стартирахме темата за

ел. табла НН. Разгледани бяха изискванията на европейската

директива за инсталациите НН, включително потенциалните

опасности - директен или индиректен контакт с тоководещи

части, опасно високи температури, електрически дъги или из-

лъчвания, претоварване, пробив на изолацията, механични повре-

ди, очаквани въздействия от околната среда (метеорологични

условия, замърсяване и др.), както и неелектрически потенциал-

но опасни ситуации, причинени от оборудването. Обърнато бе

специално внимание на основния хармонизиран стандарт в обла-

стта - БДС ЕN-60439. Подчертано бе, че както директивата, така

и съпътстващите я стандарти се отнасят не само до таблата,

в смисъл до кутиите, а до цялата съвкупност от електрически

и електронни апарати и механични конструкции, които форми-

рат завършената система.

Изолационните разстояния
в стандарта се дефинират в зави-

симост от степента на замърсява-

не на работната среда за таблото.

Ако видът на средата не е изрично

споменат, се приема най-тежкия слу-

чай замърсяване трета степен. За

него е характерно присъствието на

замърсител, имащ проводящи свой-

ства или замърсител, който се пре-

връща в проводник под действието на

кондензирала влага. Добре е да се има

предвид, че изолационно разстояние

между тоководещите части, равно на

8 мм, е приемливо за повечето прило-

жения.

Тестовете за механична
работоспособност
се отнасят само за нестандарт-

ните елементи на конструкцията.

Стандартни апарати, като контак-

тори, прекъсвачи и т.н., не се те-

стват, тъй като вече са били изпи-

тани. За останалите компоненти се

извършват 50 цикъла. Например, вра-

тата на кутията се отваря и затва-

ря 50 пъти, като при това действие

работоспособността трябва да се

запази, а усилието за отваряне и

затваряне не следва да се измени.

Въпреки че описано по този начин, из-

питването изглежда смешно, за ня-

кои табла то би могло да бъде про-

блемно. Много често прекъсвачите,

чиято ръкохватка трябва да бъде

изведена на вратата на таблото, се

монтират ръчно, което неминуемо

води до неточности, а от там и до

трудности при отварянето и затва-

рянето му. Със сигурност могат да

се намерят и други примери за меха-

нични проблеми, следствие от непро-

фесионално изпълнение на таблото.

Някои от тях дори се приемат мълча-

ливо от потребителите, но биха

създали предпоставки за несертифи-

циране на таблото.

Изискванията не се спазват
стриктно у нас
Както вече бе посочено в първата

част на статията, европейската

директива за инсталациите ниско

напрежение не се прилага стриктно

у нас. Основна причина е основно

ценовият пазар и ниският контрол,

формиращи търсенето на частност

електрически табла и кутии за тях

без споменатите сертификати. Раз-

бира се, това обобщение не е абсо-

лютно вярно. Много от водещите

европейски и български фирми пред-

лагат обширна гама изделия за из-

граждане на електрически табла – от

кутията, през апаратите, до клеми-

те и терминалите - всички, премина-

ли необходимите изпитания. Логично

е, че разходите, свързани с изпълне-

ние на процедурите за тестване,

резултират в по-висока цена на из-

делията. Все повече потребители

залагат на качествени електричес-

ки апарати от реномирани фирми, със

съответните сертификати. По от-
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ношение на кутиите обаче, ниската

цена все още е определящ фактор за

покупка.

Апартаментните табла -
пластмасови
Кутиите за апартаментни табла,

които се предлагат на пазара у нас,

са основно, снабдени с DIN шина. Не

е малък броят на моделите кутии, в

спецификацията на които се посоч-

ва, че са изработени от материал, не-

разпространяващ горенето. Добре е

да се подхожда много предпазливо към

подобно твърдение, тъй като в немал-

ко случаи то е пресилено. Разбира се,

предлагат се и такива кутии, но обик-

новено те са по-скъпи. Прави впечат-

ление, че вече сравнително рядко се

срещат кутии за апартаментни таб-

ла, имащи недобър външен вид, какви-

то изобилстваха на пазара у нас пре-

ди десетилетие.

Някои производители правят опи-

ти да наложат на пазара пластмасо-

ви кутии за електрически табла,

предназначени за външен монтаж.

Пред тази пазарна алтернатива

съществуват няколко основни про-

блеми, сред които горимост на мате-

риала, стареене под действието на

атмосферните влияния (главно зара-

ди слънчевата радиация) и удароус-

тойчивост. Технически, описаните

проблеми са решими, тъй като съще-

ствува негорима, удароустойчива и

нестарееща пластмаса, но подобно

изделие би имало цена, превишаваща,

и то значително, тази на метални-

те кутии.

Етажните и разпределителните
табла - от черна ламарина
За етажни и разпределителни таб-

ла, предназначени както за монтаж

на закрито, така и на открито, се

предлагат табла от черна ламарина.

По отношение на антикорозионната

защита, най-често срещани са таб-

лата с полимерно покритие (прахово

боядисани). То е подходящо за монтаж

на закрито в неагресивни среди, в

които по-високият разход за по-доб-

ра антикорозионна защита не е оп-

равдан. Необходимо е таблата за

външен монтаж да се поцинковат.

Старата технология на поцинковане

- чрез потапяне на изделието във вана

с разтопен цинк, вече не се използва,

тъй като не е икономически изгодна.

Вместо това се прилага галванично

поцинковане, което се осъществява

на базата на две основни технологии

– горещо и студено поцинковане.

При горещото поцинковане покри-

тието е по-дебело, а следователно и

по-устойчиво. Затова технологията е

и по-предпочитана. Студеното галва-

нично поцинковане формира покритие

с дебелината от едва няколко десет-

ки микрона. Съответно, при горещо-

то поцинковане, дебелината е някол-

костотин микрона. За сравнение, на-

пример, при старата технология с по-

тапяне покритието е още по-дебело.

Кутии с трислойно покритие
Цинковото покритие осигурява

добра антикорозионна защита. До

преди 30 - 40 години тя се е считала

за достатъчна с оглед предпазване

на изделието от корозия по време на

експлоатационния му живот. Най-

често се приема, че животът на елек-

тротехническите изделия е 30 годи-

ни. В момента обаче, концентрация-

та на агресивни съединения в кисе-

линните дъждове се е увеличила тол-

кова много, че цинковото покритие,

получено с горещо галванизиране, се

разяжда средно за 7 години. По тази

причина се предлагат кутии от чер-

на ламарина, с трислойно покритие,

включващо поцинковане, фосфатира-

не и полимерно покритие. Съществу-

ват производители на табла, изпол-

зващи прахова боя с общо предназна-

чение за последния слой. Разбира се,

приложението на специални полиме-

ри, осигуряващи по-добра защита, е

по-добро, но съответно и по-скъпо

решение.

Кутии от неръждаема стомана
за специални приложения
Кутиите от черна ламарина, дори

когато са с трислойно покритие, не

могат да отговорят на повишените

изисквания, поставяни към някои спе-

циални приложения. Например табла на

открито в кораби и пристанища, про-

изводства с агресивни среди от обла-

стта на химическата промишленост,

а в някои случаи и от хранително-вку-

совата индустрия. В такива приложе-

ния и подобни на тях се използват

кутии от неръждаема стомана. Те се

отличават с много добри механични

свойства – висока удароустойчивост,

висока пластичност на материала,

както и отлични антикорозионни по-

казатели. Неръждаемата стомана е

скъп материал. Обработката й също

не е евтина. Необходимо е използва-

нето на скъпи материали, както и на-

емането на висококвалифицирани спе-

циалисти. Затова кутиите от

неръждаема стомана не са евтини и

се произвеждат от съвсем ограничен

брой производители.

За практиката да се използват
стандартни кутии
Разпространена практика у нас е

закупуването на стандартни кутии

за табла и монтирането на необхо-

димата за конкретното приложение

апаратура в тях. В тази практика

няма нищо лошо, ако не се налага из-

рязване на отвори в кутията, напри-

мер за монтиране на ръкохватки,

бутони, прозорци и др., уверяват пред-

ставители на бранша. Добре е да се

има предвид, че в този случай се по-

нижава степента на защита (IP) на

кутията, а нерядко се влошават и ес-

тетическите характеристики на

външния й вид. Съществува немалък

брой производители, които могат да

изработят кутии с необходимата

големина и предварително изрязани

отвори с точни размери. Много от

тези фирми са специализирани в из-

работването на малки серии, и то на

много приемлива цена, уверяват за-

познати със състоянието на този

пазарен сегмент у нас.

Табла със степен на защита
IP34 и IP56
По отношение на степента на за-

щита се предлагат основно два вида

метални табла – с IP34 и с IP56. И

двата типа са предназначени за мон-

таж както на открито, така и на

закрито. Добре е да се има предвид,

че някои производители предлагат

определено скъпи изделия с IP34, дока-

зана със сертификати от водещи

лаборатории. В същото време, на

пазара у нас могат да се намерят

табла със степен на защита IP56,

които са на по-ниска цена. При избора

на табло, при всички случаи, е препоръ-

чително да се обърне внимание за

наличието на знака "СЕ", съветват

представители на бранша.



За контакти:
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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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В статията бе посочено, че редо-

вите клеми са електромеханични

интерфейсни компоненти, в които се

съединяват външни електрически

проводници и кабели с апаратурата

в електрическите табла или други

устройства. Обект на разглеждане

бяха видовете редови клеми, както и

принадлежностите им. В настоящия

редакционен материал продължаваме

темата с критериите за избора им.

Нека припомним, че тези клеми се

наричат „редови“, тъй като се мон-

тират върху носещи шини, най-масо-

вата от които е т. нар. DIN- или Евро-

шина (с размери 35 / 7.5 mm). Те об-

разуват редици – т. нар. клемореди.

Според функцията си редовите кле-

ми се разделят на клеми за силови

вериги и клеми за командни вериги

(според IEC 204-1).

Критерии за избор
на редова клема
Основните технически характери-

стики на една редова клема са:

n Вид на електрическата връзка –

винтова или безвинтова;

n Тип на шината за монтаж на кле-

мите;

n Номинални и максимални техничес-

ки данни;

n Материал на изолацията;

n Работен температурен интервал.

Клас на горимост;

n Виброустойчивост;

n Удобство при работа, ергономич-

ност.

Условия за надеждна
електрическа връзка
По отношение на електрическата

връзка, най-важното условие за без-

проблемна работа на клемата е по-

стигането на висока надеждност.

Изпълнението на това условие и за

винтовите, и за безвинтовите кле-

ми е пряко свързано с качеството на

Избор на редови клеми
Основни критерии при подбора на редови клеми и влияние върху
експлоатационните им параметри

материалите.

От изключителна важност е, оба-

че, да се осигури разделяне на меха-

ничната и електрическата функции.

Конструктивно, това се постига,

като притискането на проводника към

тоководещата шина се осъществява

с помощта на закалени неръждаеми

стоманени елементи. За винтовите

клеми - винт и скоба, а за безвинто-

вите – стоманена напрегната пружи-

на. От друга страна, самата шина се

изработва от мед и се калайдисва с

цел предпазване от окисление и допъ-

лнително намаляване на преходното

съпротивление в контактната зона.

Разделянето на механичната и елек-

трическата функции е основен фактор

за осигуряване на херметичност на

контакта, което е гаранция за пости-

гане на добра електрическа връзка.

Използването на скоба от закалена

стомана при винтовите клеми осигу-

рява и компенсиране на температур-

ните разлики, които също биха дове-

ли до разхлабване на връзката. Напреч-

ните прорези на токовата шина и на

скобата гарантират надеждното при-

тискане и на най-малките проводни-

ци. Конструкцията на тези елементи

на клемата осигурява притискане на

големите проводници, както и на сдво-

ените такива в средата на шината и

скобата.

Монтажната шина за клемореди
може да бъде симетрична, несимет-

рична, широка 15 mm (x 5.5 mm), 32 или

35 mm (35/7.5 mm или 35/15 mm).

Конструкцията на основата или пе-

тата на клемата се определя в зави-

симост от размерите на монтажна-

та шина.

Някои редови клеми се отличават

с универсална пета, подходяща, напри-

мер, за шини с ширина 32 mm (неси-

метрична, G-шина) и 35 mm (симет-

рична, DIN-шина) едновременно.

Характеристики и използвани
материали
Техническата спецификация една

редова клема (номинални и максимал-

ни данни) включва сечения и видове на

присъединяваните проводници, стой-

ности на напрежението, тока, изола-

ционното напрежение, типовете при-

надлежности и т.н. Основните пара-

метри на редовите клеми се описват

в техническите каталози на произво-

дителите в съответствие с няколко

международно признати стандарта.

Стойностите на сеченията, напре-

женията и тока се задават съгласно

IEC 60947-7-1/IEC 60352-4), EN 60079-

7, KEMA 01ATEX2106 U и др.

Чисто конструктивните специфи-

ки на клемите включват и наличие на

защита на работещите с тях от

поражение от електрически ток (има

се предвид защита от допир до токо-

водещи части). Това се гарантира от

покритие на стандарта VBG 4, напри-

мер. Под материал на изолацията обик-

новено се разбира материалът, от

който е изграден корпусът на клема-

та, без тоководещите части. В пре-

имуществен дял от случаите се изпол-

зва определен вид пластмаса. Налице

е тенденцията да се използват мате-

риали без вредни съставки (халогенни

елементи, кадмий и т.н.).

Работната температура
и класът на горимост

са в тясна връзка с изискванията за

пожароустойчивост на клемата, кле-

мореда и устройството като цяло.

Дефинирано е понятието „клас на

горимост“. Съгласно американската

норма UL 94, класът на горимост е V0,

V1 и V2. Класът V0 (отнасящ се за

най-качествените клеми) гарантира,

че при запалване, например от късо

съединение, изолационният матери-

ал няма да поддържа горенето и няма

да допринесе за възникването на

пожар.

Друг важен показател – виброус-

тойчивостта, има важно значение за

редица приложения. Отсъствието на

виброустойчивост води още и до

необходимост от допълнително об-

В последния брой на списание Технологичен дом за миналата

година стартирахме темата за редовите клеми. Подчертано бе

значението на качествените електрически връзки за сигурнос-

тта и надеждността на електрическите вериги.



Интегрирана електрическа система.

Gewiss предлага технология, която отговаря на всички изисквания в

жилищния, сервизния и индустриалния сектор. Gewiss цели да предло-

жи интегрирана електрическа система, която да предлага най-добро-

то по отношение на дизайна, сигурността и функционалността.

С избора на интегрираната електрическа система, времето за за-

вършване на дадени дейности и разходите за най-сложните инстала-

ционни решения могат да бъдат постоянно наблюдавани, в резултат

на което се получава най-естетичната и функционална координация

между продуктите и тяхното инсталиране. Само Gewiss може да

предложи подобна гаранция, благодарение на корпоративната филосо-

фия, базирана на развитието като управленски фокус, и на нараст-

ващите инвестиции в новите технологии.

ИНТЕКСТ ООД
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служване. Например в асансьорната

техника – обикновените винтови

клеми, чиято конструкция не осигуря-

ва виброустойчивост, изискват пери-

одично донатягане, което води до

нежелан разход на време и средства.

По отношение удобството при

работа с клеморедите от значение са

характеристиките:
n ергономичност - отнася се до из-

ползвания материал, формата и из-

работката;
n точна конструкция. Като пример

за недобро конструктивно решение

е използването на клеми, чиито

пети са или твърде стегнати и не

могат да се движат по носещата

шина, или са прекалено хлабави;
n унификация и стандартизация на

размерите и монтажните специ-

фики;
n защита от неправилен монтаж при

винтовите клеми. Представлява

удължение в долната част на ско-

бата, което блокира въвеждането

на проводник между стегната ско-

ба и корпуса на клемата.

Предимства на безвинтовите
клеми
Вече бяха споменати някои от

предимствата на винтовите клеми -

силна връзка, голям номинален ток и

др. Широкото използване на безвин-

тови клеми обаче се дължи на сила-

та им по отношение на други показа-

тели от процеса на опроводяване.

Безвинтовите клеми имат следни-

те предимства пред винтовите:

n бързо и лесно опроводяване;

n по-малка вероятност за грешки при

свързване на проводниците. Това

се дължи на отсъствието на винт,

който има много положения на на-

тегнатост;

n гарантираната пълна виброустой-

чивост;

n в определени случаи не е необходим

инструмент за свързване на про-

водника;

По отношение на принадлежности-

те е необходимо да се отбележи, че

както безвинтовите, така и винто-

вите клеми могат да се замостват

с безвинтови мостове. Тази тенден-

ция се наблюдава през последните ня-

колко години. Като предимство на

безвинтовите (пружинни) мостове

може да се изтъкне лесният и бърз

монтаж и демонтаж, а като недо-

статък – по-малкият номинален ток,

който пренасят към съседни клеми.

Водещите фирми-производители

показват

стремеж към универсалност
в разработването на клемите и

принадлежностите. Израз на този

стремеж са еднотипните като струк-

тура мостове, еднаквите габарити на

редовите клеми (имат една и съща

форма и размер за сечения от 2.5 до

10 mm2) и само една крайна капачка,

също в този диапазон. Тази универсал-

ност улеснява значително работата

с клеморедите и опростява докумен-

тацията. Не е случайно, например, че

пружинните клеми от типа „push-in“

се произвеждат в 3 размера за петте

сечения от 2.5 до 16 mm2. Практика-

та показва, че времето за опроводя-

ване на пружинните и ножовите кле-

ми е значително по-малко от харак-

терното за винтовата клема. Тази

чувствителна разлика е от значение

за значителната по обем инсталаци-

онна работа от гледна точка спестя-

ване на време и средства.

Големите и сложни схеми, в които

се налагат и допълнителни превключ-

вания, са наложили разработването на

модулни клемореди
Те предлагат няколко нива на

свързване, както и опроводяване на

общи модули. В модулните клемореди

е особено важно прилагането на вече

споменатата универсалност. Във

връзка със стремежа към осигурява-

не на все повече възможности при

свързването на обикновените проход-

ни редови клеми, конструкцията им се

усъвършенства чрез добавяне на два

допълнителни отвора за пружинни

мостове на тоководещата шина на

клемата - освен централния отвор за

винтово мостче. Това води до пости-

гане на по-голяма гъвкавост на схе-

мите при запазване на компактните

размери на клемореда.

Макар и сравнително рядко се из-

ползват и двустранно затворени

редови клеми. Пример са клеми с пред-

пазители от този тип.

Важна част от цялостните реше-

ния за опроводяване на отделните

производители е софтуерът за про-

ектиране. Някои производители пред-

лагат програми за проектиране, сгло-

бяване и поръчка на клемореди и клем-

ни кутии. С тях бързо и лесно се

определят сеченията и броят на кле-

мите (за даден тип кутия), принад-

лежностите (мостове и маркировки

за всяка клема), и се извежда дирек-

тно спецификация за заявка.

Съществуват и програми, създаде-

ни специално за надписване и поръчка

на маркировки и етикети.

Хибридни и шпилкови клеми
Хибридните клеми са вид ножови

клеми, от едната страна, на които

се свързва проводник със стандарт-

на PVC-изолация в диапазона 0.21 - 2.5

mm2 (ножова връзка), а от другата –

проводник с различна, нестандартна,

по-твърда изолация (винтова, пружин-

на връзка).

Шпилковите редови клеми се изпол-

зват за пренасяне на енергия. Пред-

назначени са за свързване на провод-

ници с накрайник кабелна обувка с

кръгло ухо. Сеченията на проводници-

те са в интервала от 10 до 300 mm2.

Произвеждат се за работни напреже-

ния до 4000 V и токове до 415 А. Мон-

тажните шини за тях са с размери 32

и 35 mm. Намират широко приложе-

ние в железопътния транспорт. Спе-

цифицират се в съответствие със

стандартите DIN 5510, Част 2, как-

то и железопътния стандарт NFF 16-

101 и BS 6853. Шпилковите клеми

също могат да се замостват, пред-

лагат се с разделителна стена като

принадлежност и могат да се покри-

ват с прозрачен профил.

Клеми за изравняване
на потенциалите
Друг вид редови клеми – тези за

ширмовани кабели, са специална ка-

тегория пружинни клеми. Част от тях

конструктивно са предназначени за

монтаж на носеща шина, масово - на

DIN-шина.

Използването им се регламентира

от стандарта VDE 0133, който въвеж-

да еквипотенциално свързване на елек-

трическите компоненти на една ма-

шина (устройство). Някои от предпаз-

ните мерки, които стандартът рег-

ламентира, са - разделяне на заземле-

нието на „мръсно“ и „чисто“; зазем-

ление на неутралата с използване на

големи заземителни проводници; раз-

деляне и екраниране на комутиращи-

те устройства и чувствителното на

интерференция оборудване; екранира-

не само от едната страна. Също така,

за всички връзки към електрически

мотори и за сигнали следва да се из-

ползват само екранирани кабели. Мо-

торните задвижвания трябва да се

екранират и в двата края.
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Невъзможно е изграждането на си-

стеми за сграден мениджмънт (BMS)

чрез използване на протоколите и

архитектурата на стандарта DALI.

Системи за управление на осветле-

нието, базирани на стандарта, могат

да се включват към BMS като тяхна

подсистема. В случаите, в които DALI

работи като самостоятелна систе-

ма, се осъщестява само локално уп-

равление на осветлението, без това

да има отношение към целия сграден

мениджмънт. Логично, в приложения,

в които DALI решения са подсистеми

на BMS, между тях се осъществява

комуникационен обмен. В този случай

осветителната система не е само-

стоятелна и нейното управление е

част от общия сграден мениджмънт.

Използването на DALI системи като

част от BMS крие възможности за

постигане на значителни икономии на

енергия, тъй като се осъществява

координиран контрол на всички сис-

теми в една сграда. Възможно е също

системата DALI да се обособи като

самостоятелна подсистема в BMS. В

този случай между двете системи се

осъществява обмен само на най-важ-

ната информация, като съобщение за

дефект, например.

Лесно инсталиране
на DALI системи
Поради опростената структура,

инсталирането на системите DALI е

лесно, тъй като отсъстват специал-

ни изисквания по отношение на изпол-

званите устройства или захранващи-

те кабели. Възможно е комбиниране-

то на устройства и компоненти от

различни производители. Тъй като

всяко изпълнително устройство, било

то електронен пусково-регулиращ

апарат, димер за нажежаеми лампи

или димируем трансформатор за ха-

логенни лампи, включено в мрежата

на системата, притежава собствен

адрес, то управлението му е индиви-

дуално. По този начин, освен че всяко

устройство получава индивидуално

задание за изпълнение на определена

задача, е възможен и контрол на из-

лъчвания от осветителите светли-

нен поток. Системата позволява

свързване на различни групи освети-

тели, които не е задължително да

работят в един и същ режим, към общ

двужилен комуникационен кабел. Не е

необходимо използване на външна

комутационна апаратура, тъй като

пусково-регулиращият апарат управ-

лява режима на работа на източника

в съответствие със сигнала, получа-

ван по комуникационния кабел. Двупо-

сочната връзка между управляващо-

то устройство и осветителите по-

зволява получаване на обратна инфор-

мация за работата на източниците

и пусково-регулиращите апарати. Ко-

муникацията се осъществява посред-

ством обикновен кабел, без необходи-

мост от спазване на специални пра-

вила за полагането му до осветите-

лите.

Системата дава възможност за

съхраняване на различни
светлинни сцени
Броят им може да достигне най-

много до шестнадесет, а обединява-

нето на 64 адреса в 16 групи значи-

телно улеснява настройването на

конкретния светлинен сценарий. Про-

мените, свързани с изменение на ус-

ловията на работа на отделни групи

осветители или добавяне на нови ос-

ветители, се решават с препрогра-

Контрол на осветлението
с DALI
Част II. Електрически характеристики и инсталационни
специфики на системи DALI

Стандартът DALI е разработен специално за мониторинг и

контрол на осветителните системи. Той успешно съчетава

възможностите на цифровите технологии за управление с

основното предимство на аналоговите - по-ниската им цена.

Предлага опростен начин за комуникация, приспособен изця-

ло към нуждите на съвременните осветителни системи.

Фиг. 1. Принципна конфигурация на системата DALI



ÑÒÐ. 372*2009

Wago Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Òúðãîâñêî ïðåäñòàâèòåëñòâî:
1330 Ñîôèÿ, óë. Ãþåøåâî 83, Áèçíåñ öåíòúð Ñåðäèêà, Ñãðàäà 1, åò. 4, îôèñ 417
òåë.: 02/ 489 46 09, 489 46 10; ôàêñ: 02/ 928 28 50; info-bg@wago.com
Âàðíà/Áóðãàñ: 0898 428 190

www.wago.comÍÎÂ  ÎÔÈÑ

Fieldbus : TCP/ IP, PROFINET, PROFIBUS, INTERBUS, DeviceNet,CANopen,
CAL, MODBUS, CC-LINK, Firewire, LONWORKS

Äèãèòàëíè âõîäîâå è èçõîäè ñ 2, 4 èëè 8 êàíàëà.

Àíàëîãîâè âõîäîâå è èçõîäè ñ 2 èëè 4 êàíàëà.

Ñïåöèàëíè êëåìè RS232, Counter, DALI, Bluetooth, TTY, SSI



ÑÒÐ. 38 2*2009

> îñâåòëåíèå

миране на управляващото устрой-

ство, без да се налагат хардуерни

измемения, респективно изменения в

инсталацията.

Предаването на данни се осъще-

ствява по стандартна самостоятел-

на двупроводна линия, чиято макси-

мална дължина между две устройства

не бива да превишава 300 m. Връзка-

та е двупосочна, което позволява

управляващият блок да получава ин-

формация за състоянието на управ-

ляваните източници.

Скоростта на обмен на данни
в двете посоки е 1,2 kbps
Кодирането на данните е чрез

Manchester код, структурата на кой-

то включва разпознаване на грешка

при предаването.

Съобщенията в стандарта

съдържат адресна част и командна

част. Адресната част определя за кой

DALI модул е предназначено съобще-

нието. Отделният модул може да

принадлежи на повече от една група

по едно и също време.

Интензивността на светене е

дефинирано в съобщенията на стан-

дарта посредством 8-битово число.

Стойността 0 означава, че източ-

никът не е включен. Зависимостта

на интензивността на светлината

от управляващото двоично число е

логаритмична крива, но поради осо-

беностите си човешкото око я

възприема като линейна. Всички ба-

ласти и контролери в стандарта се

придържат към същата логаритмич-

на крива, независимо от тяхното

абсолютно нулево ниво. Стан-

дартът определя интензитета на

светене в диапазона 0,1 - 100%, ко-

ето става дискретно на 64 стъпки

– определя се от 8-битовото число

в комуникационния протокол.

Електрически характеристики
Постоянното напрежение в кому-

никационната линия е между 9,5 и

22,5 V, а типичната му стойност е

16 V. Важно условие е напрежение-

то на най-отдалечения приемник

(димер, ПРА и др.) да е с не повече

от 2 V по-малко от това на управля-

ващия блок. Това е и причината,

поради която при използване на

твърде тънки проводници максимал-

ното разстояние намалява. Ниското

ниво или логическата нула съответ-

ства на преминаване от високо в

ниско логическо ниво. Типичната

стойност на напрежението, съот-

ветстващо на логическата нула, е

0 V, а диапазонът, в който се движи,

е от -4.5 V до 4,5 V. Логическа еди-

ница, или високо ниво, съответства

на преминаване от ниско във високо

ниво от 9,5 V до 22,5 V с типична

стойност 16 V.

Максималният ток на входа на

приемника е 250 mA, а всеки елемент,

свързан към интерфейса, консумира

максимум 2 mA. Това е добре да бъде

взето предвид при избора на захран-

ване на интерфейса.

Индивидуално управление
на всяко тяло
Система DALI би могла да бъде

инсталирана едновременно със зах-

ранващата инсталация. Могат да се

използват същите кабели, както при

инсталиране на аналогово комуника-

ционна линия 1 – 10 V. Но за разлика

от него, при инсталирането на DALI

интерфейс не се налага използване

на допълнителни устройства, измер-

ваща и тестваща апаратура или

спазването на поляритет при

присъединяване на устройствата. С

DALI е възможно да се управлява едно

осветително тяло или група от ос-

ветители, без това да налага изпол-

зването на паралелно окабеляване.

Също така, не се налага предвиж-

дане на възможност за изключване

на товарите от главното захранва-

не, тъй като устройствата могат

да бъдат включвани и изключвани

чрез системата. Разположението на

ключовете, контрол панелите и сен-

зорите може да бъде избрано произ-

волно, а начинът на свързване е

възможно да се избере и на по-късен

етап. Възможно е използването на

свързване тип „звезда“ или последо-

вателното свързване, както и ком-

бинация от тях. Последователното

свързване на кабелите се приема

като по лесен метод в сравнение с

останалите, а свързването „звезда“

в много случаи може да се окаже по-

добро по отношение на дължината на

кабела.

Фиг. 2. Възможни варианти на
различни светлинни сцени в
конферентна зала
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Приложна област на потопяемите помпи
Потопяемите помпи за отпадни води се използват

основно като част от канализационни помпени станции.

Намират приложение и в промишлени утаители, както и

за транспорт на частично пречистени технологични от-

падни води от различни производства. Характерно при-

ложение на по-малките потопяеми помпи е изпомпване на

частично пречистени отпадни води от резервоари към

системи със септични ями. По-големи и по-малки потопя-

еми помпени агрегати се използват за изпомпване на

отпадъчни и поройни води от жилищни сгради, училища,

обществени сгради, индустриални предприятия и селища.

Освен за транспорт на отпадни води, по принцип, пото-

пяемите помпи се използват и за изпомпване на чиста

вода, както и на неомекотена вода.

Потопяемите помпи - две основни групи
Потопяемите помпи се класифицират в две основни

групи. Едната обхваща малките помпени агрегати, изпол-

звани за изпомпване на битови отпадни води, както и

отпадните води от неголеми обществени сгради. Техни-

ческата им спецификация обикновено включва възможност

за работа с води, съдържащи твърди частици с диаметър

до 5 милиметра и мощност до 1.5 киловата. Често, ма-

ломощните потопяеми помпи за отпадни води се нари-

чат канализационни струйни помпи или ежектори. Вто-

рата категория включва по-големите потопяеми помпи.

За разлика от представителите на първата група, тези

помпи имат способността да транспортират води,

съдържащи твърди замърсители с диаметър, по-голям от

5 милиметра. Използват се в комунални и индустриални

приложения, за изпомпване на битови и промишлени от-

падни води.

Коректният избор на една потопяема помпа се базира

на системата, в която тя ще работи. Това е така, за-

щото работата на помпите за отпадни води е резултат

от взаимодействието им с нагнетателния тръбопровод.

Главна и спомагателни характеристики
Всички потопяеми помпи за отпадни води представля-

ват центробежни помпи, и като такива са носители на

основните им технически характеристики.

Главната им работна характеристика представлява

диаграма, която показва връзката между напор и дебит

на помпата (фигура 1). Необходимо е да се обърне внима-

ние на евентуалните ограничения, видими на фигурата с

Потопяеми помпи за битови
отпадни води
Притежават сериозни предимства, обясняващи широкото им
приложение

Потопяемите помпи за отпадни води държат сериозен дял от пазара на канализационни хидрав-

лични машини. Причина за широкото им разпространение са някои техни приложни и конструк-

тивни предимства. Сред тях са отпадане на необходимостта от използване на охладителни кожуси,

както и сравнително ниските разходи, свързани с инсталацията и пуска на помпения агрегат в

работа. Други важни предимства са ниските нива на отделяния шум, както и надеждната работа

и дългият им експлоатационен живот.
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пунктирана линия, които биха могли да бъдат причинени

от кавитация, вибрации или претоварване на двигателя.

Спомагателната характеристика показва връзката

между дебит и мощност, КПД и нетна положителна

смукателна височина (NPSH).

Друга важна характеристика на помпите - кривата на

КПД, също е функция на дебита. За потопяеми помпи се

определя както КПД на агрегата, така и коефициентът

на полезно действие на помпата. Разликата между тях

представлява КПД на двигателя. Също така, много чес-

то се показват различни криви на помпата, характерни

за различни диаметри на работното колело, и съответ-

но ефективността им (фигура 2).

Основна характеристика на потопояемите помпи е и

т.нар. силова характеристика. Известно е, че необходи-

мата мощност на помпата също е функция на дебита. На

фигура 1, изобразяваща главната работна характерис-

тика, биха могли да се видят необходимата мощност на

помпата и на агрегата.

Тъй като изчисленията за NPSH се правят само за помпи

„сух“ монтаж, тези характеристики обикновено не се

показват при потопяемите помпи за отпадни води. Те

могат да бъдат изискани от производителя при запит-

ване, в случай на съмнение за кавитация при „сух“ мон-

таж.

Работна точка на помпата
От огромно значение за добрата работа на помпата

и системата като цяло е правилното определяне на раз-

положението, размерите, арматурата и всички остана-

ли елементи на нагнетателния тръбопровод, категорич-

ни са експерти по темата. Не бива да се подценява и

влиянието, което те оказват върху енергийната консу-

мация на хидравличната машина.

На базата на характеристиките на тръбопровода и

помпата се определя работната точка на помпата. Как-

то е добре известно, тя се явява пресечна точка между

двете характеристики. На фигура 3 може да се види

теоретично изчислената работна характеристика на

една потопяема помпа за отпадни води.

Всеки специалист в областта е наясно, че реалната

и теоретично определената работни точки в почти

Фиг. 1. Фиг. 2.
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всички случаи се различават. Причи-

ни са неточности при пресмятане на

загубите в тръбопровода, както и от-

клоненията от главната работна ха-

рактеристика, зададена от произво-

дителя на помпи. Също така, функци-

онирането на помпата се променя в

резултат на износване, корозия и на-

лепи по нея и нагнетателния тръбоп-

ровод. На фигура 4 се вижда, че реал-

ната работна точка се „движи“ в оп-

ределени граници около изчислената.

Отличават се с дълъг живот
Както вече бе споменато, едно от

най-големите предимства на потопя-

емите помпи е надеждната работа и

дългият им живот. Те се дължат в

голяма степен на факта, че помпата

е специално разработена за работа

под вода. По този начин водата ох-

лажда двигателя, с което се пости-

га сериозно удължаване на живота му,

както и на целия агрегат. Конструк-

цията на потопяемите помпи е от

определящо значение за минималното

износване и ниската енергоемкост.

Друга съществена специфика на по-

топяемите помпи за отпадни води е,

че повечето станции не се нуждаят

от вентилация, например. Не бива да

се забравят и възможните проблеми

от заливане, характерни за други

видове помпи, които не съпровождат

работата на потопяемите помпи.

Ниски нива на отделяния шум
По-ниските нива на шум, харак-

терни за работата на потопяемите

помпи, се дължат на обстоятелство-

то, че агрегатът се намира доста

под нивото на земната повърхност.

Опасността от аварии е по-малка в

сравнение с агрегати с открити дви-

гатели. Над земята обикновено е

само пултът за управление. Още

повече, мокрите шахти обикновено

се изграждат така, че входящата

отпадна вода промива дъното и по-

този начин трудно се задържат

миризми.

Характерни за други видове помпи

проблеми, като например запушване

на смукателната тръба и необходи-

мост от определена нетна положи-

телна смукателна височина, за да

работи агрегатът ефективно, не се

срещат при потопяемите помпи.

Обслужването на място е елементар-

но.

Материали в конструкцията
на помпите
Чугунът е основен материал, из-

ползван при потопяемите помпи за

отпадни води. В повечето случаи

валът на помпите се изработва из-

цяло или с покритие от неръждаема

стомана, за да е износоустойчив на

контакта с работната течност.

Стоманените части от конструкци-

ята на помпата или основата й чес-

то са изцяло дълбоко галванизирани

и издържат десетилетия на стандар-

тна работа с отпадни води. Покри-

тието на захранващите кабели при

потопяемите помпи трябва да е ус-

тойчиво на масла и други реактиви,

съдържащи се в отпадните води. Ос-

таналите „гумени“ части, като О-

пръстените, се правят обичайно от

нитрил или неопрен.

Фактори, влияещи върху
износването
Сред основните фактори, които

оказват влияние върху износването на

материалите, са съдържанието на

пясък, неговото качество, напорът на

помпата и типът на работното ко-

лело.

Съдържанието на пясък в отпад-

ните води е ниско, обикновено между

0,002 и 0,003 обемни процента.

Възможно е, обаче, то да се увелича-

ва пиково при обилни валежи и при то-

пенето на снеговете. За подобни при-

ложения е целесъобразно да се пред-

види басейн за отделяне на пясъка от

общите отпадни води.

Поведението на помпите при аб-

разивни среди зависи от съдържани-

ето, най-често на кварц и силикатен

пясък. При повишено съдържание на

пясък се повишава и плътността на

течността, респективно и необходи-

мата мощност на двигателя. Зато-

ва обикновено се предвижда запас от

30% в номиналната мощност на ма-

шината.

Износването на помпата би могло

да се минимизира чрез използване на

износоустойчиви материали. Като

най-рационално се приема използване-

то на материали с твърдост по-го-

ляма от 500 HB, като високолегира-

ни стомани. Добре е да се има пред-

вид, обаче, че машинната обработка-

та на подобни материали е много

трудна и скъпа.

Фиг. 3. Фиг. 4.
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Към тези класически изисквания

през последните години се прибави и

възможността системите да не ре-

агират на движението на неголеми

животни – домашният любимец спо-

койно да се разхожда из охранявано-

то помещение, без да предизвиква

грешна аларма.

Пасивни инфрачервени
(PIR) датчици
Те са най-масово разпространени-

те, само приемат (без да излъчват)

инфрачервени лъчи и затова се нари-

чат пасивни. Всяко тяло е източник

на такива лъчи с интензивност, пра-

во пропорционална на температура-

та му. Тъй като човешкото тяло е с

температура поне десетина градуса

над тази от предметите в помеще-

нието, неговите лъчи са с по-голяма

интензивност.

PIR датчикът съдържа елементи

наречени пирокристали, което пре-

връщат инфрачервените лъчи в

електрическо напрежение, пропор-

ционално на интензитета им. Така

при наличие на човек в помещение-

то напрежението нараства, което

чрез електронен блок се усилва и

преобразува за задействане на алар-

мата. По същия начин достатъчно

голямо напрежение могат да създа-

дат лъчите от радиатори, печки и

Датчици за движение и
присъствие в охранителни
системи
Едни от най-масово разпространените системи за охрана са тези

за регистриране на движението и присъствието на хора в зат-

ворено помещение. Реално техните датчици реагират само на

движение, но тъй като човек е невъзможно да стои практически

неподвижен се регистрира и присъствие. Освен сигурно задей-

стване при всяко наличие на човек те не трябва да дават греш-

на аларма при промени на обстановката в помещението, напри-

мер при повишаване на температурата или проникване на силна

външна светлина.

силни лампи, което да предизвика

грешна аларма, а човек да не бъде

„забелязан“.

Вероятността от това рязко на-

малява чрез използването на два еле-

мента в датчика, разположени бли-

зо един до друг, и усъвършенстван

електронен блок. Неподвижните

топли предмети и въздух създават

едно и също напрежение в двата еле-

мента, на което електронният блок

не реагира. При наличие на движещ

се човек най-напред се променя на-

прежението на един от елементите

и след това на другия, което позво-

лява активиране на алармата. Има

PIR датчици с четири елемента,

които реагират по подобен начин и

на вертикално движение (качване по

стълба).

Сигурността на действие нара-

ства при по-голямо напрежение от

пирокристалите, поради което пред

тях се поставят френелови лещи за

фокусиране на лъчите. Те се изра-

ботват от прозрачна  пластмаса,

имат кръгла форма и се състоят от

концентрични сегменти с триъгъл-

но напречно сечение (фиг. 1а). Пада-

щите върху тяхната изпъкнала

повърхност лъчи се концентрират

във фокуса на лещата от другата

страна, където е поставен пирокри-

сталът. Реално лещите улавят само

лъчите от част от пространство-

то пред себе си, представляващо

тънък конус с ос перпендикулярна на

повърхността на лещата. За конт-

рол на цялото пространство пред

датчика той е снабден с пластина

(обикновено извита) с много лещи,

фокусирани върху пирокристалите.

Външният вид на такава пластина е

на фиг. 1б. Поради това охранявано-

то пространство е разделено на

множество тесни участъци, лъчите

от всеки от които се събират от

една леща, а чрез подходяща конст-

рукция на пластината върху всеки

пирокристал на датчика попадат

лъчите от група лещи. Простран-

ственото разположение на участъ-

ците в хоризонтална и вертикална

посока обикновено се дава в катало-

Фиг. 1.

б

а
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га на датчика, един пример за което

е фиг. 1в. Вертикалното разположе-

ние на участъците (вертикална ди-

аграма) е в долната част на фигура-

та, като във всеки от тях има по

едно „ветрило“ (хоризонтална диаг-

рама), дадено в горната част. Пока-

зана е дължината на тези условно

наречени хоризонтални участъци,

определяща обхвата на действие на

датчика. Дължината е най-голяма по

оста на датчика (в случая 15 m) и

намалява с увеличаване на ъгъла

спрямо нея. Обхватът е основен

параметър и се дава във вида axb –

„а“ показва стойността му по оста

и „b“ е широчината му (в случая 15

m). Стойността на „а“ е в граници-

те между 11 и 70 m, а на „b“ – от 11

до 36 m. Също параметър е ъгълът,

в който са разположени хоризонтал-

ните участъци (90° на фиг. 1в). При

PIR датчиците за монтиране на сте-

на този ъгъл е между 82° и 110°. Фиг.

1в показва още една характерна осо-

беност на PIR датчиците - чрез смя-

на на пластинката с лещите се по-

лучава друго пространствено разпо-

ложение на участъците (със синьо на

фигурата и обхват 24x2 метра). Че-

сто производителите предлагат ня-

колко набора от датчици, различава-

щи се само по пластината си, всеки

от които се използва при определе-

ни размери на помещението. Напри-

мер диаграмата в червено на фиг. 1в

е подходяща за охрана на стаи, а

тази в синьо - за коридори.

При движение на човек в охранява-

ната зона той последователно пре-

сича различни участъци, което води

до получаването върху пирокристала

на променливо напрежение с често-

та няколко херца (по-голяма при по-

бързо движение).

Датчиците с участъци според

фиг. 1в са най-често използвани и се

монтират на стена на височина в оп-

ределени граници - обикновено 2-2,5

m, но има датчици с минимална ви-

сочина 1,5 m. Важно е да се има пред-

вид, че разположението на участъ-

ците зависи от височината на дат-

чика.

За монтиране на таван се използ-

ват панорамни датчици с ъгъл 360°,

пример за разположението на чиито

участъци е даден на фиг. 2. Като

обхват тук се взима диаметърът на

хоризонталните участъци, който

обикновено е 3 - 3,5 пъти по-голям от

височината на помещението. За по-

мещения с подчертано правоъгълна

форма съществуват панорамни дат-

чици с овална хоризонтална диагра-

ма, например 10x6 m.

Трета разновидност са датчици-

те тип „завеса“ за монтиране на

стена, които улавят инфрачервени

лъчи от тясна и висока зона, обикно-

вено използвана като преграда за

влизане в помещение или сграда. Те

са подобни на тези за коридори, но

имат още по-тясна хоризонтална

зона за защита.

Сравнително нов вид са датчици-

те, които не реагират на малки жи-

вотни. Тази им фунционалност се

постига чрез комбинация от мерки:

специално разположение на френело-

вите елементи, подходяща форма на

участъците, различна чувствител-

ност във вертикално направление и,

разбира се, по-сложни алгоритми на

обработка на сигналите. Така съвре-

менните модели не подават фалши-

ви аларми дори когато домашният

любимец скача или се катери по ме-

белите. Обикновено тези датчици са

в два типоразмера – например нечув-

ствителни към животни с тегло до

18 и до 36 килограма.

За намаляване на влиянието на

видимата светлина (тя също нагря-

ва пирокристала) PIR датчиците

съдържат оптичен филтър, който

пропуска инфрачервени лъчи в грани-

ците 8 – 14 микрометра (в този об-

хват са лъчите от човешкото тяло).

Освен на оптиката за намалява-

не на грешните задействания се раз-

чита и на електронния блок за обра-

ботка на напрежението от пирокри-

сталите, а във все повече датчици

към това се прибавят и подходящи

алгоритми. В аналоговите датчици

PIR електронният блок изработва

импулс когато напрежението над-

хвърли определен праг, т.е. при на-

личие на инфрачервени лъчи с интен-

зитет над определено ниво в поне

един от участъците на охранявано-

то помещение. В значителна част

от сензорите има възможност за

настройване на прага с цел получа-

ване на сигурно задействане при

наличие на човек където и да е в

помещението. Това се нарича на-

стройваема чувствителност. Обик-

новено първият импулс не задейства

алармата, а това прави вторият,

третият или четвъртият импулс (в

много модели една от възможности-

те се избира чрез ключе при монта-

жа). Така се отстранява влиянието

съответно на един или повече сму-

щаващи импулса.

Все по-голямо разпространение

добиват цифровите PIR датчици, чи-

ято подобрена функционалност осигу-

рява практически нулева вероятност

от грешно задействане. Пример е

автоматичното компенсиране на

околната температура. При него

прагът на задействане не е фиксиран,

а се намалява при понижаване на окол-

ната температура и увеличава при

нейното нарастване. Друга функция е

автоматичната обработка на импул-

сите, при която задействането се

осъществява само когато сумата от

енергиите им надхвърли определена

стойност. Смущаващите импулси са

Фиг. 1.

в

Фиг. 2.





ÑÒÐ. 46 2*2009

> ñèãóðíîñò

с малка енергия и дори да са значител-

но на брой (което е малко вероятно)

няма да предизвикат задействане.

Същевременно един или няколко импул-

са, предизвикани от човек, са дос-

татъчни, за да го осигурят. Трета

функция се основава на двуполярния

характер на напрежението на пирокри-

стала и на еднополярните смущения.

При нея специална част на електрон-

ния блок осигурява задействане на

алармата само при еднакви положи-

телно и отрицателно напрежение.

Практически трите функции се изпол-

зват едновременно, като по-голяма

сигурност се получава, когато елек-

тронният блок е изцяло цифров. Обик-

новено той се реализира чрез цифров

сигнален процесор (DSP), който не

само осигурява всички описани функ-

ции, но в паметта му може да се за-

пише алгоритъм за допълнителна ефи-

касна защита от смущения.

PIR датчиците се захранват с

постоянно напрежение обикновено

осигурявано от централата и пода-

вано по кабела между нея и датчика.

Като параметри на датчиците се

задават границите на напрежението

(долната е между 3 и 20 V, а горната

– от 9 до 27 V) и стойността на

консумирания ток (между 5 и 30 mA).

Всеки датчик трябва да е защитен

срещу посегателства. Затова задъ-

лжително датчиците съдържат

т.нар. тампер, представляващ меха-

ничен контакт, който се отваря при

сваляне на капака на датчика и задей-

ства алармата. Твърде много са дат-

чиците с втори тампер, задействащ

се при отделянето им от плоскостта,

на която са закрепени.

Освен споменатите вече парамет-

ри съществени при избора на подхо-

дящ датчик PIR са и слeдните:

n Граници на скоростта на движение,

които могат да бъдат регистрира-

ни. Долната е между 0,15 и 0,2 m/s,

а горната – от 3 до 15 m/s.

n Височината на монтиране на дат-

чиците за стена – от 1,5 до 2,7 m

в зависимост от модела.

n Максимална напрегнатост на елек-

трическото поле около датчика,

която не влияе на работата му.

Стойностите са между 3 и 50 V/

m и се отнасят до честоти на

полето в дадени граници, обикно-

вено от десетина MHz до 1 GHz.

Освен описаните методи за защи-

та принос за получаването на тези

големи стойности има и вградени-

ят метален екран в повечето дат-

чици.

n Работен температурен обхват с

долна граница от -30° до +5° и гор-

на между +50° и +95°.

Независимо от описаните мерки за

избягване на грешни задействания на

алармата, при монтажа на PIR дат-

чиците трябва да се спазват редица

правила:

n Обхватът на датчиците за мон-

таж на стена трябва да е най-много

3 пъти по-голям от размерите на

охраняваното помещение. В проти-

вен случай, има опасност от греш-

но задействане на алармата.

n Мястото на монтаж на стената

трябва да се подбере така, че при

движението си хората да преси-

чат участъците от френеловите

лещи, а не то да е по оста им.

n Датчикът не трябва да се монти-

ра срещу място, където може да

се очаква бърза смяна на топъл и

студен въздух (например изход на

климатик), която може да го задей-

ства.

n Датчикът трябва да се затвори

плътно, за да не проникват насе-

коми през евентуални отвори в ку-

тията и да задействат алармата.

n След приключване на монтажа

трябва да се провери дали дат-

чикът реагира на движение и

присъствие във всички части на

помещението.

Микровълнови датчици
Те са от категорията на актив-

ните датчици, тъй като съдържат

предавател за излъчване на елект-

ромагнитни вълни с много висока

честота и приемник на отразените

от околни предмети вълни. Основа-

ват се на доплеровия ефект – кога-

то обектът, от който вълните се

отразяват, приближава до датчика

тяхната честота нараства, като

изменението е право пропорционал-

но на скоростта на движение. По

подобен начин честотата намалява

при отдалечаване на обекта. Имен-

но разликата в честотите на из-

лъчваната и отразената вълна по-

зволява да се регистрира движение

на всякакви отразяващи обекти,

включително и хора. Предимството

в откриването на много бавно дви-

жещи се обекти (със скорост някол-

ко сm/s) често се превръща в източ-

ник на грешна аларма. Освен това

вълните не проникват през метал-

ни предмети и движение зад тях не

може да бъде регистрирано. Същев-

ременно те преминават през стени

и могат да регистрират движение

в съседни помещения. Всичко това

определя като основно приложение

на микровълновите датчици за реги-

стриране на движението на хора

пред входната врата на жилище или

сграда.

Комбинирани датчици
Тези за охрана на затворени поме-

щения обикновено са комбинация на

PIR датчик и микровълнов, като чес-

тотата на последния е около 10 GHz

(има няколко международно разреше-

ни честоти). Целта на комбиниране-

то на двата вида е по-нататъшно

намаляване на вероятността от

грешна аларма. Основният принцип на

работа е задействане на алармата,

само когато и двата датчика са ус-

тановили наличието на движещ се

обект. Зоната на излъчване на елек-

тромагнитните вълни е по-тясна от

тази на PIR датчика, например ъгълът

в хоризонтална посока е 90°, а този

във вертикална - 40°. Дължината й е

между 4 и 20 метра и често може да

се регулира при монтаж. Основните

приложения са в случаите, когато има

опасност от грешно задействане на

PIR датчиците.

Безжични датчици
Те могат да бъдат всеки от разгледаните видове, като при задействане преда-

ват радиосигнал (на честота 433 или 868 MHz) до централата. Обхватът на преда-

ване в сгради е между 10 и 150 m, докато в открито пространство може да достиг-

не 1 km. Захранването им се осигурява от батерии (например 3 броя тип ААА), като

времето на работа с един комплект е между 1 и 2 години.
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Анемометрите са измервателни уреди със сравнително

несложно устройство и принцип на работа. Според ис-

торически сведения, първият анемометър е създаден през

петнайсети век от италианския архитект Леон Батис-

та Алберти. През изминалите векове, конструкцията им

е претърпяла сериозно развитие, разработени са различ-

ни видове. Значително е подобрена и точността им. Към

съвременните модели анемометри се отнасят ултраз-

вуковите и лазер доплеровите уреди.

Конструкция на анемометъра
В зависимост от принципа си на работа, анемометри-

те се разделят в две основни групи. Първата включва

уреди, измерващи скоростта на газовия поток. Работа-

та на вторите се базира на определяне на неговото

налягане. Тъй като характеристиките - скорост и наля-

гане на газовия поток, са тясно свързани, често се из-

ползва общ уред за определянето им.

Конструкцията на анемометъра се състои от три

основни части – приемно устройство, вторичен преоб-

разувател и отчитащо устройство. Приемното устрой-

ство е познато още като чувствителен елемент на

анемометъра или първичен преобразовател. Вторични-

ят преобразовател представлява механичен, пневмати-

чен или електронен блок, който, както личи от наиме-

нованието му, преобразува, усилва и предава деформа-

цията на чувствителния елемент към отчитащото

устройство. Самото отчитащо устройство обикнове-

но е във вид на скала, индикатор или дисплей, върху които

лесно могат да бъдат отчетени получените резулта-

ти.

Видове анемометри
Групата на анемометрите включва разнообразие от

различаващи се като конструкция уреди, които могат да

се класифицират на основата на различи признаци. Най-

често се систематизират в пет основни групи - меха-

нични, манометрични, акустични и оптични уреди, както

и термоанемометри.

Анемометри
Предназначени да измерват скоростта на въздушни потоци,
те играят важна роля в редица приложения

Макар и не добре познати и много широко използвани уреди, анемометрите играят важна роля за

оптималното и безаварийно експлоатиране на редица съоръжения и системи. Предназначени са за

определяне скоростта и посоката на газови потоци. Първоначално са били използвани преимуще-

ствено за измерване скоростта и посоката на вятъра. Днес, освен в метеорологичните станции,

те намират широко приложение при определяне на средната скорост на въздуха във вентилаци-

онни и климатични системи, изградени в индустриални и жилищни сгради, в тунели, рудници и др.

Към групата на механичните анемометри се отна-

сят уреди, работата на които се базира на аеродинамич-

ните сили, възникващи при обтичане на тела със специ-

фична форма с въздушен поток. Сред най-често използ-

ваните уреди от тази група са чашковите и крилчатите

анемометри.

Манометричните прибори  измерват динамичното

налягане, което въздушен поток оказва върху течност в

специална тръбичка.
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При термоанемометрите измер-

ването на скоростта се базира на

промените в температурата на на-

грято тяло, зависещи от скоростта

на обтичащия го въздушен поток.

Към групата на  акустичните ане-

мометри се включват уреди, изпол-

зващи зависимостта между скорос-

тта на звука и скоростта на въздуш-

ния поток.

Работата на оптичните анемо-

метри се основава на т.нар. ефект

на Доплер.

Чашковите анемометри -
най-разпространени
Неслучайно са определяни като

най-разпространения и широко изпол-

зван вид анемометри. Сред причини-

те за това са сравнително елемен-

тарната им конструкция и добрите

им метрологични характеристики.

Основен конструктивен елемент на

чашковите анемометри са полусфе-

рични чашки (три или четири на

брой), въртящи се около вертикална

ос.

Принципът им на действие се ос-

новава на разликата между съпро-

тивленията на въздуха при обтича-

не на вдлъбнатата и изпъкналата

част на полусферичната чашка.

Съпротивлението при обтичане на

вдлъбнатата част е три пъти по-

голямо от съответстващото му при

обтичане на изпъкналата. Между

съпротивлението на въздуха и обо-

ротите на въртене на уреда съще-

ствува пропорционална зависимост.

Ако съпротивлението на въздуха

нараства пропорционално на квадра-

та на скоростта на флуида, то чаш-

ковият анемометър следва да се

върти със скорост, равна на 1/4 от

скоростта на флуида. Тъй като

съпротивлението зависи от число-

то на Рейнолдс, при измерване на

високи скорости е необходима инди-

видуална градуировка.

Обикновено ръчните чашкови ане-

мометри се препоръчват за измерва-

не на скорости от 2 до 30 m/s, при

които относителната грешка е око-

ло 2%. Уредите с преобразуване в

електрически сигнал могат да покри-

ват измервателни обхвати от 1,2 до

60 m/s.

Крилчати анемометри -
измерват средна скорост
При тях ролята на първичен при-

емник се изпълнява от пропелер. За

разлика от чашковия анемометър,

който се върти около вертикална ос,

перпендикулярна на посоката на

вятъра, крилчатият трябва да се по-

стави успоредно на нея. Следовател-

но, оста на пропелера следва винаги

да е успоредна на посоката на

въздушния поток. По тази причина се

препоръчва крилчатите анемомет-

ри да се комбинират с ветропоказа-

тел.

За този вид уреди е характерно,

че броят на оборотите на пропеле-

ра за единица време е пропорциона-

лен на скоростта на измервания по-

ток. Преобразуването на оборотите

на пропелера в електрически сигнал

обикновено се осъществява чрез

електрически контакт, който се

затваря при всеки негов пълен обо-

рот. Генерираното изходно напреже-

ние е пропорционално на скоростта

на въртене. Крилчатите анемомет-

ри измерват директно средната ско-

рост на въздушния поток.

Принцип на работа
на термоанемометри
Както вече бе посочено, термо-

анемометрите използват зависимо-

стта между промяната на темпера-

турата на едно нагрято тяло, обти-

чано от въздушен поток, и негова-

та скорост. Ако тялото се подгря-

ва непрекъснато, то зависимостта

е между неговата равновесна тем-

пература и скоростта на потока.

Във вид на чувствителен елемент

при термоанемометрите се използ-

ват тънки проводници и ленти, с

малка топлинна инерционност и ви-

сока устойчивост на вибрации. Обик-

новено термоанемометричните чув-

ствителни елементи се изработват

от волфрамов проводник с платино-

во покритие, с диаметър около 0,005

mm и дължина 1 mm. При работа на

уреда в тежки експлоатационни ус-

ловия е целесъобразно да се използ-

Фиг. 1. Чашков анемометър Фиг. 2. Акустичен анемометър
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ва специален чувствителен елемент,

имащ тяло от огнеупорно стъкло,

върху което е напластено платине-

но фолио, с дебелина 0,2 mm и дължи-

на 1 mm.

Термоанемометрите поддържат

два режима на работа:

Метод на постоянен ток - при

изменение на скоростта на потока се

променя и температурата на нишка-

та, т.е. нейното съпротивление;

Метод на постоянна температу-

ра - съпротивлението и температу-

рата на нишката се поддържат по-

стоянни с помощта на система за

автоматично регулиране на тока,

който в случая е база за определяне

скоростта на въздушния поток.

Предимства и недостатъци
на термоанемометрите
Термоанемометричният метод на

измерване се отличава с висока чув-

ствителност. Сериозни негови недо-

статъци, обаче, са намаляване на чув-

ствителността при увеличаване

скоростта на потока, както и

невъзможност за осигуряване на оп-

тимален режим на работа на чув-

ствителния елемент.

За да се поддържа чувствително-

стта на прибора достатъчно висо-

ка, е необходимо температурата на

чувствителния елемент да бъде зна-

чително по-голяма от температура-

та на въздушния поток. Обикновено

температурата на проводника е

само с около 200 - 300 К по-висока.

Това намалява възможностите за

приложение на метода и той се из-

ползва при температури на потока,

не по-високи от 700 - 800 К. Недо-

статък на метода е и високата чув-

ствителност на елемента към замъ-

рсяване, което обяснява затруднено-

то му използване в запрашени пото-

ци.

Предимства на термоанемометри-

те са подчертаната вече висока

чувствителност, както и широкият

диапазон на измерване. Недостатъ-

ци са чупливост на нишката, нелиней-

на измервателна характеристика,

загуба на чувствителност с време-

то и др. Поради малката механична

якост на чувствителните елементи

с проводник и сравнително сложните

електрически схеми са изработени

специални сонди, с вградени съпро-

тивления. Те се използват за въздуш-

ни потоци със скорости от 0,02 до 5

m/s, отличават се с относителна

грешка +/- 5% и обхват на работна-

та температура от 0 до 40оС.

Акустични анемометри -
измерват скоростта и посоката
С акустичните анемометри се

определя както скоростта на пото-

ка, така и посоката му, на базата на

ултразвукови вълни. За тази цел ане-

мометърът е оборудван с две двой-

ки ултразвукови преобразователи,

разположени едни срещу други. Пос-

ледователно, всеки преобразовател

излъчва ултразвуков сигнал, с посо-

ка през въздушния поток към срещу-

положния преобразувател. Ако посо-

ките на потока и ултразвуковия

сигнал съвпадат, сигналът ще пре-

мине разстоянието от излъчващия

до приемащия преобразовател по-

бързо. Съответно, ако потокът има

противоположна на сигнала посока,

времето, за което ултразвуковият

сигнал ще достигне до срещуполож-

ния преобразувател, ще е по-дълго.

Чрез пресмятане на времето, необ-

ходимо на звуковия сигнал да достиг-

не до срещуположния преобразова-

тел и да се върне обратно, се опре-

деля скоростта на потока. Посока-

та на въздушния поток се определя

в зависимост от ъгъла, под който

той пресича ултразвуковите вълни.

Акустичните анемометри се из-

ползват широко, тъй като се отли-

чават с висока точност и конструк-

ция, в която отсъстват движещи се

части. Също така те запазват оп-

тималните си експлоатационни ха-

рактеристики в турбулентна среда.

Лазер-доплеровият анемометър -
високоточен
Скоростта на въздушните пото-

ци при лазер-доплеровите анемомет-

ри се измерва, благодарение на лазе-

рен лъч. За разлика от вече разгледа-

ните уреди тези анемометри осигу-

ряват безконтактно измерване на

скоростта на газообразни, течни и

твърди среди, съдържащи светоот-

разяващи частици.

Принципът им на действие се ос-

новава на измерване разликата в

честотите на вълните, възникващи

в резултат от отражението на ла-

зерния лъч в движещите се частици.

Оптическите анемометри се ха-

рактеризират с висока точност и

бързодействие, както и вече подчер-

таното отсъствие на контакт меж-

ду уреда и контролирания поток. Из-

мерват скоростта на въздушния по-

ток в много широк диапазон от някол-

ко микрометра в секунда до няколко

километра в секунда. Въпреки предим-

ствата си, лазерните анемометри са

сложни като конструкция и скъпи

уреди, поради което се използват по-

широко в индустрията.

История на анемометъра
Както вече бе споменато, първият анемометър е разработен през далеч-

ната 1450 г. от италианския архитект Леон Батиста Алберти. Уредът пред-

ставлявал диск, поставен перпендикулярно на посоката вятъра, който тряб-

вало да се завърта от силата му. За нея се съдело по ъгъла на наклон на диска.

През 1846 г. ирландецът Джон Робинсон създава първия чашков анемометър.

Конструктивно, той бил решен с четири кухи полусферични чашки, разположе-

ни върху еднакви по дължина хоризонтални рамки, свързани към въртяща се

вертикална ос. Робинсон вярвал, че неговият анемометър е с перфектен ди-

зайн и отчетените данни винаги ще бъдат точни, независимо от големината

на чашките и дължината на рамките. За жалост, тезата му не била вярна. По

късно, през 1926 г. канадецът Джон Ратерсон открил, че за по-голяма точност

на уреда е възможно да се използват три чашки, разположени върху рамки с

различна дължина.

Първият акустичен анемометър, определящ едновременно скоростта и по-

соката на вятъра, бил разработен през 1994 г. от геолога Андреас Флитч.
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и на сгради в строеж.

Методът се основава на способността на телата да

излъчват електромагнитни вълни със строго определе-

на дължина. Интензитетът на излъчването е в пряка

зависимост от температурата на телата, т.е. с нейно-

то повишаване правопропорционално се увеличава и из-

лъчвателната им способност.

Безразрушителен мониторинг и диагностика
Основни елементи на всяка термовизионна система са

оптична система и детектор. Посредством тях се улавя

електромагнитната енергия, излъчвана от обекта, и се

преобразува в сигнал, свидетелстващ за температура-

та му. Инфрачервената термография позволява измерва-

не на температурата от разстояние, без да е необходим

контакт между измервателния уред и обекта на измер-

ване. Следователно проблемите се локализират, без да

се нарушава целостта на сградата, при това на етап,

предшестващ видимото им с просто око проявление.

Типични проблеми, които могат да се открият и диагно-

стицират с инфрачервената термография, са пукнатини

или мокри петна.

Чрез термографските системи се получава достоверна

и надеждна информация за състоянието както на цялата

сграда, така и на отделни части от нея. Лесно, бързо и

точно се установява наличието на проблем в конструк-

цията, в инсталациите, в изолацията, зоните, през кои-

то има най-големи топлинни загуби. Също така, могат

да се локализира точното местоположение на скрити те-

чове.

Видове термографски системи
Най-общо термографските системи могат да се раз-

делят в две основни групи. Първата включва т.нар. обик-

Специфициране на
термовизионни системи
Видове термографски системи и критерии за избора им
в зависимост от приложението

Висока енергийна ефективност, отсъствие на влага, надеж-

дна конструкция, отговаряща на съвременните изисквания,

уникална фасада и дори енергийна независимост - са само част

от изискванията, на които се очаква да отговаря една съвре-

менна сграда. Постигането им е свързано както с използва-

не на висококачествени строителни материали и спазване

на всички нормативни и технически изисквания, така и с при-

лагането на съвременни методи за диагностика и контрол.

 И именно инфрачервената термография е метод,

предлагащ много големи възможности за мониторинг и

диагностика на състоянието на вече построени сгради
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новени сензори, измерващи темпера-

турата в дадена точка. Втората

група се отнася до уреди, генерира-

щи цялостно топлинно изображение

на обекта, чрез измерване на темпе-

ратурата в множество точки.

Характерна за обикновените сен-

зори е възможността да се получи

необходимата информация на прием-

лива цена. Те не могат да осигурят

висока разделителна способност и

следователно да постигнат прециз-

ност в измерването. Обикновените

инфрачервени термометри могат да

измерват температурата и да съхра-

няват определен обем от измерени

стойности. Не всички модели са

съвместими с персонален компютър,

което ограничава възможностите за

съхраняване на данните за по-дълъг

период, както и с цел допълнителни

анализи.

От своя страна, термовизионни-

те системи, генериращи цялостна

топлинна картина, предлагат пове-

че възможности, но логично на по-

висока цена. Те се характеризират с

висока разделителна способност и

прецизно измерва-

не на температу-

рата. Наличието

на проблемни зони,

на дефекти в кон-

струкцията или на

проблеми в инста-

лациите ясно се

откроява на полу-

ченото термо-

графско изображе-

ние. Обикновено

към камерите е

приложен и допъл-

нителен софтуер

за допълнителна

обработка на получените данни, а за

съхраняване и пренос на информаци-

ята се използват различни устрой-

ства за пренос на данни.

Точкови термометри,
детектори и линейни скенери
В действителност, точковите

инфрачервени термометри измерват

температурата на кръгъл участък с

малка площ. Сред условията за полу-

чаване на точни резултати са добра

фокусировка на устройството. Също

така е важно да се избере точков

термометър с оптимална за конкрет-

ната задача оптична разделителна

способност. За по-добро насочване

повечето термометри са снабдени с

лазерен показалец, а отчетената

температура се визуализира върху

дисплея на уреда. Основен недостатък

на инфрачервените термометри е

малкият им обхват на измерване, ко-

ето ограничава приложението им.
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Други термографски уреди са инфрачервените детек-

тори, при които инфрачервената радиация се преобразу-

ва в електрически сигнал. Разделят се на две подгрупи -

квантови и топлинни. При квантовите, енергията на

фотоните директно се превръща в електрически сигнал,

а при топлинните се променя температурата на самия

детектор, при което се генерира електрическо напреже-

ние. Квантовите детектори обикновено представляват

фотодиоди.

При измерване температурата на точки, разположе-

ни по права линия обикновено се използват инфрачервени

линейни скенери. Те са подходящи за непрекъснато ска-

ниране на точки, разположени върху голяма площ. Линей-

ните скенери се явяват междинно звено между инфрачер-

вените термометри и инфрачервените камери.

Инфрачервените камери
формират цялостна картина
Инфрачервените камери са най-често използваните

термовизионни системи в областта на строителство-

то. Основното им предимство е генерирането на цяло-

стна картина за състоянието на сградата, на отделни

елементи от конструкцията й, на сградните инсталации

и др. С инфрачервените камери могат едновременно да

се проследят хиляди точки от контролирания обект, които

се визуализират като двуизмерно изображение, а всеки

отделен пиксел отговаря на температурата в дадена

точка. Тази термовизионна технология се отличава с

много по-добри технически характеристики, поради кое-

то би могла да се използва при мониторинг на големи като

площ обекти.

Формирането на изображението при инфрачервените

камери не се различава съществено от принципите, ха-

рактерни за обикновените камери. Разликата е, че при

инфрачервените камери се използва излъчваната от

телата топлинна енергия, докато при обикновените

камери изображението се формира на база видимата

светлина.

Формиране на термографската картина
Електромагнитната енергия, излъчвана от телата, се

улавя от камерата с помощта на оптика. Полученият

сигнал се усилва, обработва и визуализира в двуизмерно

изображение върху видеомонитор, който в повечето слу-

чаи е вграден в самата камера. Формирането на термо-

графско изображение е с помощта на вграден в камера-

та микропроцесор, който присвоява определен цвят на

всяка отделна точка от изображението, в съответствие

с измерената температура. Съвкупността от всички

точки образува цялостната термографска картина.

Принципно зоните с по-висока температура се визуали-

зират в по-топли цветове, а по-студените - в по-тъмни.

Крайният резултат на практика е „фотографска“ сним-

ка на излъчваната от телата и невидима за човешкото

око топлинна енергия.

Сред предимствата на инфрачервените камери е

възможността с тях да се заснемат както стационар-

ни, така и движещи се обекти. Обикновено камерите са

снабдени с автофокус и могат да работят в абсолютна

тъмнина. Както вече бе споменато, това е така, тъй като

за формиране на изображение те използват само елект-

ромагнитни вълни от инфрачервената област. Затова

светлинният фон не оказва никакво влияние върху рабо-

тата им.

Точност на измерване на температурата ±2%
При формиране на изображението, цветът на всеки

елемент съответства на строго определен диапазон от

температурната скала. За отклонения от нормалното
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състояние на изследвания обект се

съди по настъпили изменения в цве-

та в получената термографска кар-

тина.Основен фактор, оказващ влия-

ние върху точността на получената

информация е правилният избор на

подходяща за конкретните условия

термографска система. Коректно из-

браната инфрачервена камара гаран-

тира успешното и точно диагности-

циране, базирано на прецизно измер-

ване на температурата.

Обикновено инфрачервените каме-

ри измерват температури в диапазо-

на от -20 до 500°С, като за голяма

част от тях този диапазон може

значително да бъде разширен, напри-

мер до интервал от -40 до 2000°С.

Точността, с която камерите измер-

ват температурата, е от порядъка

на ±2% за целия работен температу-

рен интервал.

Факторът температура
на околната среда
Добре е да се има предвид, че върху

работата на термографските систе-

ми оказва влияние и температурата

на околната среда. Затова при спе-

цифициране на системата следва да

се обърне специално внимание на този

фактор. За една инфрачервената

камера е важно да запазва точност-

та си на работа за целия темпера-

турен интервал на контролираните

обекти. Това важи с особена сила, ако

данните се съхраняват с цел пред-

ставянето им във вид на графични

тенденции, проследяващи промените

в температурата на обекта като

функция на температурата на окол-

ната среда.

Обикновено термографските сис-

теми са проектирани и калибрирани

за работа при температура на окол-

ната среда от порядъка на 22 - 24°С,

но повечето от тях биха могли да

запазят точността си и при темпе-

ратура от порядъка на 30°С.

Важни фактори
при специфициране на камерите
Влияние върху точността на рабо-

та на камерата оказват и редица

други фактори, които е необходимо да

се вземат предвид при избора й. За-

това, в процеса на специфициране на

една термографска система е необ-

ходимо добре да се проучат условия-

та, в които ще работи камерата.

Необходимо е, също така, да се по-

знават някои характеристики на

тестваните обекти, като отража-

телната им способност, както и

способността им да поглъщат и да

отдават топлина. От не по-малко

значение е и разстоянието, на което

се намират изследваните обекти,

размерът им, инфрачервените им ха-

рактеристики, както и професиона-

лизмът на специалиста, работещ със

системата.

Сред определящите фактори за

формиране на качествено термограф-

ско изображение са и техническите

характеристики на инфрачервената

камера. Сред тях основни са раздели-

телната способност, чувствително-

стта, възможностите на блока за
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обработка на сигнала и скоростта на

сканиране, както и спецификите на

оптичната система на камерата.

Характеристиката
разделителна способност
Разделителната способност е от

критично важно значение за прециз-

ната работа на една инфрачервена

камера. Характеристиката се опре-

деля от възможността камерата да

фокусира равнината на изследвания

обект върху достатъчно голям брой

пикселни елементи на нейния детек-

тор. Целта е той да се разграничи

ясно от заобикалящата го среда,

което би позволило и точно измерва-

не на температурата му.

В зависимост от конкретното

приложение на камерата и необходи-

мото качество на генерираното изоб-

ражение се определя съответно и

необходимата разделителна способ-

ност. По-високата разделителна спо-

собност осигурява не само високока-

чествено изображение, но позволява

камерата да се използва за точно

измерване на температурата на по-

малки и по-отдалечени обекти с по-

висока точност.

Характеристиката
чувствителност на камерата
Друга основна техническа харак-

теристика на инфрачервените каме-

ри е чувствителността им. Както и

разделителната способност, тя се

определя в зависимост от конкрет-

ните изисквания и условия на работа.

Често чувствителността на една

инфрачервена камера се изразява

като шумов еквивалент на темпера-

турната разлика или NETD (Noise

Equivalent Temperature Differential). Той

представлява най-малката темпера-

турна разлика, която камерата би

могла да засече при статични усло-

вия на работа. Добре е да се има

предвид, че NETD се определя в ла-

бораторни условия, докато реална-

та чувствителност на камерата в

крайна сметка зависи от условията

на конкретното приложение. При ра-

бота на инфрачервената камера в

ниско- и високотемпературен режим

на работа се налага да се избере

модел с температурна компенсация.

Характеристиката скорост
на обработка на сигнала
Към техническите характеристи-

ки на блока за обработка на сигнала

се отнася способността на сканира-

щия и обработващ блок на камера-

та, най-общо казано, да обработи ге-

нерирания от детектора сигнал. Как-

то е добре известно, образът на

обекта се проектира от оптичната

система във фокусната равнина на

камерата, в която се намира детек-

торът. Използването на камера с по-

високата скорост на обработка на

сигнала гарантира генерирането на

по-точен и прецизен образ в сравне-

ние с камера, работеща с по-ниска

честота на сканиране.

Например при честота на скани-

ране 60 Hz, генерираният от каме-

рата динамичен термичен образ на

обекта ще бъде много по-прецизен и

годен за анализ в сравнение с каме-

ра, работеща с честота на скани-

ране 20 Hz.

Също така е добре да се има пред-

вид, че използването на камери, ха-

рактеризиращи се с по-ниска скорост

на обработка на сигнала, е особено

неефективно в приложения, при кои-

то зрителното поле на обекта е ог-

раничено или не е стационарно спря-

мо камерата.

Оптичната система на камерата
Важен параметър, от гледна точ-

ка прецизното специфициране на една

термографска система, са работни-

те разстояния, на които трябва да

фокусира камерата. За обекти, нами-

ращи се на далечни разстояния, напри-

мер, се препоръчва използването на

дългофокусни телескопични обекти-

ви. Те проектират образа на контро-

лираните обекти върху площ с разме-

ри най-малко 3х3 пиксела върху FPA де-

тектора. За близки разстояния, дълго-

фокусната оптика не е подходяща, и

е необходимо да бъде заменена с дру-

га, съответстваща като оптични

характеристики на конкретната за-

дача. С цел улесняване на потребите-

ля и разширяване на обхвата, а съот-

ветно и приложимостта на една ин-

фрачервена камера за контрол и ана-

лиз на различни като размери и спе-

цифики обекти, термографските си-

стеми обикновено се предлагат с

взаимозаменяеми обективи. Добре е

да се има предвид, че телескопични-

те оптични системи се отличават с

по-голямо увеличение на образа на

обекта върху FPA детектора в срав-

нение с широкоъгълните. Недостатък

на телескопичните системи е

невъзможността им да фокусират

намиращи се в близост до камерата

обекти. Това ограничава приложимо-

стта им основно до измерване и ана-

лиз на малки обекти, намиращи се на

значителни разстояния. За обекти,

разположени на близки разстояния, се

препоръчва използването на широ-

коъгълни обективи.
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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
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