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Овергаз сервиз с нова база в Божурище

Балканстрой откри завод за дървесина в Разлог

Проведе се годишното събрание на КАБ

турата на Балканстрой. На тържественото освеща-

ване на обекта в град Разлог присъстваха заместник-

министърът на икономиката и енергетиката Явор

Куюмджиев и Валтер Фареншон, председател на съве-

та на директорите на Вайних Груп (компанията, до-

ставчик на оборудването в завода на Technowood) и

много други гости. „Разположеният на 10 000 кв.м

завод на Technowood ще произвежда широка гама

продукти от иглолистна и широколистна дървесина

за строителството. В него вече работят над 200

човека, заедно с административния състав, а до края

на 2010 г. бизнес планът на компанията предвижда

екипът да достигне 450 човека“, увериха от

Technowood.

Инвестицията в цялостното оборудване на про-

изводствената база, обучението на персонала, тех-

ническото проектиране и други възлиза на 70 млн.

лева, като част от нея се поема от Пощенска банка.

тория за извършване на метрологични проверки на средства за измер-

ване и отговаря на всички изисквания, определени в БДС EN ISO/IEC

17025, Закона за измерванията и наредбите по прилагането му. Лабо-

раторията е снабдена с три стенда за проверка на разходомери за газ,

покриващи диапазона от G1.6 до G1600, с калибрирано еталонно обо-

рудване от Националния институт за метрология на Германия – PTB

(Physikalish-Technischen Bundesanstalt)“, поясниха от компанията.

„Портфолиото от дейности за нуждите на газоснабдителните

мрежи, които извършва дружеството, включва диагностика на под-

земно положени преносни и разпределителни газопроводи, както и

доставка, монтаж, настройка и пуск в експлоатация на станции за

одориране на природен газ, регулаторна и предпазна арматура. Разпо-

лагаме още с лаборатории за калибриране на преобразуватели на на-

лягане, преобразуватели на температура, газанализатори, одорнат-

метри. Занимаваме се и със съхранение на склад и доставка до крайни

клиенти на химически вещества за одориране на природен газ. Из-

вършваме услуги в лабораторията си за измерване на влагосъдържа-

нието в природния газ“, допълниха от „Овергаз сервиз“.

ропрестолния град, съобщиха за сп. Технологичен дом от пресцентъ-

ра на КАБ. Събитието бе открито от председателя на камарата - арх.

Петко Йовчев. Основни акценти, застъпени в програмата на събрани-

ето, бяха отчетът за дейността на Управителния съвет за 2008 г.,

както и отчетът за дейността на Контролния съвет за 2008 г. Освен

това бе разгледан и отчетът за дейността на Комисията по дисцип-

линарно производство за миналата година. По време на събранието

бе представен и одиторски доклад, както и годишен финансов отчет

за 2008 г. Определен бе и бюджетът за 2009 г., както и измененията

и допълненията в Устава на КАБ. Водеща точка в дневния ред бе при-

емането на изменения и допълнения в професионалния кодекс, поясни-

ха от съсловната организация.

Наскоро Овергаз сервиз се премести в нова база, намираща се в

промишлената зона на град Божурище. „Сградата разполага с лабора-

Седмото Общо събрание на Камарата на архитектите в България

(КАБ) се проведе на 28 и 29 април т. г. в хотел Велико Търново в ста-

Наскоро се проведе официално откриване на новия завод за дървесина на стро-

ителния холдинг Балканстрой, информираха от Теchnowood, дружество на струк-
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Bosch разшири продуктовото си портфолио

Philips с иновативни енергийноефективни осветители

Наскоро Philips представи иновативен модел външно осветително тяло, разработено изцяло

на базата на съвременни енерийноефективни технологии. През деня осветителното тяло акуму-

лира енергия от слънцето и вятъра, а през вградените светодиоди променя интензивността си

на светене.

„В слънчеви дни Light Blossom бавно отваря венчелистчетата си, подражавайки на цветята,

и постепенно се ориентира по посока на слънцето за постигане на максимална ефективност. В

облачни и ветровити дни осветителното тяло интуитивно променя положението на своите

венчелистчета на половин отворена позиция, позволявайки им да акумулират енергия от вятъ-

ра“, коментират от компанията производител. „След това те започват активно да се въртят,

като по този начин генерират електроенергия. И когато слънцето изгрее отново Light Blossom

се адаптира към новите метеорологични условия. Устройството спира да се върти и се отваря,

за да улови слънчевите лъчи“, допълват от Philips.

Когато слънцето залезе, лампата леко се затваря, трансформирайки се от красив енергиен

генератор в стабилен източник на светлина“. В устройството на осветителя е вграден сензор

за присъствие. Осветителното тяло работи с минимален интензитет на излъчване, докато

датчикът не регистрира движение. Когато в близост до осветителя е отчетено присъствие,

интензитетът на светлината се увеличава.

информираха за сп. Технологичен дом от компанията. „Новата си-

стема SprayControl на Bosch дава възможност за три пъти по-бързо

боядисване, отколкото с четка, и гарантира по-добър резултат

при 15% по-малко използвана боя. Системата позволява да се ре-

гулира струята на пулверизиране за вертикално, хоризонтално или

точково боядисване, в зависимост от конкретните изисквания. С

технологията SprayControl на Bosch боята се нанася равномерно и

чисто. Така винаги се постига идеален резултат без капки, проти-

чане на боя и дълго време за подготовка, а почистването е бързо

и лесно“, увериха от Bosch - направление Електроинструменти, и

допълниха: „Новите системи се предлагат в три модела - за малки,

средни и големи проекти. Пистолетите за боядисване са оборуд-

вани със SDS-система за бърза смяна на боята и лесно почиства-

не, 3-степенно регулируема дюза за боя: хоризонтално, вертикал-

но или кръгово разпръскване, електронно регулиране на количество-

то въздух и скоростта на нанасяне на боята“.

Отскоро фирма Bosch - направление Електроинструменти, пред-

лага на българския пазар нова система за фино пулверизиране на боя,

Практическо ръководство за EPLAN

Electric P8 с автор Бернард Гихел вече се

предлага на вниманието и на българските

специалисти, информираха за сп. Технологи-

чен дом от фирма Ритбул, официален пред-

ставител на EPLAN Software & Service за

България. „EPLAN Electric P8 е мощна елект-

ротехническа CAD/CAE система. С програ-

мата се изготвят принципни и еднолиней-

ни схеми, като въз основа на тях потреби-

телите могат да генерират голяма част

от проектната документация автоматич-

Излезе от печат ръководство за EPLAN Electric P8

но. В книгата са разгледани практически

примери за решаване на проблеми, с които

се сблъскват потребителите в ежедневна-

та практика. Изданието предоставя инфор-

мация за чертането на схеми, използване-

то на автоматичните функции на систе-

мата и нейните настройки, както идеи и

насоки, които не са описани в помощните

текстове на програмата“, заявиха от Рит-

бул. Ръководството се предлага на англий-

ски и немски език и може да бъде поръчано

в офиса на фирма Ритбул.
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От 26 до 30 май

т.г. международ-

ният изложбен

център Fiera Milano

бе домакин на пре-

стижните изложе-

ния LivinLuce и

E n e r M o t i v e .

LivinLuce 2009

представи най-но-

вите достижения

в областта на осветлението и приложението им в различни архи-

тектурни и строителни решения. Паралелното изложение EnerMotive

бе фокусирано върху продукти и услуги от сферата на преноса и раз-

пределението на електроенергия, компоненти и системи за индуст-

риална автоматизация и други. В сътрудничество с представители

на академичните среди бяха организирани серия от технически се-

минари, посветени на най-актуалните енергийни теми – възобновя-

еми източници на енергия, ядрена енергетика и други. Двата форума

събраха близо пет хиляди изложители, голяма част от които малки

и средни италиански компании.

В рамките на двете изложения бе обявено и началото на първия

национален конкурс „Енергийна ефективност и енергоспестяващи

проекти, изпълнени на територията на Италия“, който ще присъди

награда на най-иновативния проект в областта.

Сред инициативите на форума бе и проектът „Urban Solutions“,

насочен към оптимизирането на работата на местната админис-

трация чрез конкретни практически решения, засягащи енергийния

контрол, опазването на околната среда и т.н.

LivinLuce и EnerMotive 2009 събраха 5000 изложители

> íîâèíè

Наскоро ITT Corporation обяви намерението си

да присъедини производителя на енергийноефек-

тивни циркулационни помпи за ОВК системи в

жилищни и търговски сгради Laing. Във връзка с

тази стъпка президентът на направление ITT

Fluid and Motion Control - Гретхен Маклейн, заявя-

ва: „С присъединяването на немската компания

Laing, ITT ще разшири портфолиото си от про-

дукти в сферата на ОВК помпите и енергийное-

фективните водопроводни инсталации. След фи-

нализиране на сделката ще можем да предложим

на своите клиенти богата гама от висококаче-

ствени и екологични технологии, които отгова-

рят и на най-строгите енергийни стандарти“.

От своя страна, Оливър Ланг - представител на

Laing, допълва:„Комбинацията от продукти на

Laing със сградните решения на ITT е логична

стъпка в нашето бизнес развитие. Силната

марка на ITT, синоним на върхови технологии, ще

ни осигури повече ресурси за разработване на

нови и иновативни продукти и ще популяризира

компанията ни в целия свят“.

ITT придобива компанията Laing
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Проекти за многоетажни паркинги
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Това е причината редакцията на сп.

Технологичен дом да отдели подобава-

що внимание на страниците си на

проектите за изграждане на паркин-

ги, обявени от общините в големи

градове на страната. В кои броеве и

каква информация ще ви предоставим,

зависи от волята на общинските слу-

жители да ни я предоставят. В насто-

ящата статия обръщаме внимание на

планираните инвестиции в посока

изграждане на паркинги в Бургас и

Велико Търново. Благодарим на коле-

гите от Община Бургас и Община

Велико Търново за съдействието.

Подземен паркинг ще се строи
в Бургас
С цел увеличаване на възможнос-

тите за паркиране в град Бургас се

планира изграждане на подземен пар-

кинг на три нива. „Капацитетът му

ще бъде от 371 броя паркоместа, а

застроената площ на паркинга ще

възлиза приблизително на 3460 кв. м.

на всяко ниво, както и подход, и пе-

шеходен подлез с обща разгърната

застроена площ 16 030 кв. м. Про-

ектът ще бъде реализиран в центъ-

ра на Бургас, на площад „Св. Св. Ки-

рил и Методий“, в пространството

между катедрален храм „Св. Св. Ки-

рил и Методий“ и едноименното учи-

лище“, сподели за сп. Технологичен

дом главният архитект на Община

Бургас - Веселина Илиева.

Зоната ще осигурява
широк обществен достъп
Концесионер и изпълнител на обек-

та е софийската фирма Глобал Тех-

нолоджи Къмпани. „Фирмата е избра-

на, съгласно договор за концесия,

включващ изграждане на подземен

паркинг под площад „Св. Св. Кирил и

Методий“, от 18.04.2007 г. Инвести-

цията е изцяло за сметка на конце-

сионера, като Община Бургас няма

отношение към размера й, както и към

избора на изпълнители за извършва-

не на строително–монтажните рабо-

ти и доставката на оборудването“,

допълни главният архитект. Весели-

на Илиева увери, че, съгласно приетия

от Експертния съвет по устройство

на територията идеен проект, са

осигурени необходимите транспорт-

ни и пешеходни достъпи, в съответ-

ствие с изискванията на Наредба 2

за Противопожарните строително–

технически норми и Наредба 6 за

достъп на хора с увреждания. Конце-

сионерът се задължава, съгласно

подписания договор и идейния проект,

да възстанови, преустрои и благоус-

трои терена. Той ще бъде превърнат

в зона за широк обществен достъп,

като ще разполага с площадно про-

странство с обособени зони за масо-

ви общоградски мероприятия, художе-

ствени изяви на открито, както и

зони за отдих и социални контакти.

„Архитектурното решение предла-

га едно съвременно звучене по отно-

шение на организирането на ексте-

риора, предвидените настилки и озе-

леняване, паркова мебел и елементи

на градския дизайн. Целта на Общи-

на Бургас е този традиционен площад

да се превърне в привлекателен об-

щоградски център, средище на изку-

ство и култура, обединяващ ролята

на православния храм, българското

училище и музикалното изкуство“,

допълни още главният архитект на

Община Бургас - Веселина Илиева.

Във Велико Търново ще се
изграждат 4 паркинга
В отговор на писмото на редакци-

ята до Община Велико Търново полу-

чихме уверения, че в старопрестол-

ната столица се планира изгражда-

нето на четири многоетажни подзем-

ни паркинга. Те ще се намират до бив-

шите хали, в района Марно поле и зад

сградата на факултета по изобрази-

телни изкуства на Великотърновския

университет „Св. Св. Кирил и Мето-

дий“. „За последния, четвърти обект,

все още не е определен точен терен.

Той се разработва в рамките на про-

екта за цялостно управление и опти-

мизиране на уличния трафик, съвмес-

тно с Техническия университет в

град Гент, Белгия“, коментира арх.

Елена Абаджиева от община Велико

Търново.

„Поради липсата на каквото и да е

свободно пространство за изгражда-

не на конвенционални паркинги, реше-

нието на проблемите с паркирането

е именно в посока изграждане на

многоетажни подземни и надземни

съоръжения. Те се характеризират с

голям капацитет на паркиране и биха

улеснили значително градския тра-

фик“, допълни арх. Абаджиева.

Изграждането паркинги във
Велико Търново е скъпо начинание
„Броят на новите паркоместа на

територията на Община Велико

Търново е около 5000. С реализация-

та на четирите проекта се очаква

паркоместата да се увеличат с 1500

броя. Някои от проектите все още са

в идейна фаза, а за други е изготвена

необходимата проектна документа-

ция и са на етап техническо проек-

тиране“, поясниха възложителите. До

момента интерес към изграждането

на един от обектите са проявили

инвеститори от Япония. Поради спе-

цификата на скалистите терени и

естествените наклони, особено в

старата част на града, изграждане-

то на подземни и надземни много-

етажни паркинги е изключително

скъпо начинание за българските ус-

ловия и намирането на инвеститори

е относително трудно, коментират

експерти от общинската админист-

рация.

Проекти за многоетажни паркинги
Многоетажни паркинги ще решават проблемите с паркирането в Бургас и Велико Търново

Сред най-наболелите проблеми в големите градове у нас е паркира-

нето. Наред с опънатите нерви, загубеното време и финансовите

загуби, които причинява на шофьорите, паркирането на всевъзмож-

ни места загрозява градската среда и нарушава комфорта на и без

това стресирания градски човек. От отсъствието на достатъчно

паркинги са потърпевши в еднаква степен и пешеходци, и шофьори.
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Семинар на Bosch, направление
Системи за сигурност

> ñúáèòèÿ

Присъстваха множество специали-

сти от охранителния бранш, както и

представители на партньорски и ди-

стрибуторски фирми на Bosch направ-

ление Системи за сигурност. Презен-

тацията бе открита от инж. Алек-

сандър Стоянов, ръководител направ-

ление Системи за сигурност в българ-

ския офис на Robert Bosch, който пред-

стави продуктовите групи от обшир-

ното портфолио на компанията и

обобщи приоритетите на компания-

та за тази и следващите години.

Основни акценти в семинарната

програма бяха поставени върху пред-

ставянето на камери за разпознава-

не на регистрационни номера на МПС,

специализирани управляеми камери с

разширен обхват от серията MIC,

инфрачервени прожектори за всякак-

ви приложения, взривозащитени и

вандалоустойчиви камери и такива за

работа в екстремни условия с мощен

инфрачервен подсвет.

Серията камери REG
„Серията REG включва специални

камери за заснемане на автомобилни

регистрационни номера и решения за

контрол на достъпа на базата на

ANPR/LPR (Automatic Number Plate

Recognition / License Plate Recognition).

Те са специално разработени за ефек-

тивна работа в областта на сигур-

ността, наблюдението и оптимиза-

цията на автомобилния трафик.

REG камерите осигуряват високо-

контрастни изображения на регист-

рационните табели на автомобили,

движещи се с висока скорост, незави-

симо от атмосферните условия и на-

личната светлина. Високоскоростни-

ят видеопроцесор дава възможност за

заснемане при скорости до 190 км/ч“,

Семинар на Bosch, направление
Системи за сигурност
Събитието представи цялостното портфолио на продуктите от BOSCH Extreme CCTV

заяви Стефан Дипчиков, продуктов ме-

ниджър на направление Системи за ви-

деонаблюдение на Bosch, направление

Системи за сигурност.

Сред представените камери бяха

моделите REG-L1 и REG Z1, както и

системата за паркинг контрол REG-

Sentry.

Камери с разширен обхват
от серията MIC
„Специализираните камери от се-

рията MIC1 се отличават със специ-

фичен дизайн, който предлага възмож-

ност за панорамен обзор с наклон

нагоре и мащабиране (PTZ). Подходя-

щи са за всякакви приложения, вклю-

чително за работа в тежки и небла-

гоприятни условия (степен на защи-

та IP 68), например в енергетиката,

инфраструктурата, летищата и др.

Камерите са разпределени в лесни за

разпознаване гами - с корпус от алу-

миний, инфрачервени, от неръждаема

стомана, за подводни инсталации, за

публично-оповестителни системи, за

термични инсталации, както и сер-

тифицирани за работа в експлозивна

среда, съгласно стандартите ATEX/

NEMA 4X“, подчерта лекторът.

Камерите предлагат безпроблем-

на интеграция със системи за конт-

рол на Bosch и съвместимост с всич-

ки водещи системи за управление,

както и работа с различни протоко-

ли. Възможна е и IP интеграция, при

която се използват BVMS и ViDOS

системи“, заяви лекторът.

Инфрачервени прожектори
Bosch Aegis
Специално внимание в презентаци-

онната програма бе отделено на про-

фесионалните решения на Bosch за

осигуряване на инфрачервено или бяло

видимо осветление - през нощта и при

условия на слаба осветеност. „Моде-

лите AEGIS използват патентовани

технологии за осветяване и висока

надеждност, част от които са

„Constant Light“ и „Black Diamond“. Тех-

нологията Constant Light управлява LED

елементите така, че независимо от

тяхното стареене, прожекторът има

постоянен интензитет по време на

целия си експлоатационен цикъл. Black

Diamond, от своя страна, осигурява

равномерна осветеност по широчина-

та на целия прожектор, което увели-

чава осветяваната площ. По този

начин видеоизображенията от обекти-

те са ясни и оптимално осветени,

независими от тяхното местоположе-

ние“, коментира Стефан Дипчиков.

„Инфрачервените прожектори се

отличават с висока енергийна ефек-

тивност, изключително висока на-

деждност и дълъг експлоатационен

живот. Работят с нестабилизирано

захранващо напрежение 12 – 24 V и не

изискват специални стабилизирани

захранващи блокове“, допълни лек-

торът.

Камери за външен монтаж
и екстремни условия
Присъстващите специалисти по-

лучиха подробна информация и за се-

рията специализирани инфрачервени

камери за външен монтаж и екстрем-

ни условия на работа - EX на Bosch

Extreme CCTV. Сред характеристики-

те им са устойчивост на много ви-

соки и много ниски температури,

влага, радиация, киселинност и виб-

рации. Представени бяха моделите EX

27, EX 80/82, EX 30, EX 85, EX 10, EX

14, EX 70/72 и EX 36.

На 19 май т.г. направлението Системи за сигурност на Robert Bosch

бе домакин на презентация, посветена тематично на продуктова-

та гама Bosch Extreme CCTV. Съорганизатори на събитието бяха

фирмите Филком, СЕТ Инженеринг Груп и Телелинк. Семинарът се

проведе в зала „Мусала“ на столичния хотел „Хилтън“, която спе-

циално за случая бе оборудвана с демострационни камери, прожек-

тори и друга техника за видеонаблюдение с марката Bosch.
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Изгражда се логистичен
терминал край София
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„Терминалът ще обслужва всички

вътрешни и европейски дестинации

и ще разполага със собствен ж.п.

коловоз. Проектът на логистичния

терминал край София ще допринесе

за издигане логистиката в България

на по-високо професионално ниво“,

коментира управителят на Шенкер -

Хелмут Швайгхофер.

Ще разполага със собствена
пречиствателна станция
„Шенкер е изградила със собстве-

ни средства в размер на 350 хил. лв.

обходен канал за дъждовните води на

границите на терминала с дължина

445 м, който ще предотврати тра-

диционните за района на Божурище

наводнения. Новият терминал ще

разполага със собствена екологична

система за пълно биологично разграж-

дане на отпадните води и ще бъде

оборудван с най-съвременна охрани-

телна система и система за конт-

рол на достъпа“, уверяват от компа-

нията инвеститор.

Обработваните товари ще
 надхвърлят 100 хил. т, годишно
Логистичният терминал ще осигу-

ри работни места за около 150 души,

Изгражда се логистичен
терминал край София
Общата инвестиция в мащабния проект е около 20 млн. лева,
съобщават инвеститорите

Поделението на водещата транспортна и логистична компания

DB Schenker в България стартира строителството на нов ло-

гистичен терминал край София, съобщи за сп. Технологичен дом

Васил Атанасов, ръководител Връзки с обществеността на

Шенкер. Логистичният терминал ще се намира на международ-

ния път за Калотина, в близост до Божурище. Очаква се стро-

ителството му да приключи до края на 2009 г., а общата инве-

стиция да достигне 20 млн. лева. Върху обща на площ от 48 хил.

кв. м и ще бъдат изградени 3 хил. кв. м логистични складове,

2 хил. кв. м склад за претоварване на пратки и 3 хил. кв. м офиси.

а товарите, които ще се обработват

годишно, ще надхвърлят 100 хил. тона,

уверяват инвеститорите. На новия

обект ще могат да се обработват ед-

новременно 20 товарни автомобила.

Ще бъдат монтирани хидравлични

рампи, позволяващи промяна на висо-

чината според вида транспортно

средство. Складовите помещения,

които ще бъдат напълно климатизи-

рани, и офис сградата ще бъдат из-

градени в Т-образна форма, позволява-

ща лесно разширение на по-късен етап.

Архитектурният проект на терми-

нала е дело на арх. Роман Хайд, автор

на терминалите на компанията и в

други държави по света. На компани-

ята Порш концепт е възложено изра-

ботването на техническия проект, а

консултант е фирма Виел.
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Проведоха се традиционните
дни на Autodesk в България
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На 22, 27 и 28 април 2009 г. се про-

ведоха семинари на Autodesk за пред-

ставяне на най-новите продукти и

решения на компанията, версии 2010, за

архитектурно, конструктивно, инже-

нерно, както и машинно и инфраструк-

турно проектиране. Организатори и до-

макини на събитията бяха Autodesk,

официалният дистрибутор на Autodesk

за България - фирма Би Ем Джи, и упъ-

лномощените дилъри - Кад Пойнт, Ка-

ниско, ПроКАД Технолоджис, 2Плюс

България, Зенит Гео, Контракс и Ма-

пекс. Новата продуктова линия 2010 на

Autodesk се предлага под мотото „Как-

во, ако можехте да видите и провери-

те своя проект, идеи или продукти още

в началото на концепцията?“. Участ-

ници в събитието бяха архитекти,

проектанти, строителни и машинни

инженери, геодезисти, както и много-

бройни представители на водещи стро-

ителни фирми и ютилити компании.

В рамките на събитията бе органи-

зирана и традиционната пресконферен-

ция, където бе представена стратеги-

ята на компанията в условията на све-

товна икономическа и финансова криза.

„Както много други компании и Autodesk

пострада от настъпилата криза, но все

още запазваме най-стабилни пазарни

позиции в сегмента. Серията ни анти-

кризисни инициативи е насочена към

нашите партньори, на които ще помог-

нем по всякакъв начин за подобряване на

производителността, ефективността

на работа и конкурентноспособността

на всеки един наш клиент“, изтъкна Пол

Липованчук - регионален мениджър в

Autodesk.

Новият Autodesk Inventor 2010
Първият ден от форума бе посветен

на новостите при продуктите и реше-

нията за машиностроително и елект-

ропроектиране. Сред основните акцен-

ти в програмата бяха новите Autodesk

Inventor 2010 сега вече с нови модули за

проектиране и моделиране на матрици

Moldflow. Бяха представени новият

AutoCAD Mechanical 2010, който се пред-

лага вече с параметрично моделиране

и възможности за асоциативност и

Проведоха се традиционните
дни на Autodesk в България
Представени бяха новите версии на продуктите и решенията за
съвременно проектиране на Autodesk за 2009 година

асоциативни връзки. Новият CAD

Electrical 2010 предлага ускорено създа-

ването на системи за контрол на елек-

тричеството. „С усъвършенстваната

проектантска среда и новата библио-

тека с електрически символи, про-

дуктът увеличава още повече произво-

дителността на проектантската рабо-

та. Подобренията в мощният му инст-

румент Circuit Builder са в помощ на

проектантите при анализиране на енер-

гийната ефективност на електричес-

ките вериги и при вземането на приро-

досъобразни инженерни решения“, ко-

ментираха от BMG.

Autodesk Revit 2010
През втория ден бяха разгледани

новостите в портфолиото от продук-

ти Autodesk Revit (Architecture, Structure

& MEP), изградени върху платформата

на единния строително информационен

модел (BIM). „Продуктите 2010 на осно-

вата на BIM, базирани на платформата

Autodesk Revit, предлагат съвременен

удобен за употреба потребителски ин-

терфейс. Revit 2010 осигурява по-висо-

ко ниво на технологична съвместимост

за анализ за екологично строителство,

като поддържа формата gbXML (green

building extensible markup language)“, съоб-

щиха домакините.Основно бяха демон-

стрирани новостите в Autodesk Revit

Architecture 2010, Autodesk Revit Structure

2010 и Autodesk Revit MEP 2010.

„Софтуерът Autodesk Revit

Architecture 2010 е с усъвършенствана

функция за проектиране в идейна фаза,

с нов потребителски интерфейс и по-

добрена технологична съвместимост“,

коментира лекторът. По отношение на

новостите в Autodesk Revit Structure

2010, домакините коментираха: „Подо-

брено е проектирането в идейна фаза,

моделирането и анализирането за ра-

бота с по-сложни архитектурни конст-

рукции. Към потребителския интерфейс

е добавена нова лента с инструменти,

които могат да бъдат променяни по же-

лание“. Интересът на присъстващите

специалисти бе провокиран и от плат-

формата Autodesk Revit MEP 2010. „Тя

дава възможност за анализ на топлин-

ния и охладителния товар, което опти-

мизира енергийните нужди на дадена

сграда. Подобрени са инструментите

за оразмеряване и представянето на

приложението“, коментира лекторът.

AutoCAD Civil 3D 2010 и
Autodesk 3ds Max Design 2010
В рамките на форума, бяха предстве-

ни и новостите, характерни за па-

кетът AutoCAD Civil 3D 2010. В него са

включени три нови разширения за хид-

равлика и хидрология на дъждовната

вода, ново меню с приложения, лентов

потребителски интерфейс и меню с

инструменти за бърз достъп.

Гостите имаха възможност да се

запознаят и с новите характеристики

на Autodesk 3ds Max Design 2010, който

предлага на всички архитекти, строи-

тели, конструктори и инженери най-

добрия инструмент за реалистична

визуализация и представяния в 3D.

Инфраструктурно и ГИС
проектиране
Последният трети ден на форума бе

посветен на софтуерните решения за

инфраструктурно и териториално-ус-

тройствено планиране. Демонстрира-

ни бяха възможностите на AutoCAD

Map3D 2010 и реални негови приложе-

ния. Сред основните акценти в програ-

мата бяха и подобрените възможнос-

ти на софтуерните продукти MapGuide

Enterprise 2010 за споделяне и разпрос-

транение на гепространствена инфор-

мация в Интернет/интранет. Особено

място и внимание бе отделено и за

представянето на най-свъременното

цялостно геопространствено решение

от Autodesk – Topobase 2010.
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Обемните бойлери -
най-разпространени
Може би най-масово разпростране-

ни на родния пазар са класическите

електрически бойлери с водосъдържа-

тел, наричани още обемни бойлери.

Предлагат се в различни обеми – от

10 до към 300 литра. Принципът им

на действие е елементарен. При завъ-

ртане на топлия кран -  горещата

вода се подава от горната част на

резервоара. В същото време студе-

ната постъпва в долната му част, за-

мествайки източената гореща вода.

По този начин съдът е винаги пълен

и под налягане. За съжаление, при този

цикъл водата във водосъдържателя се

топли непрекъснато, независимо дали

се изразходва или не.

За разлика от тях, по-новите и

икономични модели са разработени

така, че да намаляват значително

общите топлинни загуби. Преди да

направи избора си, потребителят би

могъл лесно да се информира за кон-

сумацията на енергия на съответния

модел, преглеждайки съпътстващата

го документация. Обикновено в нея са

посочени общите годишни разходи на

уреда и класът му на енергийна ефек-

тивност. Информация за общата

ефективност на уреда може да се по-

лучи и от времето за загряване на

цялото количество вода. При уреди-

те на едни производители то е за

загряване от 12 до 65°С, при други -

от 15 до 65°С. Към тази категория

показатели се включва и максимално

осигуреното количество вода с ком-

фортна температура. Обемните

бойлери са пригодени за вертикален

и хоризонтален монтаж.

Електрически проточни бойлери
За разлика от обемните бойлери,

проточните загряват водата в реал-

но време на самото място, откъде-

то ще се използва. Моделите от този

тип най-често са с компактни габа-

рити, и съответно с по-къси тръбоп-

роводи, което намалява топлинните

загуби. Този факт допринася за 20 до

30% понижение на разходите за елек-

троенергия. Както е известно, при ак-

тивиране на уреда студената вода

преминава по тръбата и се затопля

чрез газов или електрически нагрева-

Съвременни модели бойлери
Многообразието от типове, марки и модели предполага
доброто им познаване с цел оптимален избор

Важната роля, която изпълняват бойлерите, е от определящо зна-

чение за многообразието от предлагани технологии, марки и мо-

дели с различна приложна област, технически характеристики и

цена. В статията са представени спецификите на основни типо-

ве водонагревателни уреди, сред които обемни, електрически и

газови проточни бойлери, водонагревателни уреди с топлообмен-

ник, свързани към слънчеви колектори и термопомпени бойлери.
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телен елемент. Количеството топ-

ла вода, което може да осигури про-

точен бойлер от среден клас, е меж-

ду 7 и 15 литра в минута.

Проточни бойлери с отворен
или затворен резервоар
Подтип от фамилията проточни

бойлери са моделите с отворен ре-

зервоар, познати още като бойлери

със свободно изтичане. При тях во-

досъдържателят не е под налягане.

Използването им изисква инсталаци-

ята на специална смесителна бате-

рия, която обикновено се предлага в

комплект с бойлера. От типа проточ-

ни бойлери със свободно изтичане са

и нагревателните глави, които се

навиват на душа, както и монтира-

ните над мивката „юнги“.

За разлика от тях, проточните

бойлери с резервоар под налягане

работят с нормални смесителни или

термостатични батерии. Най-общо

са два типа - с хидравлично и с елек-

тронно регулиране. В зависимост от

потребявания дебит, хидравличните

водонагреватели включват допълни-

телни степени на нагревателя.

От своя страна, проточните во-

донагреватели с електронно регули-

ране дават възможност на потреби-

теля сам да зададе дебита на вода-

та, която ще се топли. При по-слож-

ните модели от този тип количе-

ството постъпваща студена вода се

регулира в зависимост от желаната

крайна температура.

Във възможностите на проточни-

те бойлери е да работят не само

като „решение на парче“ за мивката

в кухнята, но и да снабдяват с топла

вода цяло жилище. Става дума за

високотехнологични и надеждни уре-

ди, с мощност 24 - 27 kW. За тях обаче

е нужна трифазна електрическа ин-

сталация, повече средства за монта-

жа на съоръжението и по-високи раз-

ходи по експлоатацията му.

Проточни газови бойлери
Специфика на газовите проточни

бойлери е производството на гореща

вода с по-висок дебит в сравнение с

електрическите. Отделните модели

предлагат средно от 5 до 10 л/мин. От

този показател зависи и мощността

им. Друга важна техническа характе-

ристика на различните модели газови

проточни бойлери е т.н. „температур-

на разлика между студената и топла-

та вода“. Най-често тя е 25 °С. Пред-

лагат се и варианти на проточни

газови бойлери, работещи с природен

газ и с пропан-бутан. Съществени

елементи за сигурната и безопасна

работа на този тип бойлери са тер-

морегулаторите, вградената защита

от изтичане на газ и системата за

пиезоелектрическо запалване.

Бойлери с топлообменник
Ако в жилището е инсталирано

локално парно или друга инсталация

със затворен контур, е възможно да

се прибави още една екстра към ин-

дивидуално управлявания микрокли-

мат. Например бойлер с топлообмен-

ник или т.нар. серпентина. Така ос-

вен в радиаторите, водата от локал-

ното парно ще преминава и през сер-

пентината, подгрявайки индиректно

водата във водосъдържателя. Полза-

та е двойна. Когато котелът рабо-

ти и топли помещенията, се произ-

вежда и ежедневната топла вода за

кухнята или банята. В случай че не-

обходимата гореща вода непредвиди-

мо надхвърли критичния оптимум,

бойлерите със серпантина лесно

преминават към втори работен ре-

жим. Включва се вграденият елект-

рически нагревател, който дозатоп-

ля водата до необходимата темпера-

тура. Но в случай че никога или много

рядко се стига до там, бойлерът с

топлообменник е икономична, ефек-

тивна и надеждна водонагревателна

система. Така е обаче само през зи-

мата. Макар и идейно решение за

студените месеци, бойлерът със

серпантина не е оптимално решение

през лятото.

За летните месеци подходящо

техническо решение са:
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бойлерите със слънчеви колектори
Бойлерите, свързани със слънчеви

колектори, осигуряват гореща вода

при доста по-икономични условия в

сравнение с електрическите. Така

например водата в 80-литров елект-

рически бойлер, с мощност 2 kW, може

да се загрее от 12 до 70 °С за около

2 часа и 40 мин. Необходимата елек-

трическа енергия за това е 5.4 kW/h.

Според специалисти водата в същия

този бойлер може да се затопли със

слънчев колектор, малко по-бавно (за

период от 6 – 7 часа), но затова пък

след първоначалната инвестиция

почти безплатно.

Известно е, че при климатичните

условия в нашата страна, 1 кв.м ко-

лекторна площ може да усвои от 500

до 850 kW/h слънчева енергия годиш-

но.

Повечето бойлери със слънчеви

колектори са съставени от два ос-

новни компонента – самият бойлер и

слънчев панел. Разбира се, тази по-

пулярна схема може да има и по-слож-

ни вариации. Например, т.нар. пасив-

ни или активни конструкции, дирек-

тни (отворени) или индиректни (зат-

ворени) модели.

Пасивните системи работят без

помпи и механизъм за контрол. Това

ги прави по-надеждни, по-здрави, лес-

ни за поддръжка и по-дълготрайни.

Логично, те са и по-евтини в сравне-

ние с

Активните слънчеви системи,

използващи помпи за придвижване на

загретия флуид от колектора към

водния резервоар. Този и предходни-

ят тип често изискват и резервни ел.

нагреватели. В редица приложения

слънчевите системи се използват за

предварително затопляне на водата,

преди включване на нагревателно ус-

тройство.

При директния слънчев бойлер во-

дата циркулира през колекторите.

При понижение в температурите

възниква опасност от замръзване.

Индиректната система затопля

водата непряко, тъй като в колекто-

рите циркулира антифриз. По тази

причина няма опасност от замръзва-

не в студените дни.

Термопомпени бойлери
За разлика от обикновените бой-

лери, термопомпените използват

доста по-различен принцип на рабо-
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та. Вместо директно да генерират

чрез нагреватели топлина, тези бой-

лери ползват електроенергията, за да

пренасят топлина от едно към друго

място. С други думи, за да подгреят

водата, термопомпените бойлери

затоплят течността, извличайки

топлината от въздуха и съответно

охлаждат помещението, в което са

монтирани.

Резултатът е топла вода с тем-

пература около 55 °С. На пазара се

предлагат и модели термопомпени

бойлери, комбинирани с електричес-

ки нагревател, който донагрява во-

дата до 65 °С. За да работят пълно-

ценно, термопомпените бойлери

изискват поне 30 куб. м. въздушно

пространство около водния нагрева-

тел. Могат да черпят въздух и

отвън, посредством въздуховод. За
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да са максимално ефективни, е доб-

ре да бъдат монтирани в простран-

ства, разполагащи с излишна топли-

на. Например котелни помещения,

мазета и т.н. Температурата на

околния въздух трябва да е от 6 до

максимум 35 °С.

Високата първоначална цена на

този тип бойлери е основният им

недостатък. Някои модели биха мог-

ли да работят съвместно със слънче-

ви колектори. Тази мощна екокомби-

нация, обмислена и проектирана доб-

ре, би могла да спести до 75% от

разходите за производство на топ-

ла вода в едно домакинство.

Критерии за избор
на бойлер
Един от определящите техничес-

ки параметри при избора на бойлер е

неговият обем. Базисно, нуждите на

един човек за денонощие са средно 100

литра вода с температура 55 °С.

Логично е, че времето, необходимо за

затопляне на водата до тази темпе-

ратура, зависи от мощността на

уреда.

За осигуряване на по-дълга и без-

проблемна работа на самия бойлер е

необходимо да се обърне внимание на

предвидената антикорозионна защи-

та за вътрешността на во-

досъдържателя. Тя се осигурява от

магнезиев анод, който гарантира не

само целостта на съда за по-дълго

време, но и качеството на водата в

него. Често е предвиден и аноден

тестер, който диагностицира

състоянието на анода и необходимо-

стта от подмяна. По-големият ано-

ден протектор осигурява и по-

дългосрочна защита на водосъдържа-

теля. Почти всички съвременни мо-

дели бойлери вече се произвеждат с

вградена анодна защита.

Друг важен фактор за дългосроч-

на експлоатация на бойлера е покри-

тието на водосъдържателя. Стъкло-

керамиката е сред най-съвременни-

те технологии за покритие на во-

досъдържателя. Базирана е върху

прецизно нанесен по повърхността

му стъклокерамичен прах. Взаим-

ствано от космическите техноло-

гии, стъклокерамичното покритие

предпазва от корозия и значително

удължава живота на бойлера. Вода-

та в него практически се намира в

стъклен съд. Антикорозионна роля

изпълнява и емайловото покритие,

което обаче отстъпва по издръжли-

вост на високи температури пред

неръждаемата стомана. Освен че е

устойчива на удар и деформация,

неръждаемата стомана не събира

отлагания от котлен камък и не се

нуждае от анодна защита. По прави-

ло, водосъдържателите с покритие

от неръждаема стомана имат и по-

дълга гаранция.

Важна характеристика на бойлери-

те е използваната изолация на уре-

да. Информация за нея би могла да се

намери в паспорта на уреда. Модели-

те, които осигуряват високоефек-

тивна топлоизолация, използват

т.нар. директно екструдиран поли-

уретан. Този метод гарантира мини-

мални загуби и икономична работа на

уреда.

Снимки: Елдом Инвест, Фикосота Синтез,

Декамекс, Атланта, Tатрамат, Viessmann
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За да се осигурят зададените па-

раметри на въздушната среда в об-

служваното помещение, от значе-

ние са и спецификите на въздухораз-

пределителните устройства, както

и мястото им на монтаж и форма-

та на помещението. Сред основни-

те изисквания към тях са постига-

не на необходимата степен на смес-

ване на нагнетявания въздух и нами-

ращия се в помещението, поддържа-

не на ниско аеродинамично съпро-

тивление, възможност за регулира-

не на параметрите на нагнетявана-

та струя и др.

Кога скоростта на въздуха
е оптимална?
Усещането за комфорт и добра

вентилация е пряко свързано със ско-

ростта на подаване на въздуха в

помещението. Скоростта оказва

пряко въздействие върху подвижнос-

тта на въздуха и градиента на тем-

пературата във вентилируемата

зона. Известно е, че ниската скорост

на подаване на пресен въздух води до

недостатъчно добро вентилиране, а

прекалено високата - създава усеща-

не за течение и предизвиква диском-

форт.

В повечето продуктови каталози

за определяне на подходящата ско-

рост на подавания въздух се използ-

ва разстоянието от устройството

Вентилационни устройства
Част 2. Влияние на въздухоразпределителните и
въздухосъбирателните устройства върху въздухообмена.

Добре известно е, че подаването на пресен въздух в дадено

помещение и отвеждането на отработения се осъществя-

ва посредством различни като конструкция въздухоразпре-

делителните и въздухосъбирателните устройства. Също

толкова добре се знае, че те се изпълняват както във вид

на отвори, така и като различни видове решетки - стенни,

таванни, подови и дифузори. Тъй като тези устройства са

краен елемент на системите за вентилация и климатизация,

те оказват пряко въздействие върху организацията на възду-

хообмена в обслужваното помещение и съответно върху под-

държането на благоприятен микроклимат в помещението.
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до точката, в която скоростта на

струята е намаляла до 0.2 m/s. Как-

то вече бе подчертано, едно от ос-

новните изисквания е подаваният в

помещенията въздух да не е с много

висока скорост, въпреки че реално до

хората в помещението достига

струя със скорост, равна на около 70

процента от скоростта на подава-

ния в помещението въздух. При уст-

ройствата за стенен монтаж най-

добри показатели се получават, ко-

гато разстоянието от устройство-

то до точката, в която скоростта

на струята е намаляла до 0.2 m/s, е

равно на дължината на помещението

или се движи в границите то 70 до

100% от нея.

Ефективно разпределение
на въздушната струя
За поддържането на комфортни

условия в помещенията е необходимо

да се осигури и подходящо разпреде-

ление на подавания и засмуквания

въздух. Целта е да се изключи възмож-

ността от образуване на застойни

или невентилируeми зони, както и на

зони с твърде ниска или твърде ви-

сока температура. Върху разпределе-

нието на струята значително влия-

ние оказва формата на помещението,

особено ако то е със сложна геомет-

рия. Например - има много ниши.

Ако напречното сечение на въздуш-

ната струя е по-голямо с повече от

40% от напречното сечение на поме-

щението, постъпването й ще спре.

Резултатът ще бъде отклоняване и

завихряне на струята и невентилира-

не на определена част от помещени-

ето - до която струята не достига.

В тези зони ще се наблюдава втори-

чен въздушен поток. В подобни случаи,

увеличаването на скоростта на пода-

вания въздух не би довело до равно-

мерното му разпределение в помеще-

нието. От друга страна, в случаите,

при които дължината на помещение-

то е три пъти по-малка от височи-

ната му, струята би могла да достиг-

не до всяка точка от него.

Фактори, оказващи влияние върху

доброто вентилиране на помещени-

ето, са и разпределението на топлин-

ните товари при променящи се във

времето експлоатационни условия,

както и необходимостта от негово-

то отопление или охлаждане. За да се

гарантира вземането на оптимално

решение, специалистите препоръч-

ват да се отчетат едновременно

няколко фактора. Сред тях са:

n температурна разлика между по-

давания вентилационен въздух и

този в помещението;

n отоплителен и охладителен товар

при изчислителни условия;

n дебит на нагнетявания въздух;

n направление на изтичащите

струи;

n зададени параметри на микрокли-

мата в работната зона;

n допустими граници на отклонение,

дефиниращи равномерността на

разпределението.

Какво представлява
ефектът на Коанда?
Когато нагнетателният отвор е

монтиран в близост до плоски

повърхности (обикновено това е

таванът на вентилируемото помеще-

ние), се наблюдава деформация на

струята - малко след нейното изти-

чане. Струята прилепва към повърхно-

стта на тавана поради възникнало

подналягане в циркулационната зона.

Това явление е известно като ефект

на Коанда (Coanda effect).

Той би могъл да бъде използван,

когато във вентилируемото помеще-

ние трябва да се подаде въздух с по-

ниска температура от характерна-

та за помещението.

Монтажни специфики
на въздухоразпределителните
устройства
Монтажното място на въздухораз-

пределителните устройства се изби-

ра в зависимост от възприетата

схема на организация на въздухообме-

на и законите за разпространение на

струите в ограничено пространство.

Необходимо е прецизно да се опреде-

ли както разстоянието между възду-

хоразпределителите, така и дистан-

цията между устройствата и ограж-

дащите ги елементи и височината на

помещението. Препоръчително е в

случаите, при които помещението е

с височина по-малка или равна на 5

метра, въздухът да се подава посред-

ством ветрилообразни настилащи се

по тавана струи. Когато таванът е

пресечен от изпъкнали греди, ребра

или големи осветителни тела, е доб-

ре въздухът да се подава с конусни

струи от устройства, разположени

в плоскостта на тавана или под него

на височина от пода по-голяма от 3

метра.

При монтирането на въздухоразп-

ределителните устройства върху

стена, въздушната струя може да

бъде спряна от наличието на препят-

ствия по тавана. В подобни случаи,

въздушната струя ще се отклони и

ще се насочи надолу към помещение-

то. За безпрепятственото й разпре-

деление е необходимо предварително

Фиг. 1. Примери за
деформиране на

оста на струята
вследствие на

завихряне
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да са известни височината на препят-

ствието и разстоянието от него до

въздухоразпределителното устрой-

ство. Обикновено в диаграми се за-

дава зависимостта на минималното

разстояние до препятствието, като

функция на височината му и темпе-

ратурата на потока в най-ниската

точка.

При помещения с височина над 5

метра добър въздухообмен се пости-

га, ако въздухът се подава посред-

ством хоризонтални струи, изтича-

щи от устройства, разположени над

работната зона. Като подходящо се

приема също подаването на въздух

във вид на вертикални компактни

струи.

Сред най-добрите решения за вен-

тилиране на помещение е хоризонтал-

ното подаване на въздух през възду-

хоразпределител, монтиран на тава-

на. Използва се и в много високи по-

мещения. Ако подаваният въздух е с

по-висока температура от тази в

помещението и се използва за ото-

пление, практически е установено, че

стаята не бива да е по-висока от 3.5

м. Максималната възможна темпера-

турна разлика е от порядъка на 10 -

15 оС. В много високи помещения,

когато подаваният въздух едновре-

менно вентилира и отоплява помеще-

нието, се препоръчва въздушната

струя да се подава вертикално.

Решения при подаване
на студен въздух
Ако подаваният въздух е по-сту-

ден от намиращия се в помещение-

то, с цел предпазване на струята от

бързо постъпване във вентилируемо-

то помещение, препоръчително е да

се използва ефектът на Коанда. Така

околният въздух ще бъде въвлечен и

смесен с подавания. Следователно,

температурата на подаваната

струя ще се повиши, преди да дос-

тигне до вентилираната зона. В

случай че смесената струя нара-

ства, необходимо условие е скорос-

тта да е достатъчно висока, за да

се осигури прилепналост на струя-

та по тавана за максимално дълъг

период. Логично, ако скоростта е

твърде ниска, съществува риск от

падане на струята. Пътят, който

изминава въздушната струя, следва

да е минимум 60% дължината на

помещението, преди да се откъсне

от тавана.

Когато подаваният въздух е с по-

ниска температура, въздухът в поме-

щението до известна степен ще се

охлади. Това би могло да доведе до

появата на студено течение в поме-

щението. Поддържането на подвиж-

ността на въздуха във вентилирано-

то помещение в допустими граници

зависи от:

n необходимата скорост на въздуха;

n разстоянието от устройството

до точката на отделяне на стру-

ята от тавана;

n от вида на въздухоразпределите-

ля и неговото местоположение.

Препоръчително е, когато във

вентилираното помещение се пода-

ва въздух с по-ниска температура, да

се използват устройства за таванен,

а не за стенен монтаж. Таванният
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въздухоразпределител позволява по-

лесно смесване на подавания и окол-

ния въздух, тъй като струята, пода-

вана от него, се разпръсква равномер-

но във всички посоки.

Големите помещения
се зонират
В приложения, характеризиращи се

с малогабаритни помещения, е

възможно предварително зададените

параметри да се поддържат само от

едно устройство, като то се монти-

ра на тавана, по възможност макси-

мално близо до центъра на стаята.

Условието е размерите на помеще-

нието да отговарят на изискването

дължината му да е до три пъти по-

голяма от височината.

В случай че помещението е по-

голямо, е необходимо то да се разде-

ли на няколко зони, всяка обслужвана

от отделно въздухоразпределително

устройство. Когато помещението се

вентилира от няколко устройства,

монтирани на стена, то се разделя

на няколко зони. Съществува услови-

ето устройствата да се монтират

на такова разстояние едно от друго,

че подаваните от тях въздушни струи

да не се влияят взаимно. Добре е да

се има предвид, че при монтиране на

две устройства на по-малко разсто-

яние от необходимото, ще се получи

сливане на двете струи в една обща

струя с по-голяма дължина.

Характеристики при отвеждане
на въздуха
За отвеждане на въздуха от поме-

щенията обикновено се използват

устройства със същата конструкция,

като на тези, през които се подава

той. Използвано решение е и комби-

ниране на устройствата за отвеж-

дане на въздуха с осветителните

тела. Смукателните отвори почти не

оказват влияние върху движението на

въздуха в помещението. Бързото

понижение на скоростта на въздуха

около отворите не създава проблеми

по отношение постигането на допу-

стимата подвижност на въздуха във

вентилируемата зона. Обикновено

големината на устройствата се

определя таблично в зависимост от

препоръчителните скорости.

При избора на място за разполага-

не на смукателните устройства се

приема за целесъобразно разполага-

нето им така, че да се предотврати

къса връзка между нагнетателните

и смукателните отвори. За тази цел

е желателно смукателните отвори

да се разположат извън зоната на

влияние на струите подаван въздух.

В помещения, в които се отделят

миризми, дим или пушек - като кухни,

ресторанти и други, се препоръчва

въздухът да се изсмуква около или

през тавана, за да се отделят и вред-

ностите. Когато в помещението е

предвидено топловъздушно отопле-

ние с подаване на въздух от горната

част на помещението, се препоръч-

ва въздухосъбирателните устрой-

ства да се разположат в подовото

пространство.

Ако в помещението се намират

източници на излишна топлина, е

целесъобразно изсмукването на

въздуха да се осъществява непосред-

ствено над тях, за да се предотвра-

ти разпространяването й в целия

обем на помещението. Чрез изсмук-

ване на въздуха през или над освети-

телните тела се постига намалява-

не на топлинния товар на климатич-

ната система. Също така се удължа-

ва експлоатационният период на лам-

пите.

По отношение на зали, които в

голяма част от времето се нуждаят

от охлаждане, е препоръчително

въздухът да се изсмуква от възмож-

но най-високото ниво.

Шумът от
въздухоразпределителните
устройства
За да се осигури добър комфорт на

хората, наред с добра организация на

въздухообмен, е необходимо през вре-

мето, в което вентилационната си-

стема работи, тя да не е източник

на допълнителен шум в помещенията.

Шумът, възникващ при преминаване

на въздуха през въздухоразпредели-

телните устройства, никак не е бе-

зобиден. Той оказва влияние върху

нервната система на човека и възпре-

пятства пълноценната му работа и

почивка. Нивото на шума, генериран

от вентилационните устройства,

зависи от фактори като: скорост на

потока, размер на разпределителни-

те устройства, а също така и от

характеристиките на помещението

(обем, звукопоглъщане и т.н.). Жела-

телно е, също така, вентилационни-

те устройства да възпрепятстват

пренасянето на шум към помещение-

то от други елементи на нагнета-

телната инсталация, например от

вентилатора.

На практика шумът, генериран от

вентилационните устройства, труд-

но би могъл да бъде намален чрез

използването на традиционни сред-

ства, тъй като те се явяват крайни

елементи и генерираните шумови

въздействия се излъчват непосред-

ствено в помещението.

Решения срещу шумовите
въздействия
Сред начините за постигане на по-

ниски шумови нива е намаляване на

скоростта на изтичане на въздушна-

та струя от подаващото устрой-

ство. Добре известно е, че това води

до нарушаване на всички схеми на

въздухоразпределение в помещение-

то. Тъй като е невъзможно да се

намали скоростта на изтичане на

въздушната струя, в повечето случаи

се прибягва към заместване на възду-

хоразпределителното устройство с

друго. Целта е да се избере устрой-

ство, генериращо по-малко шум, но

със същите или близки кинематични

и топлинни параметри.

Смукателните вентилационни уст-

ройства също са източник на шум в

помещенията. Но за разлика от пода-

ващите, генерираният от тях шум

може да се намали до необходимото

ниво. Постига се чрез намаляване на

скоростта на потока въздух в живо-

то сечение на смукателя. За целта се

увеличават или габаритните размери

на устройствата, или техният брой.

Подобни промени, по правило, не водят

до нарушаване на схемата на възду-

хоразпределение.
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 За избягване на тези неприятни и

опасни случаи е предназначена дефек-

тнотоковата защита ДТЗ (английс-

ки съкращения RCD - от Residual

Current Device и RCCB от Residual

Current Operated Circuit-Breaker), изпол-

звана като допълнение към съществу-

ващите предпазители и към евенту-

алните други мерки за безопасност

(корпуси, бариери и други препят-

ствия към опасни тоководещи части),

без да ги замества.

В настоящата, първа част на ста-

тията, се изяснява нуждата от ДТЗ

заедно със съответните нормативни

Дефектнотокова защита
Част I. Нормативни изисквания, принцип на действие, видове
устройства

изисквания, нейният принцип на дей-

ствие и видовете устройства за ДТЗ.

Във втората част ще бъдат разгле-

дани параметрите на тези устрой-

ства, техните конструктивни разно-

видности и начинът на свързването

им в електрически мрежи.

Необходимост от
дефектнотокова защита
На основата на съществуващите

изследвания за физиологичното

въздействие на променливия елект-

рически ток с честота между 15 и 100

Hz върху човешкия организъм Между-

народната електротехническа коми-

сия публикува през 2005 г. стандар-

та IEC60479-1, в който се дава диаг-

рамата време-ток на фиг. 1 с 4 зони.

Зона АС-1 е в сила при ток до 0,5

mA независимо от времето на проти-

чането му и от него се получават

неприятни усещания.

В зона АС-2 се наблюдава нежела-

но свиване на мускулите по пътя на

тока, което зависи както от големи-

ната му, така и от времето на про-

тичане. От фигурата се вижда, че

тази реакция на организма може да

настъпи при ток 5 mA с продължител-

ност над 2 s, докато при продължи-

телност 10 ms или по-малко е необ-

ходим ток 200 mA.

Реакцията на мускулите е още по-

голяма в зона АС-3 - те се свиват

неконтролирано, което се нарича

тетанизация, и е напълно възможно

импулсивната реакция на човек да

доведе до самонараняване. При значи-

телни стойности на тока може да се

окаже трудно отделянето от място-

то под напрежение или свиването на

мускулите да е толкова рязко и сил-

но, че да отхвърлят човек настрана.

Всичко това е възможно да бъде

съпроводено с нарушаване на нормал-

ния процес на дишане, когато токът

протече през управляващите го мус-

кули, както и с евентуално наруша-

ване на сърдечния ритъм (сърдечна

фибрилация), но те изчезват след пре-

кратяване на тока.

Най-опасна е зона АС-4, в която се

засилват описаните реакции от пред-

ната зона, към които се прибавя ве-

роятност от трайно нарушаване

на сърдечната дейност, когато

токът съвпадне с физиологичните

токове на сърцето. В подзона АС-4.1

вероятността е около 5%, в подзона

АС-4.2 достига около 50% и е още по-

голяма в подзона АС-4.3. При това

Многобройните подобрения на параметрите и конструкцията

на класическите максималнотокови предпазители ("бушони")

не отстраняват един важен техен недостатък – реакцията

им само когато токът в контролираните от тях вериги пре-

виши определена стойност. На опасните за хората, инстала-

циите и електроуредите по-малки стойности на тока те не

реагират, което може да има тежки последици. Освен това

при влошаване на изолацията на проводници нормалната рабо-

та на електроуредите може да не се наруши, но металните им

корпуси да се окажат свързани към мрежовото напрежение.

Фиг. 1.



Двойна защита.

СИСТЕМА ЗА ЗАЩИТА

Иновативните прекъсвачи от серия 90 с двуполюсна защита в един-

единствен модул и CVX разпределителните табла, отличаващи се

с елегантна, заоблена врата с темперирано стъкло, гарантират аб-

солютна сигурност и са подходящи за монтаж в машинни и сервизни

помещения.

Синергията между разпределителните табла 47 CVX и модулните

мини прекъсвачи 90 MTC-MDC осигурява най-високо ниво на защита

със значителни икономии по отношение на размери, разходи и време,

съобразени с инсталирането и поддръжката.

Двойна защита при същите размери, за постигане на система за

защита, базирана на изключителен дизайн  и отлични експлоатаци-

онни характеристики.
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може да се стигне до спиране на

сърцето и дишането, опасността от

която нараства с увеличаване сила-

та на тока и неговата продължител-

ност. Дори това да не стане, нару-

шената сърдечна дейност може да

продължи и след отстраняване на

външния ток. Към всичко това се

прибавя опасността от изгаряния

поради нагряването на тялото от

тока. При възрастни хора описаните

реакции е напълно възможно да на-

стъпят дори при няколко пъти по-

малък ток. На основата на тези из-

следвания за максимална безопасна

стойност на тока през човешкото

тяло в Европа е приета 30 mA.

Две са възможностите за проти-

чане на ток през тялото при ползва-

не на свързаните към електричес-

ката мрежа уреди. На първо място

при докосване поради невнимание на

проводника на фазата (т.нар. дирек-

тен допир) протича електрически

ток през тялото обратно към земя-

та (фиг. 2а). Неговата големина е

пропорционална на съпротивление-

то на веригата му, а то има две пос-

ледователно свързани части –

съпротивлението на тялото RB и

това от мястото му на допир до

земята RGR. Средната стойност на

RB e около 1,7 kΩ, поради което за

безопасно за човека се приема про-

менливо напрежение със средноквад-

ратична стойност 1,7 kΩx30mA≈50

V, а според стандарта IEC60479-1

допустимото време за прилагането

му не трябва да надхвърля 5 s. Спо-

ред същия стандарт допустимото

напрежение за безкрайно дълго вре-

ме на прилагане е 25 V. Същото

напрежение е и според стандарта

IEC 60364-4-41, но в него като допу-

стимо постоянно напрежение без

пулсации е дадено 120 V.

При ползването на всички тези

стойности не трябва да се забравя,

че съпротивлението на човешкото

тяло намалява след употребата на

алкохол, с което съответно се уве-

личава опасността от поражения.

Съпротивлението RGR може да е в

твърде широки граници. При неизоли-

рани подове (например циментови) и

стени с мазилка то е твърде малко,

особено когато са влажни (бани,

мазета), и сумата от двете съпро-

тивления може да е дори под няколко

килоома, което означава през тяло-

то ток доста над 100 mA (зона АС-

4 на фиг. 1 при времетраене на про-

тичането над около 0,5 s).

Съществуват изолационни подове

и стени, които според Наредба №3 на

МЕЕР от 09.06.2004 г., глава VII, член

212 трябва да имат съпротивление

не по-малко от 50 kΩ, определящо про-

тичането на малък и безопасен ток.

Най-малка е стойността на RGR и сле-

дователно токът е най-опасен при до-

пир на друга част от тялото до за-

земен метален предмет, каквито са

тръбите на водопроводната  мрежа

и домакинските електроуреди,

свързани към нея (перални, бойлери,

съдомиялни машини). Подобно е поло-

жението при работата на открито

с електрически инструменти (борма-

шини, ъглошлайфове, триони, косач-

ки на трева, храсторези), когато

човек е стъпил на земята. Също че-

сто срещан случай е нарушаване на

изолацията на свързващия кабел,

например срязването й при невнима-

телна работа, и допиране на провод-

ника на фазата до корпуса на прибо-

ра.

Втората възможност е свързана

с добре известното намаляване на

съпротивлението на изолаторите с

течение на времето и поради външни

въздействия, което е особено силно

при напукването им. Подобно намаля-

ване се наблюдава и при овлажнена

изолация и такава замърсена с мас-

ла, кал или проводящи течности. Не

трябва да се забравя и фактът, че

работата на кабели и електродвига-

тели с ток над номиналния може да

нагрее недопустимо изолацията и

след време да намали съпротивлени-

ето й. В резултат на това метални-

те части на електроуредите се оказ-

ват свързани към фазата през нама-

леното изолационно съпротивление

RIS и при докосването им (т.нар. ин-

директен допир) тялото се оказва под

напрежение и през него протича ток.

Неговата големина по принцип е по-

малка в сравнение с директния допир,

тъй като RIS е свързано последова-

телно на RB и RGR (фиг. 2б), но също

е опасна. Има още една особеност,

присъща на масово използваните у

нас електрически мрежи тип TN-C, ко-

ято може да се оцени чрез тяхната

структура (фиг. 2б). Носещата кон-

струкция и металният корпус на елек-

троуредите се съединяват чрез тре-

ти защитен неутрален проводник

(PE) в свързващия кабел и пластини-

те на щепсела „шуко“ към неутрал-

ния проводник N на мрежата в контак-

та, а от своя страна N е свързан към

земята в трафопоста. Така N се оказ-

ва едновременно неутрален и защи-

тен неутрален проводник между кон-

такта „шуко“ и трафопоста с озна-

чение PEN. Когато той е изправен,

през него и съпротивлението на елек-

троуреда протича по-голямата част

на тока от проводника на фазата L

и по-малко „остава“ за тялото. Зна-

чително по-опасно е когато нулеви-

ят проводник е прекъснат – тогава

целият ток протича през тялото.

Това е една от причините в такива

Фиг. 2.

а

б
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мрежи да не се поставя ДТЗ.

За избягване на съществуващата опасност от

прекъсване на PEN трябва да се използват мрежи тип TN-

S (фиг. 2в), в които проводникът РЕ е отделен от N и се

свързва към него в трафопоста. При липса на такава

мрежа може да се използва междинният вариант TN-S-C,

в който РЕ се свързва към N в електрическото табло на

апартамента или сградата. Според чл. 1792 от Наредба

№3 е забранено РЕ да се свързва към N в охраняваната

инсталация, а това може да се направи само преди (по

посока на електрическата мрежа) устройството за ДТЗ.

Освен това РЕ трябва да преминава извън трансформа-

тора на устройството.

Допълнителна и немаловажна опасност е непрекъсна-

тото протичане на ток през влошената изолация. Уста-

новено е, че има реална опасност от възникване на по-

жар при негова стойност над около 0,3 А, което е лесно

обяснимо – умножаването на 220 V с 0,3 А означава мощ-

ност 66 W, която при продължително отделяне може да

доведе до значително нагряване. Същевременно дори по-

малки токове предизвикват образуване на слой въглерод

върху повърхността на много изолации, през който може

да се получи електрически пробив и да ги възпламени

заедно с изолацията. Според изследвания над 40% от по-

жарите в Германия в периода 1980-90 г. се дължат на

електричеството и въпреки че част от тях са поради

електрически искри от късо съединение, не са малко

възниквалите поради влошена изолация. Не по-малко важ-

но е, че влошената изолация на кабели може да доведе до

късо съединение, чиито последици да се избегнат чрез

ДТЗ.

Същност на дефектнотоковата
защита
Най-простото обяснение на нейното действие се свеж-

да до формулата „колкото влиза, толкова излиза“. Това

означава, че в еднофазна мрежа токът, който влиза по

един от проводниците на електрически товар или инста-

лация във всеки момент от времето, излиза със същата

големина от другия проводник. При трифазни мрежи су-

мата от токовете на трите фази е равна на тока в ну-

левия проводник. И в двата случая, когато по някаква при-

чина част от влезлия ток бъде отклонена към земята,

излизащият ток ще се окаже по-малък. Именно тази

разлика предизвиква задействане на устройствата за ДТЗ

(понякога те се наричат прекъсвачи за остатъчен ток)

и тя прекъсва подаването на мрежово напрежение. Този

принцип се осъществява чрез електрическата схема на

Фиг. 2в.
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фиг. 3. Токовете на проводника на

фазата IL и на нулевия проводник IN

протичат съответно през намотки-

те WL и WN на т.нар. диференциален

токов трансформатор с тороидална

сърцевина. При равенство на токове-

те създадените от тях магнитни

полета в сърцевината са с еднаква

големина и различна посока и сумата

им е 0. Поради това в намотката WЕ

не се индуцира напрежение, електро-

магнитното реле ЕМР не е задей-

ствано, контактите му са затворе-

ни и предпазваната инсталация или

електроуред са свързани към елект-

рическата мрежа. При протичане на

ток IGR от фазата към земята токът

през нулевия проводник става IN = IL –

IGR и създаденото от него магнитно

поле намалява. Следователно полето

в сърцевината вече не е 0 и в намот-

ката wЕ се индуцира напрежение,

което при стойност над определен

праг задейства променливотоковото

реле ЕМР, и то чрез отваряне на кон-

тактите си изключва подаването на

мрежово напрежение към предпазва-

ната инсталация или електроуред.

Този тип устройства са основните

използвани в Европа за жилища и

подобни на тях случаи. Възможно

между wE и ЕМР да се включи елект-

ронен блок, който преобразува про-

менливото напрежение от намотка-

та в постоянно напрежение, да го

сравнява с вградено опорно напреже-

ние и когато го надхвърли, т.е. при

ток IGR над определена стойност се

задейства ЕМР. Следователно чрез

стойността на опорното напрежение

се задава прагът на задействане на

ДТЗ. Това е принципът на широко

използваните в други области елек-

тронни релета, които тук имат ог-

раничено приложение (обекновено в

индустриални предприятия и големи

търговски обекти). Причината е, че

изискват допълнителен източник за

захранване (резервиращо), което е не

само усложняване, но и създава неси-

гурност в действието на ДТЗ – при

отпадането му защитата престава

да работи. Същевременно някои от

тях имат предимството да изключ-

ват предпазваната верига и когато

захранващото им напрежение нама-

лее под стойност, не гарантираща

нормалното им реагиране на тока IGR.

Не по-малко важна е фукцията на

ДТЗ да изключи напрежението само

при влошена изолация, без човек да

докосне корпуса под напрежение. В

такъв случай от фазата през нейно-

то съпротивление RIS и проводника РЕ

към земята протича остатъчен ток

и защитата се задейства по описа-

ния начин. В инсталация TN-C задей-

стване няма, тъй като остатъчни-

ят ток протича през общия провод-

ник PEN (вж. фиг. 2б) и намотката wN

на трансформатора в устройството

за ДТЗ, т.е. токът остава равен на

този през wL и върху wE не се получа-

ва напрежение. При мрежи TN-S и TN-

S-C остатъчният ток не преминава

през трансформатора и задейства-

нето е възможно.

За проверка на действието на

устройствата за ДТЗ  при първона-

чалното им монтиране и периодично

по време на експлоатацията (различ-

ните производители препоръчват

веднъж на 1, 3 или 6 месеца) те

съдържат специална верига с бутон,

дадена с прекъсната линия на фиг. 3.

При натискане на бутона Т част от

тока на проводника на фазата (допус-

ка се да е до 2,5 пъти по-голям от

този за нормално задействане на за-

щитата) преминава през резистора,

който реално представлява проводник

с определено съпротивление. При три-

фазни устройства веригата е анало-

гична - между една от фазите и нуле-

вия проводник. Сред последните но-

вости са самотестващите се уст-

ройства за ДТЗ.

В зависимост от поведението на

ЕМР след прекъсването на веригата

има два вида ДТЗ. При самозадържа-

щата се (пасивна) ДТЗ релето запаз-

ва задействаното си състояние и е

необходимо натискане на специален

бутон, за да бъде то изключено и

отново подадено напрежение на елек-

троуреда. Използването й е в случа-

ите, когато задействането най-ве-

роятно се дължи на повреда, а не

докосване от човек. Основно това са

уреди, работещи без човешка наме-

са, например хладилници и фризери.

ДТЗ без самозадържане (активна

ДТЗ) автоматично възстановява зах-

ранването на електроуреда след пре-

кратяване на тока IGR. Тя е предназ-

начена главно за електрически инст-

рументи, машини за косене на трева

и други подобни, където има значи-

телна вероятност човек да докосне

проводника на фазата.

Важна принципна особеност на

ДТЗ, която е и неин недостатък е, че

когато токът през тялото протече

от фазовия към нулевия проводник или

между две фази (например едновре-

менно докосване на двата) тя не се

задейства, тъй като не се получава

разлика между токовете.

Видове дефектнотокови защити
Устройствата, реализирани по

схемата на фиг. 3, са предназначени

за защита на еднофазни мрежи и

електроуреди и се наричат двуполюс-

ни (вид 2Р), тъй като имат две клеми

за свързване на уреда. За трифазни

електроуреди без нулев проводник

(свързани по схема „триъгълник“) се

използват триполюсни устройства

(вид 3Р), в които вместо wL и wN

трансформаторът има 3 намотки wR,

wS и wT по една за всяка от фазите.

И третият тип са четириполюсните

устройства за ДТЗ, предназначени за

трифазни уреди с отделен нулев про-

водник (свързани по схема „звезда“).

Техният трансформатор има четвъ-

рта намотка wN.

В зависимост от формата на тока

IGR, при която се осигурява задейства-

не на ДТЗ, съществуват 3 типа ус-

тройства, определени от стандарта

IEC 60775 на Международната елек-

Фиг. 3.
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тротехническа комисия. Най-старият тип АС са такива

със синусоидален IGR, т.е. без хармоници и без пулсиращ

постоянен ток. Тип А са с повече възможности – освен

със синусоидален IGR те работят и при наличие в него на

хармоници, както и с пулсиращ постоянен ток. Тези то-

кове се получават от компютри, луминесцентни лампи и

най-вече при тиристорно управление на електродвигатели

с регулируеми обороти, от някои димери за плавно регу-

лиране на силата на светлината и от някои отоплител-

ни електроуреди с плавно задаване на температурата в

помещението. Работата на този тип се гарантира и при

постоянен ток IGR, върху който има насложен трионооб-

разен ток с амплитуда 6 mA. Това пък са случаите на някои

устройства с импулсно захранване. С още по-големи

възможности са устройствата от най-новия тип В, кои-

то освен от токовете на тип А се задействат и при

синусоидален IGR с честота до 1 kHz, при постоянен IGR с

насложен върху него синусоидален ток, при пулсиращ

постоянен ток и при форма на тока, характерна за едно-

фазни, трифазни и шестфазни токоизправители, използ-

вани масово в индустриални машини.

Важно е да се има предвид, че има ограничения за

монтиране на устройстват за ДТЗ в болнични заведения,

където прекъсването на тока поради задействането им

може да увреди състоянието на пациентите.

Разпространение на ДТЗ
Първият прибор е създаден през 1937 г., но реалното

приложение започва през 70-те години на миналия век, като

от 1973 г. те стават задължителни за външните елект-

рически инсталации и баните на жилищата в САЩ. Вграж-

дането им в електрически инсталации отново там започ-

ва около 1980 г., а от 1987 г. ДТЗ става задължителна и

за кухните, но без хладилниците. В това отношение Евро-

па изостава. Например Норвегия определя задължително-

то поставяне на ДТЗ в новостроящи се сгради от 2002 г.,

а Германия ги налага за всички контакти с ток до 20 А през

2007 г. В Англия ДТЗ е задължителна за новостроящи се

сгради едва от юли 2008 г. У нас  в Наредба №3, глава седма,

раздели IV – VII  са дадени изискванията за осигуряване на

безопасност при директен и индиректен допир. Реално те

могат да се осигурят само от ДТЗ, като в чл. 1796 е

фиксиран максималният ток на задействането й от 30 mA.

Освен това устройствата за ДТЗ трябва да съответ-

стват на БДС EN61008-1/2-1 и БДС EN61009-1/2-1. Неза-

висимо от това при желание за повишаване на безопасно-

стта на работа могат да се използват устройства с праг

на задействане 10 mA.

Комбинирана защита
Тя представлява съчетание в едно устройство на ДТЗ

и максималнотоков предпазител (или предпазители). Обик-

новено се нарича ДТЗ с прекъсвач, а английското й съкра-

щение е RCBO (от Residual Current Breaker with Overload). В

тези устройства ДТЗ обикновено е свързана в една елек-

трическа верига, а максималнотоковият предпазител - в

друга, докато ЕМР може да е общо или да има две отделни

ЕМР. Максималнотоковият предпазител може да е елект-

ронен, а токът му на задействане се означава с I∆C.
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Роля на постояннотоковия
преобразувател в системата
В реалните системи фотоволта-

иците не се свързват директно към

постояннотоковия товар (фиг. 1).

Системата за управление използва

постояннотоков преобразувател,

който има за задача да преобразува

постоянното напрежение на изхода на

фотоволтаика до постоянно напреже-

ние с друг волтаж - този на шините

на товара. Най-често постоянното-

ковият преобразувател се реализира

като повишаващ преобразувател,

чиято схема е показана на фигура 2.

Характерно за този тип преобразу-

ватели е, че постоянното напреже-

ние на изхода (от страната на RT) е

по-високо от напрежението на входа.

При отпушване на транзистора,

токът през индуктивността започ-

ва да се повишава, запасявайки в нея

енергия. При запушване на транзис-

тора, ЕДН на самоиндукция на индук-

тивността се сумира с напрежение-

то на фотоволтаика. Логично, конден-

заторът се зарежда до сумата от

двете напрежения. През времето,

когато транзисторът е отпушен,

товарът се захранва от запасената

в кондензатора енергия.

Коефициент на запълване
на конвертора
Отношението на времето, през

което транзисторът е отпушен, към

периода, когато е запушен, представ-

лява т.нар. коефициент на запълване

D на конвертора. Доказва се, че с

промяна на коефициента на запълва-

не на конвертора се изменя и еквива-

лентното му входно съпротивление.

Когато в системата с фотоволта-

ик е включен конвертор, на практика

еквивалентното му входно съпротив-

ление се явява товарно за фотовол-

таика, а постояннотоковият товар

RT - изходно съпротивление за конвер-

тора.

При повишаващия преобразувател,

изходното напрежение U0 (т.е. напре-

жението върху RT) е свързано с вход-

ното напрежение Ui (т.е. напрежени-

ето на фотоволтаика) с формулата:

U0 = Ui/1 - D2. За това положение,

входното съпротивление на инверто-

ра би могло да се представи с изра-

за: Ri = RT(1 - D)2, където Ri е входно-

то съпротивление на преобразувате-

ля, а RT е неговото изходно товарно

съпротивление.

Контролерите изменят
коефициента на запълване
Тъй като постояннотоковият пре-

образувател се явява товар за фото-

волтаика, то с изменение на коефи-

циента на запълване на преобразува-

теля се променя и товарното

съпротивление на фотоволтаика,

което определя и работната му точ-

ка - фигура 3. Ако фотоволтаикът е

натоварен директно със съпротивле-

нието RT, т.е. без постояннотоков

преобразувател, той би работил в

точка А. Тя се явява пресечна на V-А

характеристика на фотоволтаика и

товарната права. В този случай тя

би имала ъглов коефициент 1/RT. Как-

то се вижда от втората графика, при

работа в точка А, фотоволтаикът

има по-ниска изходна мощност. Ако се

въведе постояннотоков преобразува-

тел в системата, работната точка

би могла да се измести в точка В, при

която фотоволтаикът отдава макси-

мална мощност.

Както вече бе изяснено, работна-

та точка с максимална мощност не

е постоянна, а зависи от условията

на работа. Затова е важно контро-

лерите адаптивно да изменят коефи-

циента на запълване на преобразува-

теля, за да поддържат работата на

системата оптимална.

Определяне на оптимална
работна точка
Съществува голямо разнообразие

от алгоритми и средства за „нами-

ране“ на оптималната работна точ-

ка. Тъй като по модифицирането и

оптимизирането на алгоритмите в

момента се работи активно, посто-

янно се публикуват нови решения.

Често използваните алгоритми за

определяне на оптимална работна

точка могат да се класифицират в

следните групи:

n методи „отклонение-наблюдение“;

n методи, следящи „инкрементална

проводимост“;

Фотоволтаични системи
Методи за определяне на оптималната работна точка
на системата

В продължение на статиите за фотоволтаични системи, публи-

кувани в предишни броеве на сп. Технологичен дом, в настояща-

та статия продължаваме темата с техни характеристики,

както и с основни пречки пред масовото им използване у нас.
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n методи, базирани на наблюдение на

напрежението;

n методи, базирани на наблюдение на

тока.

Методи "отклонение-наблюдение"
Характерно за този тип алгорит-

ми е, че се предизвиква леко откло-

нение от работната точка и се на-

блюдава изменението на отдаваната

от фотоволтаика мощност. Устано-

вяването, че мощността нараства

означава, че това е правилната по-

сока на изменение и работната точ-

ка, и отклонението продължава в

същата посока. Ако отдаваната мощ-

ност се понижава след отклонение-

то, то необходимо движение на ра-

ботната точка е в другата посока.

Ако при отклонение и в двете посо-

ки, мощността се понижава, следо-

вателно текущата работна точка

съвпада с максимума.

Методи, следящи
"инкрементална проводимост"
При тази група алгоритми се ра-

боти на базата на добре известни

зависимости. Известно е, че мощно-

стта на фотоволтаика, изразена чрез

тока и напрежението на модула, е

равна на P = UI. След диференциране,

по отношение на напрежението, се

получава dP/dU = I + U(dI/dU). В точ-

ката на максимума е изпълнено усло-

вието: dP/dU = 0, откъдето следва,

че за нея е в сила зависимостта I/U

= -dI/dU. Ако работната точка се

намира вдясно от максимума, то

dP/dU < 0 и I/U < - dI/dU. Когато ра-

ботната точка е вляво от максиму-

Фиг.3.
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ма, са в сила зависимостите dP/dU >

0 и I/U > - dI/dU.

Контролерите, работещи на база-

та на този алгоритъм, могат по-

бързо да намират точката на макси-

мална мощност при бързо променящи

се атмосферни условия. Горните три

отношения задават както условие за

определяне на оптимум, така и посо-

ка на изменение за неговото търсе-

не.

Методи, базирани на наблюдение
на напрежението и тока
За разлика от двата вече описани

метода, при тях се следи напрежени-

ето на празен ход или тока на късо

съединение на фотоволтаика. Прави

се предположението, че работната

точка с максимална мощност се на-

мира при напрежение, равно на около

0,75 от напрежението на празен ход,

или при ток, равен на около 0,9 от

тока на късо съединение.

Контролерите, работещи с този

тип алгоритми, отделят за съвсем

кратък период от време фотоволта-

ичния модул от останалата част на

системата. Оставят го на празен

ход, когато трябва да се измери на-

прежението на празен ход или го

свързват към малко по стойност, но

мощно съпротивление, за да измерят

тока на празен ход. Необходимост-

та от отделяне на фотоволтаика от

системата, макар и за кратко, е не-

достатък на тази група методи. Не-

обходимостта от мощно съпротив-

ление за измерване на тока на късо

съединение, характерно при някои си-

стеми, също се приема като недо-

статък.

В много случаи контролерите из-

вършват измервания само върху един

панел от фотоволтаичната система,

след което всички панели се управля-

ват в получената работна точка.

Това е така, тъй като се предпола-

га, че те функционират при идентич-

ни условия.

Изгодна ли е инвестицията
във фотоволтаична централа?
Фотоволтаичните системи в мо-

мента са напълно реална алтернати-

ва на конвенционалните източници на

електроенергия. България като член

на Европейския съюз е поела конкрет-

ни ангажименти по отношение дела

на произведената електроенергия от

възобновяеми енергийни източници.

Законовата и нормативната ни база

са хармонизирани с европейската.

Встрани, обаче, остава основният

въпрос, вълнуващ инвеститорите, а

именно изгодна ли е инвестицията

във фотоволтаична централа. Въпре-

ки че е трудно да се даде еднозначен

отговор на този въпрос, според ин-

веститори основният проблем пред

по-широкото им използване е висока-

та себестойност. „Дори при фикси-

раната изкупна цена на произведена-

та електроенергия от фотоволтаи-

ци в размер на над 0,7 лв./kWh, инве-

стициите във фотоволтаични инста-

лации се възвръщат след 8 - 10 годи-

ни. За съжаление, законовата и нор-

мативната рамка в областта на фо-

товолтаичните инсталации оставя

много неуредени въпроси и създава

условия за корупция“, коментират

запознати със състоянието в бран-

ша. „Например в Закона за възобновя-

емите енергийни източници се казва,

че електроразпределителните дру-

жества определят техническите

условия за присъединяване към елек-

тропреносната мрежа. Веднага би

могъл да се направи априорен извод,

че след като за дадено дружество е

крайно неизгодно да изкупува скъпа-

та енергия от фотоволтаици, то ще

се стреми да постави трудноизпъл-

ними и неизгодни условия за собстве-

ника на слънчевата централа“, допъ-

лват те.
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Фиг. 4.

Затруднено проучване на
нормативната база
„Нормалното функциониране на електроенергийната ни

система, както и интересите на НЕК и електроразпре-

делителните дружества също не са защитени от насто-

ящата законова уредба. Фирмите, занимаващи се с раз-

пределение на електроенергия, вече са натрупали изве-

стен опит от присъединяване на частни централи - не

само слънчеви, но и вятърни централи и малки ВЕЦ. В

редица случаи е налице нелоялност от страна на собстве-

ниците на централи - заявяват се едни проектни мощно-

сти, а в експлоатация се пускат други. „Това води до

ненужен разход за преоразмеряване на участъците от мре-

жата до тези централи. Еднотипни въпроси се уреждат

от няколко различни закона и множество наредби, което

затруднява проучването на нормативната база“, твърдят

представители на бранша.

„Настоящата идея за насърчаване използването на

възобновяеми енергийни източници - и в частност слънче-

ви централи, не е съвсем обмислена. В момента тя се ре-

ализира по начин, който води до несправедливо разпреде-

ляне на цената на това насърчаване. Изграждането на

собствена микро-слънчева централа изисква сериозни ин-

вестиции и на настоящия етап би могло да се осъществи

от достатъчно мощни представители на бизнеса. В също-

то време, високата продажна цена на енергията от

фотоволтаици на практика се компенсира с повишена цена

на електроенергията за населението“, коментират за-

познати с темата.

Сериозни усилия с цел
стимулиране на прилагането им
Няма никакво съмнение, че е необходимо да се положат

сериозни усилия, за да се заменят конвенционалните енер-

гоносители с възобновяеми енергийни източници. „В гло-

бален аспект е възможно да възникне още едно противо-

поставяне, а именно между биогоривата, получавани от

селскостопански култури, и слънчевите централи. И

двата източника на възобновяема енергия изискват сво-

бодни площи. Разбира се, възможно е слънчевите цент-

рали да се съсредоточат върху неплодородни участъци,

а биокултурите да се отглеждат на места с добри по-

чви. В момента проблемът изглежда несъществен. Точ-

но сега, обаче, е времето да се създаде държавна стра-

тегия, която да дава решение на този и всички други

въпроси, свързани с възобновяемите източници на енер-

гия“, твърдят представители на бранша.
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Тук също има проблеми. Например,

неспазването на изискванията за

дистанционно отчитане на водоме-

рите в новостроящи се сгради. Да,

има няколко пилотни проекта, доказ-

ващи, че наличните технологии са

работещи, но все още масово ново-

построените сгради се оборудват с

традиционно използваните водомери.

С тези и много други въпроси се

обърнахме за коментар към инж. Пла-

мен Никифоров, директор на Дирекция

водоснабдяване и канализация в Ми-

нистерството на регионалното раз-

витие и благоустройството (МРРБ).

Отговорите му можете да прочете-

те в следващите редове.

Канализационната система у нас
- около 10 000 км
Сред основните ангажименти,

поети от България във връзка с член-

ството ни в Европейския съюз, е

много сериозно разширяване на брой

на съществуващите пречиствател-

ни станции за отпадни води. Често

обаче се забравя, че съществуване-

то им, а и ефективното им функцио-

ниране е пряко свързано с необходи-

мостта от изградена канализацион-

на система.

„Имаме реализирани няколко проек-

та на пречиствателни станции, ко-

ито работят с между 30 и 50% от

проектния си капацитет. Причината

е, че селищата, на които трябва да

пречистват водата, не разполагат с

изградени канализационни системи“,

коментира Пламен Никифоров. Труд-

ностите основно са свързани с недо-

статъчните инвестиции. „Обикнове-

но със средствата по оперативните

програми се финансира пречиства-

телната станция и колектора, кой-

то да доведе водите до станцията“,

допълва г-н Никифоров. „В момента,

общата дължина на канализационна-

та система в страната е под 10 000

км, като по-голямата част от нея е

в големите градове. За изграждане на

канализационни мрежи са необходими

значителни инвестиции, размерът на

които надвишава средствата, необ-

ходими за изграждане на пречиства-

телна станция“, заявява директорът

на дирекция ВиК в МРРБ.

За момента, програмата за из-

граждане на пречиствателни стан-

ции за отпадни води и канализацион-

ни системи е структурирана в два

етапа. По време на първия етап ще

се реши проблемът в по-големите

населени места с над 10 000 еквива-

лент жители. Вторият етап обхва-

ща населените места с от 2000 до

10 000 еквивалент жители.

Подобряване канализацията
и водоснабдяването в курортите
Общоизвестен факт е, че канали-

зацията в курортните комплекси у

нас е недостатъчна като капацитет

Качествена ли е ВиК
услугата у нас?
Коментар за решаването на най-наболелите проблеми
в областта от МРРБ

Не е необходимо човек да е страстен пътешественик, пре-

бродил Европа надлъж и нашир, за да може да направи крас-

норечив извод, че по отношение качеството на ВиК услуги-

те у нас има още много да се желае. Някои от проблемите в

областта са сравнително нови. Например изостаналото раз-

витие на инфраструктурата в сравнение със строителство-

то в курортите. До решаването на други проблеми никога

не се е стигало. Например, дори около столицата и големите

градове все още съществуват квартали и селища без цент-

рална канализация. Независимо от същността на проблеми-

те, изводът е един. Необходими са огромни средства, за да

достигнем европейските критерии. Не само на ниво цент-

рална мрежа, но и по отношение на сградните инсталации.

инж. Пламен Никифоров, директор на Дирек-
ция водоснабдяване и канализация в Мини-
стерството на регионалното развитие и
благоустройството (МРРБ)
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или дори изцяло отсъства. „Това несъмнено е тежък про-

блем, но освен с канализацията, в курортите съществу-

ва проблем и с водоснабдяването. Развитието на курор-

тните зони в България, от гледна точка изграждането

на нови хотелски комплекси, без да бъдат предприети не-

обходимите действия по изграждане на необходимата ин-

фраструктура, свързана с водоснабдяване, канализация,

пътища и т.н., създава сериозни проблеми“, коментира

г-н Никифоров.

Според него, вече се предприемат мерки за решаване

на проблема. Като пример г-н Никифоров посочва изгра-

дения в Банско водоем, който предстой да бе въведен скоро

в експлоатация. Предвижда се той да даде възможност

за покриване на денонощната неравномерност, дължаща

се на концентрирано потребление на вода в пиковите

часове. По този начин ще се избегне въвеждане на режим

на водоснабдяването.

Необходими са нови водоизточници
по Черноморието
По Черноморието, освен необходимата инфраструк-

тура за провеждане на по-големи количества вода, са

необходими и нови водоизточници. Наличните в момен-

та не могат да обезпечат водопотреблението за лет-

ния сезон, когато туристическият поток увеличава в

десетки пъти броя на потребителите. В момента ос-

новен водоизточник за Южното Черноморие е язовир

Ясна поляна и свързания с него по-малък язовир Ново

Паничарево, които работят като скачени съдове. Ча-

стта до Созопол се захранва от язовир Камчия. По

думите на г-н Никифоров е необходимо да бъде изгра-

ден още един язовир. „Обсъждат се някои варианти, но

все още нямаме окончателно решение. Този въпрос

трябва да бъде решен в рамките на следващите някол-

ко години. В противен случай, ще се наложи въвежда-

нето на воден режим, поради не достатъчното коли-

чество вода. Финансовата и икономическата криза,

която днес изживява целият свят, в известен смисъл

би могла да повлияе благоприятно върху инфраструк-

турата. Причината е, че е налице известно забавяне

в разрастването на курортните комплекси, което ще

даде глътка въздух в следващите години да се пред-

приемат действия, с които да се подобри състояние-

то на водоснабдяването и канализацията в тези рай-

они“, заяви той.

Нови пречиствателни станции
в к.к. Златни пясъци и к.к. Слънчев бряг
Добре известно е, че капацитетът на съществува-

щите пречиствателни станции по Черноморието е не-

достатъчен за покриването на нуждите през летния се-

зон. „Необходимо е спешно да се изградят пречиства-

телни станции в най-големите курортни селища у нас

- Златни пясъци и Слънчев бряг. Съществуващата пре-

чиствателна станция на Златни пясъци е строена пре-

ди години и има капацитет 17 хил. легла. Сега курортът

се е разраснал в пъти и потребителите вече са над 60

хиляди“, коментира Пламен Никифоров. „Съществуват

разработени проекти, в контакти сме с ръководство-

то на курорта Златни пясъци и търсим спешно реше-

ние, включително и възможности за финансово обезпе-

чаване на реализацията на станцията“, увери той. „В

Слънчев бряг положението е подобно на това в Златни

пясъци. Съществуващата пречиствателна станция в с.

Равда има в пъти по-малък капацитет от необходимия,

а обслужва не само к.к. Слънчев бряг, но и град Несебър

и к.к. Свети Влас. Като се вземе предвид и фактът, че

община Несебър, през лятото като брой на население-

то е по-голяма от община Бургас, необходимостта от

нова пречиствателна станция, която да обслужва курор-

та к.к. Слънчев бряг е очевидна“, заяви г-н Никифоров.

В допълнение директорът на дирекция ВиК коментира:

„Освен пречистване на отпадните води, което да подо-

бри състоянието на водите в Черно море, там е необ-

ходимо да се изградят и допълнителни провеждащи съоръ-

жения, които да осигурят подаването на по-големи ко-

личества вода“.

Канализацията в комплекси
извън населените места
Критична е и ситуацията с отпадните води от ку-

рортни комплекси извън населените места. „Когато се

изграждат обекти извън населените места, не е оправ-

дано да се правят дълги отклонения и връзки със съот-

ветното населено място, за да се отведат отпадните
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води. Подходящо решение за тези

хотелски комплекси е използването

на локални пречиствателни станции

и вече пречистени тези води да

бъдат отведени в съответния при-

емник, река, дере и т.н. В този слу-

чай не се налага да се чака решение

за включване към градската пречи-

ствателна станция“, коментира

Пламен Никифоров. „На много места

по нашето Черноморие в последни-

те години се приеха подобни реше-

ния. Издаваха се съответните раз-

решения за строеж на хотели или на

група курортни сгради, които да раз-

полагат с локална пречиствателна

станция. За съжаление, наблюдава-

ме една недобра тенденция. Има

случаи, в които се издава разреше-

ние за строеж с включена локална

пречиствателна станция, но в по-

следствие сградата се въвежда в ек-

сплоатация, без тази пречиствател-

на станция да бъде изградена“, зая-

ви Пламен Никифоров. Според него,

това налага по-стриктен контрол и

когато се издава разрешение за из-

граждане на съответния хотел с

локално пречиствателно съоръже-

ние, той не трябва да се въвежда в

експлоатация без него. „Необходимо

е контролните органи да обръщат

необходимото внимание, тъй като

става въпрос за подобряване на ка-

чеството на водите. Не бива локал-

ната пречиствателна станция да се

превръща в средство за издаване на

строителни разрешения“, заяви в

допълнение той.

Локални пречиствателни станции

вече са въведени в експлоатация не

само по Черноморието, но и в други

части на страната, потвърдиха от

МРРБ.

Рехабилитация на
водоснабдителната мрежа
В момента МРРБ реализира над 60

обекта, свързани с подобряване

състоянието на водоснабдителната

мрежа в отделни селища. Значител-

на част тези проекти са свързани с

рехабилитация на съществуващи

водоснабдителни системи. България

разполага с изградена водоснабдител-

на мрежа с обща дължина над 70 хил.

км., но голямата част от нея е реа-

лизирана преди повече от 30 или дори

50 години и е много силно амортизи-

рана.

„Загубите на вода са значителни

и това създава проблеми особено в

летните месеци, тъй като немалко

селища преминават на воден режим.

В следващите години трябва да

продължат да се търсят решения и

инвестиции не само за осигуряване-

то на нови водоизточници, но и за

рехабилитация на водоснабдителна-

та мрежа“, увери директорът на

дирекция ВиК в МРРБ.

Разпределяне на консумираната
вода
Обърнахме се към Пламен Никифо-

ров и с въпроса съществуват ли

възможности за оптимизация на из-

ползваната схема за разпределяне на

консумираната вода в сгради с голям

брой собственици. „Европейски ди-

рективи в областта на водоснабдя-

ването и канализацията не

съдържат строги изисквания по

отношение разпределянето на обща-

та консумация на вода. Въпросът е

доста специфичен и се решава в

зависимост от традициите и зако-

нодателствата в съответната

държава. Всички знаем, че България

е сред страните, в които почти

всеки гражданин има собствено

жилище. Това предопределя редица

специфични решения особено в слу-

чаите на съсобственици в жилищни

блокове“.

Границата на собственост меж-

ду централната водоснабдителна

система и жилищната сграда е во-

домерния възел на водопроводното

отклонение към сградата. Той е еле-

мент от водоснабдителната сис-

тема, която е собственост на ВиК

оперетора. Според новия Закон за

ВиК, водомерният възел е съответ-

но общинска собственост. След во-

домерния възел, сградната инстала-

ция е собственост на самите съсоб-

ствениците на сградата“, подчер-

та г-н Никифоров. „Добре известно

е, че ВиК инсталацията в една сгра-

да има общи части и части, които

са в съответния апартамент. Ин-

сталацията в съответния апарта-

мент е на собственика му. Върху

общите части обаче всеки има

съсобственост и живеещите в тази

сграда трябва да се грижат за под-

дръжката на съответните инста-

лации. От тук произтича и специ-

фичният проблем, свързан с отчита-

не на потребената вода“, допълни

г-н Никифоров.

За разликите в отчетените
количества
„По водомерния възел ВиК опера-

торът отчита количеството вода,

постъпило в сградата, което съот-

ветно, трябва да бъдат заплатени

от съсобствениците. В него влиза

както консумацията от общите

части на сградата, така и на съот-

ветните апартаменти. Разликата
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между измерителния уред на входа на

сградата и отчетите на отделни-

те собственици на апартаменти,

допълнително се разпределя между

собствениците. Тези количества са

влезли в сградата и трябва да бъдат

заплатени“, пояснява той.

По отношение на проблема с

възникващите разлики в отчетените

количества, Пламен Никифоров комен-

тира: „Разликите могат да се дължат

на консумация на вода в общите по-

мещения или на аварии в общите

части, които не са отстранени и/или

са незабележими. Възможна причина

са и неточности в отчитането“.

Разлики, и то значителни, се на-

блюдават и в случаи, при които ин-

сталацията е изправна, а консума-

ция на вода в общите помещения

няма. „Необходимо е да се има пред-

вид, че в много случаи, сградите,

които са с централно топлоснабдя-

ване, използват вода от водопрово-

да за допълване на отоплителната

инсталацията. В абонатната стан-

ция обаче няма съответните измер-

вателни устройства. Водата за

допълване на отоплителната сис-

тема се подава директно през об-

щия водомер на сградата, тя не

минава през апартаментните водо-

мери, за да бъде отчетено от тях.

Съвсем справедливо, тази вода

трябва да бъде разпределена меж-

ду съсобствениците“, пояснява г-н

Никифоров.

Системата ни е една от
най-добрите
„При извършване на проверки, в

едно много голяма част от случаите,

се намират конкретните причини,

довели до появата на разлики в отче-

тените водни количества. Разбира

се, в нормативните документи е

предвидено, че когато тези разлики

са над определен процент, задължи-

телно трябва да бъде направена про-

верка, за да се установи обективна-

та причината. Добре е потребите-

лите да знаят, че ВиК операторите

нямат ангажимент да поддържат

сградните инсталации. Това е задъ-

лжение на самите тях, т.е. на сами-

те собственици на етажната соб-

ственост“, заяви г-н Никифоров.

По отношение на европейските

практики за отчитане и заплащане на

потребената вода, той коментира: „В

много държави в сграда с един соб-

ственик, в която живеят наематели

- независимо от броя им, собстве-

никът е този, който заплаща цялото

количество вода. Обикновено то се

включва в наема на живеещите в

сградата. Затова в подобни случаи

въпросът с разпределението на кон-

сумираното количество вода не стои

и решението е много по-просто и по-

лесно. У нас, обаче, както вече под-

чертахме, традициите са различни и

от години използваме апартаментни

водомери за отчитане на водата.

Считам, че не е оправдано да го про-

меняме. В Англия водомери, по които

се отчита потребеното количество

вода, имат по-малко от половината

от населението. Останалите потре-

бители на питейна вода заплащат на

база големината на имота, който

ползват. Въведена е такса на квад-

ратен метър. Все пак, счита се, че

системата за отчитане на количе-

ството потребена вода, която ние

сме въвели, е една от най-добрите,

защото се базира на действителния

разход.“
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Животът на качествените
водомери е над пет години
В момента в София и в някои дру-

ги райони на страната е в сила задъл-

жителна проверка на водомерите на

всеки пет години. Потребителите

имат задължението да организират

и заплатят тази проверка. Разпоред-

бата има отношение и към фирмите

- производители или доставчици на

водомери, както и към специализира-

ните в областта лаборатории. „По-

ради съпоставимите цени на услуга-

та, включваща проверка на водоме-

ра и закупуването на нов водомер, на

практика се получава, че на всеки

пет години се налага смяна на измер-

вателните уреди. Според направено

от нас проучване, подобна практика

не съществува в други държави“,

подчерта директорът на дирекция

ВиК. „Предвиждаме, съвсем скоро,

съвместно с Агенцията по метроло-

гия и стандартизация, която е от-

говорна за прилагането на Закона за

измерването, да предприемем съот-

ветните действия, целящи да не

задължаваме потребителите на все-

ки пет година да закупуват нов во-

домер“. В допълнение Пламен Ники-

форов поясни: „Все пак срокът на

експлоатация на водомерите от

реномирани производители е доста

по-дълъг от пет години. Освен това

съвременните технологии, дават и

други възможности за проверка на

измервателните уреди, освен тради-

ционно използваните. Например, с

подвижни мобилни устройства, с

които е възможно, без да се сваля

водомера, той да бъде проверен на

място. Едва при установяване на

определена грешка се налага негови-

ят демонтаж и ремонт“.

Дистанционно отчитане
на водомерите
Както вече сме съобщавали неед-

нократно на страниците на сп. Тех-

нологичен дом, дистанционното от-

читане на водомерите е норматив-

но регламентирано в новостроящи се

сгради. Представяли сме и най-нало-

жилите се технически решения за

изграждане на подобни системи.

Практиката е въведена и в много ев-

ропейски държави. „В страни като

Англия, Франция и Германия, дистан-

ционно се отчитат и общите водо-

мери, монтирани на водомерния

възел“, посочва г-н Никифоров. „Дис-

танционното отчитане е особено

полезно решение за жилищни блоко-

ве. В тях често е трудно да се от-

чете водомера, тъй като не се оси-

гурява достъп на упълномощените

лица - по различни причини. Би било

много рационално, ако се потърси и

приложи решение, което осигурява

възможност за безпроблемното им

отчитане в работно време“, заяви

директорът на дирекция ВиК. „В

новите правила и норми за изграж-

дане на сградните инсталации има

заложени изисквания за дистанцион-

ното отчитане на апартаментните

водомери. Връзките се изнасят в

едно табло, а водата за съответния

апартамент преминава през индиви-

дуалните водомери. Това стана

възможно и поради съвременните

материали, които се използват при

изграждане на инсталациите“, допъ-

лни той.

Разработва се нова Наредба
за ВиК системите
В момента, дистанционното от-

читане е заложено в Наредба 4 за

проектиране, изграждане и експлоа-

тация на сградни водопроводни и ка-

нализационни инсталации. „В момен-

та се разработва нова Наредба за

водоснабдителните и канализацион-

ните системи, в която по-катего-

рично ще бъде регламентиран този

въпрос. Основно, въпросът с дистан-

ционното отчитане на водомерите

трябва да се реши не в Наредбата

за експлоатация на системите, а в

наредбата, по която се проектират

те“, категоричен е г-н Никифоров. За

момента, дистанционното отчита-

не на водомерите е приложимо пре-

димно в новопостроени сгради, тъй

като в старите, изграждането на

автоматизирани системи би било

свързано с по-големи разходи. Необ-

ходимите инвестиции са задължение

на собствениците на сградата, ко-

ментираха от Министерството на

регионалното развитие и благоуст-

ройството.

Новият закон
за ВиК
По отношение на законовата база

и дългоочакваният закон за ВиК, г-н

Никифоров заяви: „Законът за ВиК е

готов още миналата година и бе

внесен в Министерски съвет. Пора-

ди изтичането на мандата на този

парламент, на политическо ниво бе

взето решение да не се приема нов

закон, а да се направи промяна в съще-

ствуващото законодателство. Кон-

цепцията на новия закон в по-голяма-

та си част бе включена в Закона за

изменение и допълнение на закона за

водите. Една малка част от тексто-

вете влязоха в Закона за регионално-

то развитие. Става въпрос за одоб-

ряването на генералните планове за

водоснабдяване и канализация и някои

промени в закона за концесиите“, ко-

ментира г-н Никифоров.

Тъй като Законът на изменение и

допълнение на закона за водите вече

мина на първо четене, от МРРБ се на-

дяват, че в рамките на мандата на

този парламент той ще бъде приет,

за да започне преструктуриране на

сектора. В закона се предвижда инф-

раструктурата за водоснабдяване и

канализация, която се намира в

търговските дружества, да стане

публична собственост. По определе-

ни в закона критерии, в по-голямата

си част тя ще бъде собственост на

общините и в по-малка част на държа-

вата. Публична държавна собстве-

ност ще останат язовирите за пи-

тейно водоснабдяване и някои по-го-

леми водоснабдителни системи, кои-

то обслужват няколко общини или

повече от една област. Всички други

обекти и съоръжения ще бъдат пуб-

лична общинска собственост.
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Типичният облик на американските мегаполиси днес –

с централна част заета от небостъргачи започва исто-

рията си от големия пожар в Чикаго през 1903 г. Тогава

огънят унищожава напълно дървения до момента град,

давайки възможност да се въведе нов регулационен план.

Според него, улиците на града са проектирани само в две

направления, пресичащи се под прав ъгъл. И тъй като пар-

целите в централната част били твърде скъпи, предпри-

емачите започват да строят много високи бетонни сгра-

ди. А причината почти всички големи пожари да достиг-

нат подобни грандиозни размери и да променят облика на

много градове е елементарна - сградите са били основно

дървени.

Видове пожароопасни материали
Естественият стремеж да се ограничат последстви-

ята от пожарите е довел до въвеждане на мерки за про-

тивопожарна защита. Те имат за цел да намалят веро-

ятността от появата на пожар, а в случай че такъв

възникне, да улеснят неговото гасене, да намалят мате-

риалните щети и да изключат човешките жертви.

Мерките за противопожарна защита зависят от

степента на пожарна опасност на съответните поме-

Пожароизвестителни
системи
Част I Видове пожароизвестителни системи и техните
специфики

щения или зони. Според европейската класификация, по-

жароопасните материали са разделени в няколко кате-

гории - таблица 1.

В съответните стандарти (в Европейския съюз е в сила

EN54) са описани задължителни и препоръчителни мерки,

които зависят от класа на пожарна опасност.

Пожарите са изиграли не една и две главни роли в преломни моменти от човешката ис-

тория. Достатъчно е да припомним изгарянето на Рим по време на император Нерон и

големия пожар в Лондон през 1666 г., изпепелил около 4/5 от града. Също така в продълже-

ния на столетия в Москва на всеки 3 до 5 години е избухвал голям пожар, унищожавал

постройките в почти целия град, достигайки дори царската резиденция в Кремъл.

Таблица 1
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Активни и пасивни
мерки за
защита
Мерките за противопожарна защи-

та могат да се разделят на пасивни

и активни.

Пасивните мерки се базират на

използване на негорими или труд-

ногорими материали и на секциони-

ране на сградите. Включват, също

така, специфики при изграждането

на електроснабдителната и газо-

снабдителната инсталации и дру-

ги.

Активните мерки включват из-

граждане на ръчна и/или автоматич-

на пожароизвестителна и пожаро-

гасителна инсталация, както и про-

веждане на подходящо обучение на

експлоатационния персонал. Според

повечето специалисти, обучението

е изключително ефективно сред-

ство, тъй като изисква малки инве-

стиции, но води до силно намалява-

не на предпоставките за възниква-

не на пожари. Необходимо е ,обаче,

създаването на подходяща органи-

зация на живот и работа в една

сграда.

В някои държави, например САЩ и

Великобритания, в областта на жи-

лищното строителство все още се

използва изключително дървен мате-

риал. Това е причината в тези и дру-

ги държави да са разработени мно-

го строги противопожарни изисква-

ния. Някои от прилаганите мерки са

буквално непознати в България. На-

пример, широко са разпространени

летящи врати със специално из-

пълнение, на които има надпис „про-

тивопожарни врати – дръжте зат-

ворени“. Те ограничават разпрост-

ранението на огъня. Именно САЩ и

Великобритания са държавите, в

които за първи път са приложени и

системи за автоматично гасене и

известяване при възникването на

пожари. Логично, те са и първите

държави, в които използването на

подобни системи е задължително. В

по-голяма или по-малка степен, оста-

налият свят, включително и нашата

държава, заимства техните проти-

вопожарни изисквания. Според специ-

алисти, това е причината в редица

приложения нормите да са твърде

завишени, тъй като на практика те

са възникнали и са предназначени за

други условия.

Застраховането - двигател
в налагането и развитието
на мерките
В западноевропейските държави,

основна движеща сила в прилагането

и развитието на мерките за проти-

вопожарна защита са застрахова-

телните компании. Масовата прак-

тика на застраховане на частни и

обществени сгради води до изплаща-

не на много големи обезщетения в

случаи на възникване на пожари. При

използване на пожароизвестителна и

пожарогасителна инсталация, мате-

риалните щети са около 4 пъти по-

малки, в сравнение със случаите на

сгради, в които отсъстват такива.

Затова застрахователните премии,

изисквани от собствениците, са мно-

го по-ниски в случаите на инсталира-

не на пожароизвестителна и пожаро-

гасителна инсталация. Това е напълно

логично предвид факта, че по този

начин застрахователните компании

намаляват в пъти размера на изпла-

щаните обезщетения. Според анали-

зи, отнасящи се до американския

пазар, изграждането на противопо-

жарна инсталация в сграда има сред-

на цена от 50 долара на квадратен

метър, като в някои случаи може да

достигне 100 долара на квадратен

метър. Средният размер на щетите,

отнесен към единица площ, е 2500

долара - при наличие на инсталации,

и 10 000 долара при отсъствието им.

Трудно, а и неточно би било да се

посочат подобни цифри за условията

на България, тъй като подобни обоб-

щени анализи за застрахователния

бизнес отсъстват. Не бива да се

забравя обаче, че освен материално

изражение, противопожарните мерки

имат и хуманна страна. Наличието на

пожароизвестителна и пожарогаси-

телна системи може да предотвра-

ти човешки жертви, което със сигур-

ност оправдава направените разхо-

ди.

Съществува многообразие от си-

стеми за пожароизвествяване, силно

различаващи се като цени, възможно-

сти и предназначение.

Автономни датчици
Най-елементарната система за

пожароизвестяване се базира на ав-

тономни датчици. Представлява сен-

зори – най-често димнооптични или

температурни, работещи самосто-

ятелно, т.е. без да са свързани с

централна станция. Освен датчик в

устройството на системата се

включва и сирена. Консумацията на

енергия в неактивирано състояние е

много малка, което позволява устрой-

ството да се захранва от обикнове-

на батерия (най-често деветволто-

ва батерия, но се предлагат и други

модификации). При появата на дим или

при повишаване на температурата,

ако датчикът е топлинен, вградена-

та аларма се задейства. Обикнове-

но, устройството разполага с вгра-

дена функция за мониторинг на състо-

янието на батерията. Съществува

практика, когато се регистрира раз-

реждане на батерията, да се включ-

ва алармата, както и друг вид инди-

кация, например мига светодиод. Си-

рената издава различни звукови сиг-

нали при задействане на датчика и

при спадане на напрежението. По

този начин се информира собстве-

никът на жилището, че е време да

смени батерията.

Представляват евтино
решение
Заради малката консумация с ал-

кални батерии е възможно да се оси-

гури работа на устройството за

период от две години. Продават се ус-

тройства, захранени с литиеви бате-

рии, за които се смята, че могат да

осигурят работоспособност за пери-

од от 7 до 9 години. Никел-кадмиеви-

те и никел-металхидридните батерии

за многократна употреба, с възмож-

ност за презареждане, не са подходя-

щи за такива приложения. Причината

е в много големия ток на саморазряд

и стръмната крива на намаляване на

напрежението при изчерпване на за-

ряда. Макар че тези батерии могат

да генерират много голям ток скоро

след зареждането си, те са неподхо-

дящи, защото за конкретното прило-

жение е необходим неголям ток, под-

държан дълго време.

Автономните датчици са много

разпространени в САЩ и англосаксон-

ските държави. Представляват най-

евтиният начин за инсталиране на

пожароизвестителна система в ста-

ри сгради, които са населени отдав-

на, но при тяхното построяване не е

предвидено пожароизвестяване. При-

емат се като удобно решение в при-

ложения, в които пожароизвестяване-
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то е задължително. Автономните

датчици спестяват на собственици-

те необходимостта от скъпи ремон-

ти, прокарване на кабели и др. За

момента в България не намират се-

риозно приложение.

Предимства и недостатъци
на автономните датчици
Основно предимства на автоном-

ните датчици е лесното им инста-

лиране. Разбира се, датчиците от

този тип имат сериозни недостатъ-

ци. Сред тях е невъзможността да

се разпознае повреда в датчика.

Също така времето, през което

може да се подава звуков сигнал, е

ограничено, а при отсъствие на хора

в жилището е напълно възможно да

се пропусне смяната на батериите.

Това на практика е равносилно на

отсъствие на пожароизвестяване.

След направено мащабно проучване

в Англия е направен изводът, че за-

ради неподменени батерии 30% от

тези датчици не функционират. За-

това в държавите, в които те са

много разпространени, всяка година

се провеждат информационни кампа-

нии за подмяна на батериите. Не е

необходимо, но все пак ще споменем,

че датчици от този тип са неприло-

жими за големи сгради с високи изис-

квания за селективност и пожаробе-

зопасност.

Конвенционална система
за пожароизвестяване
У нас под това име са известни

неадресируемите пожароизвести-

телни централи. Структурата на

такава система е показана на фиг. 1.

Централната станция се захранва от

мрежата чрез изправител и стабили-

затор, като абсолютно задължител-

но в структурата на системата

присъства и резервно акумулаторно

захранване. Станцията има няколко

зони, броят на които е хардуерно

определен. Това означава, че произво-

дителят е определил максималният

брой зони. При по-елементарните и

немодулни системи този брой не може

да се надвишава. На фигурата е по-

казана система с две зони. Към всяка

зона могат да се включат няколко

устройства – датчици или пожароиз-

вестителни бутони.

Датчиците и бутоните трябва да

са от „конвенционален“ тип, т.е. да

имат релеен изход (контакт) – нор-

мално отворен или нормално затво-

рен. Датчиците с нормално отворен

контакт се затварят при задейства-

не и се свързват паралелно към да-

ден вход (определената зона) на цен-

тралната станция. Устройствата с

нормално затворен изход отварят

контакта си при задействане и се

свързват последователно към даде-

на зона.

Селективност на алармата
по местоположение
Централната станция следи

състоянието на контактите на дат-

чиците, като включва алармения си

изход (изходи) при задействане на кой

да е от контактите. Броят на зони-

те определя селективността на

алармата по местоположение. Напри-

мер, нека сградата има два етажа,

като на първия етаж са разположени

5 датчика, свързани към първа зона,

а на втория етаж – 3 датчика, свърза-

ни към втора зона. Тогава, при задей-

стване на алармата, собственикът
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(или пожарникарят) ще е в състояние

бързо да определи на кой етаж се

намира съответният датчик, подал

сигнала, но не и точното помещение.

За да установи точното местополо-

жение на евентуалния пожар, той

трябва да обходи всички помещения

от етажа. Разбира се, когато става

въпрос за фамилно жилище това е

съвсем приемливо усилие. Ако, обаче,

става въпрос за два етажа от учи-

лище, във всяка класна стая на кое-

то е инсталиран по един датчик, то

обхождането би могло да бъде

продължително. В подобни приложе-

ния описаната схема не е особено це-

лесъобразна.

Обикновено всяка линия завършва

с терминиращ резистор. Благодаре-

ние на него централната станция

може да разпознава прекъсване на

линията. Съществува практика тер-

миниращият резистор да се инста-

лира в самата кутия на централна-

та станция, т.е. в началото на лини-

ята, а не в нейния край, което напълно

го обезсмисля. Наличието на резис-

тор е необходимо за правилната ра-

бота на системата, но когато той е

монтиран в началото на линията, не

може да служи за разпознаване на

евентуални комуникационни проблеми.

Специфики на
конвенционалните датчици
Конвенционалните датчици се

продават най-често с фабрично фик-

сирани нива на задействане, които не

могат да се променят. Това може да

доведе до фалшиво задействане, осо-

бено при много евтини датчици, ко-

ито силно изменят параметрите си

при стареене, както и при промяна на

експлоатационните условия, като

температура, влажност и др.

Конвенционалните датчици изис-

кват четирипроводна линия – за

свързване на изходния контакт и за

захранване. В по-сложните центра-

ли от конвенционален тип е предви-

дена опция за автоматично известя-

ване на противопожарната служба

при задействане на някой от сензо-

рите. Това може да осъществява по

специален комуникационен канал (на-

пример радиоканал) или чрез използ-

ване на телефонните линии и авто-

матично набиране на номер, програ-

миран при инсталиране на система-

та.

Приложна област
на конвенционалните централи
Конвенционалните пожароизвес-

тителни централи са с ограничено

приложение в обществени и промиш-

лени сгради, но могат да осигурят

напълно приемливо ниво на защита

за апартаменти и фамилни къщи. В

САЩ, Великобритания и други държа-

ви е много разпространено комбини-

рането на пожароизвестителната

инсталация с охранителната в едно-

фамилните жилища. Охранителните

централи, дори когато са предназна-

чени за фамилни жилища, обикнове-

но имат по-голям брой зони, най-че-

сто от 8 до 16. Част от тях могат

да бъдат отделени за пожароизвес-

тяване, като към тях се свържат не

охранителни, а противопожарни сен-

зори.

Някои от предлаганите на пазара

охранителни централи предлагат

описаната възможност. Някои от

зоните могат да се програмират

като противопожарни и при тяхно-

то задействане се осъществява ав-

томатична връзка с противопожар-

ната служба, а не с охранителната

фирма. В определени щати на САЩ,

широкото използване на тези систе-

ми, съчетано с лошата им настрой-

ка, са довели до въвеждане на кури-

озно правило. Всеки адрес, свързан с

пожарната, има право на три фалши-

ви сигнала годишно. Извън тях соб-

ственикът на инсталацията тряб-

ва да предприеме мерки за настрой-

ка или ремонт на системата си. В

противен случай, заплаща всички

разноски на пожарната команда при

четвърто или следващо фалшиво

задействане.

Статията продължава в следващия брой

на сп. Технологичен дом.

Фиг. 1
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Инсталирането на светодиодни осветители оптими-

зира енергийните разходи и повишава безопасността на

осветлението в залите, предлагайки уникални възможно-

сти за постигане на специфичен светлинен комфорт в

помещението. В зависимост от изискванията и предпо-

читанията към мястото на монтаж, конструкцията и

използваните материали, и на нашия пазар могат да се

намерят разнообразни модели светодиодни осветители,

подходящи за използване в зали.

Акцентното осветяване на стъпала и подиуми
в зали със светодиодни осветители е възможно, бла-

годарение на факта, че те са значително по-устойчиви

на удари и вибрации от обикновените лампи. Добре изве-

стно е, че в конструкцията им отсъства чуплив стъклен

балон и тънка нишка, която да се скъса. Освен това

слабото им нагряване ги прави подходящи и безопасни за

монтаж във и под всякакви повърхности.

Същевременно, характерно за светодиодните освети-

тели е значително по-лесното в сравнение с други видо-

ве лампи регулиране на силата на светлината. При това

в много широки граници (обикновено от 2 до 100%), без

да се променя цветът им. Всички изброени характерис-

тики създават условия за реализиране на желано като сила

и цвят осветление в залите.

Не по-малко важно предимство е непосредственото

излъчване на

светлина с определен цвят
Както е известно, светодиодът представлява полупро-

водников кристал, през който може да протича ток само

Светодиодно осветление
в зали
Видове LED осветители, използвани в конферентни и
обществени зали

в едната посока. Резултатът е преобразуване на част

от неговата енергия в светлина. Цветът на светлина-

Светодиодното осветление се приема като осо-

бено подходящото за декоративно и функционал-

но осветяване на стъпала, пътеки, повдигнати

нива, подиуми и окачени тавани в зали. Освен за

маркиране на определени участъци, светодиодите

предлагат широки възможности за реализиране на

разнообразни цветови ефекти, включително опис-

ване на кръгове и всякакви неправилни форми.

Други предимства на светодиодното осветление

са добри възможности за регулиране на силата на

светене, дълъг живот без обслужване, ниска енер-

гийна консумация и захранване с ниско напрежение.
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та зависи от вида на полупроводни-

ка. Добиващите все по-голяма попу-

лярност бели LED съдържат кристал

със синя светлина, която осветява

специален луминофор, и той, от своя

страна, излъчва бялата светлина.

Допълнително предимство на белите

LED е, че тяхната светлина е по-

близка до естествената.

За разлика от другите източници

на светлина, напрежението върху из-

лъчващия LED е малко и е пряко свърза-

но с цвета на светлината – между 1,6

V за червените и 3,6 V за сините и

белите. Светлинният поток зависи от

големината на тока и съответно от

консумираната електрическа мощ-

ност. Например 1 W син LED се отли-

чава със светлинен поток от 10 lm,

съответно зеленият и белият са с 30

lm, а червеният - с 44 lm.

Малките размери
на мощните LED

(например 9x9x4 mm) позволяват в

едно осветително тяло да се монти-

рат множество диоди с различен цвят

и чрез лесно включване и изключване

на едни или други от тях да се получа-

ва различна светлина.

Друго предимство, обусловено от

малките размери на LED, е възможно-

стта за създаване на компактни и

лесни за монтиране осветителни

тела, използвани в маркировъчното и

дискретното осветление. Широко се

използват и в осветителните тела

със светлина, насочена върху сравни-

телно малка площ – настолни лампи,

спотове, лунички. За целта обикнове-

ните лампи, които реално излъчват

във всички посоки, изискват обемис-

ти рефлектори и лещи, докато есте-

ственият малък ъгъл на излъчване на

LED налага само в някои случаи кон-

струкцията им да съдържа миниатюр-

ни насочващи елементи.

Предлагат се различни
конструктивни решения
След първите плахи стъпки от

преди няколко години, днес не са мал-

ко производителите, които предла-

гат няколко десетки разновидности

на светодиодни източници и осве-

тителни тела, а общият брой на мо-

делите им понякога надхвърля сто-

тици. Някои фирми произвеждат

светодиодни лампи с Едисонов

цокъл, които непосредствено заме-

нят съществуващите с нажежаема

нишка. Много по-широко се произ-

веждат източници и осветителни

тела, в които LED са неподвижно

закрепени (обикновено запоени).

Подобно типично светодиодно осве-

тително тяло е снабдено с 9 све-

тодиода с различни цветове, осигу-

рява светлинен поток между 200 и

600 lm, има електрическа мощност

36 W и експлоатационен срок 50 000

часа.

Произвеждат се и осветителни

тела за непосредствено закрепване

на стени и тавани или за вграждане

в тях. Предлагат се и модели с

възможност за непрекъсната промя-

на на цвета, които обикновено са

плоски и с разновидности на конст-

руктивното оформление.

Осветителите, наречени спотове,

обикновено са с малък диаметър (3 -

3,5 cm), съдържат по един LED и мо-

гат да са единични или двойни. Съще-

ствуват оригинални модели с един

спот, монтиран на края на дълга огъ-

Експлоатационен живот от 100 000 часа
Експлоатационният срок на LED е несравнимо по-голям от този на лампите с наже-

жаема нишка (средно 1500 часа). Това е и причината осветителните тела с LED да се

считат за вечни. Животът на LED, в края на който излъчваният светлинен поток

намалява с 30% спрямо първоначалния (практически незабележимо за окото), е средно

50 000 часа. Вече не са рядкост и диодите с експлоатационен срок 100 000 часа. Едва

след това се наблюдава забележимо намаляване на силата на светлината, но без позна-

тото от лампите с нажежаема нишка внезапно изгаряне. Например при непрекъсната

работа (24-часов режим) и минималния възможен експлоатационен срок, LED ще се из-

ползва в продължение на 6 години, а обикновената лампа трябва да се сменя на всеки два

месеца. Дългият срок дава възможност да се използва запояване на LED в осветител-

ните тела вместо завиването им като обикновена лампа. Така се избягват повреди

поради лоши контакти, независимо от причините за възникването им.
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ваща се тръба, включвани в електри-

чески контакт и излъчващи като

правило бяла светлина. Има и по-го-

леми спотове с по три LED, които

могат да се монтират по няколко

върху рамка.

Светодиодни ленти
За оформяне на специфични повърхно-

сти и декоративни елементи в залите

се предлагат и осветителни тела под

формата на гъвкава лента. Тя е с вгра-

дени LED по цялата си дължина и се

доставя на рула, от които могат да се

изрязват парчета с необходимата

дължина. Обикновено се използват сгло-

бени в дълги ленти, които се монти-

рат по подходящ начин в окачени та-

вани, мебели, декоративни конструк-

ции, профили, стенни ниши, стълби и др.

Някои от предлаганите на пазара мо-

дели могат да се лепят директно върху

метални профили и конструкции. Дру-

ги модели могат да бъдат монтирани

в защитен PVC профил. Стандартно се

изпълняват с широкоъгълни светодио-

ди с ъгъл на светене над 160 градуса.

При необходимост могат да бъдат

изпълнени и с друг вид светодиоди в

зависимост от необходимия ъгъл на

светене.

Предлагат се и гъвкави, и твърди

RGB (пълноцветни) ленти, част от

които дори са механично- и водоустой-

чиви, благодарение на пластмасовия

корпус и заливката с епоксидна смо-

ла. Гъвкавите ленти се характеризи-

рат с висока яркост и голяма гъсто-

та на диодите. Захранващото им на-

прежение обикновено е 12 V, a консу-

мацията зависи от цвета на свете-

Многократно по-малък разход на енергия
Неоспорим факт е, че светодиодите имат най-голяма светлинна ефикасност в срав-

нение с всички светлинни източници. Тя е между 50 и 100 lm/W, докато при лампите с

нажежаема нишка е 12-15 lm/W, а при луминесцентните – около 50 lm/W. Това, заедно с

много по-малкото нагряване на LED (в сравнение с лампите с нажежаема нишка, те са

студени), определя КПД между 25 и 35%. Общият резултат е осигуряване на желана сила

на светлината с 10, а понякога и с повече пъти по-малък разход на електроенергия.

Например, 12 W LED може да дава светлинен поток, колкото 150-ватова лампа с наже-

жаема нишка.
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не, като максималната е 5.8 W/m при

бял цвят. Твърдите RGB ленти са най-

често използваните модулни ленти, с

които се изгражда преливащо много-

цветно декоративно осветление. Ха-

рактеризират се с оптимални гъсто-

та и яркост на светодиодите, лесен

начин на монтаж и ефективно управ-

ление. Монтират се чрез завиване с

винтове в гипсокартон, мебели и плос-

кости, чрез залепване върху непрово-

дящи материали, чрез използване на

декоративни, защитни и насочващи

PVC профили и др.

Изисквания към захранването
на LED модулите
За да се осигурят желаните стой-

ности на постоянното напрежение

и тока на светодиодите в освети-

телните тела, е необходимо те да

са оборудвани с електронен блок, зах-

ранван от мрежата. Той следва да

осигури неизменна стойност на тока

при промени на мрежовото напреже-

ние. Други изисквания към електрон-

ния блок са да не отделя значима топ-

лина при работа, да позволява мон-

таж в затворен обем, да поддържа

защита от късо съединение, прето-

варване, прегряване и токови удари.

Блоковете следва да са поставени

в затворен корпус, който да ги пред-

пазва от прах, влага и други външни

въздействия.

Токът на LED за осветление е от

няколко стотици

mA до малко над 1

А, като производи-

телите се стре-

мят към увелича-

ването му. Това е

трудно, тъй като

токът нагрява по-

лупроводника, а

максимално допус-

тимата му темпе-

ратура е малко над

100 °С.

Многоцветните

модули (или т.нар.

RGB модули), освен

захранване, изиск-

ват подходящ кон-

тролер за управление на цветовите

ефекти, които трябва да бъдат по-

стигнати.

Контролери за управление
на осветлението
Контролерите са предназначени за

управление на пълноцветни (RGB) или

специфични едноцветни LED системи

и модули. Обикновено разполагат с

няколко интегрирани стандартни про-

грами. Например плавно преливане на

цветовете без задържане на основни-

те комбинации, плавно преливане със

задържане, рязка смяна на цветовете

или редуване на определени комбина-

ции и други. Контролерите предлагат

възможност и за регулиране на скоро-

стта на смяна на цветовете.

В случай че изградената система

е голяма и се налага използването на

много захранващи блокове или синх-

ронно управление на голяма мощност,

съвместно с контролерите се изпол-

зват и усилватели. В общия случай,

за всеки допълнителен захранващ

блок, свързан към управляема LED ос-

ветителна система, е необходим

един усилвател.

Контролерите могат да бъдат с

ръчно или дистанционно управление.

Най-често срещаните варианти за

дистанционно управление на RGB кон-

тролери за многоцветни ленти, осве-

тителни тела и модули се изпълняват

с инфрачервено управление или чрез

радиовълни.

Снимки: LSB, Philips
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В настоящия брой на сп. Технологичен дом ще ви за-

познаем с основните изисквания при инсталацията на

захранващите водопроводи на дъждовални поливни сис-

теми и възможните варианти при избора на разпръсква-

чи. Обект на разглеждане в следващия брой на списани-

ето ще бъдат компонентите за автоматично управле-

ние на системата.

Изисквания към водопроводната мрежа
Най-общо, автоматизираните подземни дъждовални

системи представляват мрежа от вкопани в земята

тръби, свързани с разпръсквачи. Благодарение на тях

водата се разпръсква над повърхността върху тревни-

те площи, дърветата и храстите. Както във всяка водо-

проводна система, така и при поливните системи тръбна-

та мрежа е изградена от магистрални и локални тръбоп-

роводи. Магистралният захранващ водопровод изпълнява

ролята на подаваща тръба, а отклоненията с електро-

магнитните клапани доставят водата до разпръсквачи-

те. Тръбопроводната мрежа се изгражда от тръби с

различни диаметри в зависимост от количеството вода,

което е необходимо да се подаде към даден елемент на

системата. Материалът, от който се изработват тръби-

те, често е полиетилен - ниско или високо налягане.

Тръбите най-често се полагат на дълбочина от 0,7 до 0,8

метра. Обикновено се свързват чрез различни видове

фитинги. Схемата за разполагането им се избира с оглед

постигане на минимални строителни и експлоатационни

разходи. На практика, това означава избор на тръби с

оптимален диаметър и подходяща схема на разположение

с оглед създаване на необходимия напор в системата.

Автоматични поливни
системи
Част I. Системи за поливане на хотелски и градски градини,
паркове и други обособени тревни площи.

Непосредственото поливане на тревните площи се

осъществява чрез т.нар.

Сред основните фактори при избора на система за полива-

не на големи тревни площи е рационалното оползотворява-

не на водните ресурси. Като най-ефективно решение за на-

появане на мащабните зелени пространства като паркове,

градини и спортни терени се приемат автоматичните

дъждовални поливни системи. Благодарение на напълно ав-

томатизираното управление на системата, съобразено с

климатичните условия, се постига равномерност на поли-

ването и ниска консумация на вода и електрическа енергия.
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разпръсквачи или
спринклери
От правилния избор на разпръсквач

и от инсталацията му зависи опти-

малната работа на съответният

клон на системата. При проектира-

нето на поливната система, место-

положението на разпръсквачите се

определя по начин, осигуряващ равно-

мерно напояване. Разполагането на

разпръсквачите на голямо разстояни-

ето един от друг би могло да доведе

до обособяването на зони с недо-

статъчно водно покритие. Също

така, за да се осигури равномерно

покритие и разпределение на влага-

та, е необходимо зоната, покривана

от един разпръсквач, да се припокри-

ва в значителна степен и от друг

разпръсквач.

Обикновено разпръсквачите се

поставят на едно ниво с най-горния

слой на почвата, така че при спира-

не на поливането е трудно да се за-

бележат. При напояване, под въздей-

ствието на напора на водата, раз-

пръсквачите автоматично се повди-

гат от грунда на разстояние от 10

до 30 сантиметра. Също така авто-

матично се скриват под земята, ко-

гато електромагнитният клапан

прекрати подаването на водата и

налягането в системата се понижи.

Основните конструкции
разпръсквачи са пет
Пазарът предлага голямо разнооб-

разие от видове разпръсквачи, всеки

от които с определени конструктив-

ни специфики. В зависимост от пред-

назначението им и поставените изис-

кванията, те могат да бъдат подвиж-

ни и фиксирани, за правоъгълни ком-

пактни зони или за просторни мора-

ви с неправилна форма, за поливане на

високи растения или късо подстрига-

на трева. От всеки вид се предлагат

множество разновидности – като

мощност, вид на струята, метод на

разпръскване, начин на монтиране и

т.н. Познати са пет основни конст-

рукции разпръсквачи - импулсни, пул-

сиращи, въртящи се, стационарни и

мобилни. От своя страна, в зависи-

мост от начина на разпръскване на

водната струя, разпръсквачите са

със струйни, с ударни и въртящи се
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глави. Всеки от видовете разпръсквачи се предлага и в

различни типоразмери.

Въртящи се разпръсквачи
Разпръсквачите, снабдени с механизъм за кръгово

движение на главата на разпръсквача, се наричат „въртя-

щи“. Този вид разпръсквачи са сред най-често използва-

ните. Причината е високата им ефективност и голямо-

то разнообразие на предлагани конструкции и размери. В

зависимост от размера на въртящата се глава, могат

да се прилагат с еднакъв успех както за малки и средни,

така и за големи по размер площи. В категорията на

средните като размер разпръсквачи с въртящи се глави

попадат модели с радиус на действие от 5 до 20 метра

и дори повече, осигуряващи воден дебит от 3 до 100 литра

в минута.

Този вид разпръсквачи са два основни вида - роторни

и импулсни. Радиусът на поливане на роторните раз-

пръсквачи е от 5 до 30 метра, което обяснява способно-

стта им да покрият голяма територия. Използват се за

напояване на големи тревни площи и спортни терени. Не

се препоръчва използването им за поливане на площи с

цветя, тъй като се счита, че биха могли да навредят на

растенията. Принципно, раторните разпръсквачи се пред-

лагат в две основни конструкции – с ударни роторни глави

и задвижвани с предавка роторни глави.

Разпръсквачи с ударни
роторни глави
Въртенето на разпръсквача при ударните роторни

глави се осъществява благодарение на специалната им

конструкция, включваща натегнато с пружина рамо.

Когато към разпръсквача се подаде воден поток, равно-

весието в системата се нарушава. Рамото се завърта,

прекъсвайки водната струя. При завъртане на рамото с

определена стъпка се върти и елементът, в който е

дюзата. В зависимост от хода на преместване на дюза-

та, ударните роторни глави имат различна поливна площ

- част от кръг, полукръг или цял кръг.

Сред предимствата им е дългият им живот, тъй като

традиционно се изработват от бронз или месинг. Пред-

лагат се и модели от пластмаса, които обаче не биха

могли да се похвалят с живота на металните. Ударните

разпръсквачи осигуряват добра равномерност на раз-

пръскване на водата. Слабият елемент в конструкцията

им са пружините, които събират трева и са податливи

на огъване и счупване.

Както всички въртящи се разпръсквачи, роторните

модели се използват за напояване на малки, средни и големи
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площи, в зависимост от размера на

въртящата се глава.

Модели, задвижвани
с предавка
Вторият вид роторни разпръсква-

чи –задвижваните с предавка модели,

също са широко използвани. Затворе-

ната им конструкция възпрепятства

проникването на замърсявания в зад-

вижващия механизъм, което обясня-

ва и лесната им поддръжка.

За разлика от ударните роторни

глави, при тези разпръсквачи глава-

та се завърта, благодарение на пре-

давка, вградена в конструкцията.

Принципът им на работа е елемента-

рен – водата завърта турбинка, ко-

ято от своя страна привежда в дви-

жение главата на разпръсквача.

Импулсни разпръсквачи
Импулсните разпръсквачи се изпол-

зват за поливане на големи кръгови

площи. В конструктивно отношение

разполагат със струйник, който се

поставя близо до земната

повърхност. Сред предимствата на

импулсните разпръсквачи е ограниче-

ната податливост на струйника от

запушване. Също така импулсните

разпръсквачи се отличава с висока

устойчивост на вятър.

Предлагат се и модели, които по-

ливат част от кръг. Основна харак-

теристика на импулсните разпръсква-

чи е работата им при по-ниски стой-

ности на работното налягане.

Стационарни
разпръсквачи
Стационарните разпръсквачи се

монтират ниско до земята обикнове-

но върху основа тип шейна. Към тях

се отнасят разпръсквачите, които са

без механизъм за кръгово движение на

главата на разпръсквача. Принципно,

различните видове конструкции ста-

ционарни разпръсквачи са предназна-

чени за поливане на по-малки тревни

площи. Съществуват няколко подвида

конструкции стационарни разпръсква-

чи. Сред тях са пулсиращите раз-

пръсквачи, предназначени предимно за

интензивно поливане през чести ин-

тервали от време на засадени с рас-

тения неголеми площи, имащи квад-

ратна или правоъгълна форма. Повече-

то модели от този вид разпръскват

множество струйки вода от дълга

тръба, простираща се по цялата

дължина на разпръсквача. Вградена

трансмисия задвижва постъпателно

с ниска скорост водната тръба. Бла-

годарение на това движение, когато

разпръсквачът работи, излизащата

под налягане водна струя наподобява

ефекта на разтворено ветрило.

Друг вид стационарни разпръсква-

чи представляват пръстен с няколко

реда отвори, през които се подава

водата. Използват се за малки гра-

дини, с вид на кръг. Към стационар-

ните модели се причисляват и раз-

пръсквачите тип „солница“. Те се

предлагат поединично или няколко

върху основа, която би могла да се

върти, за да се осигури подходяща

форма на поливната площ.

Разпръсквачи със струйни глави
Най-разпространеният вид раз-

пръсквачи сред стационарните сприн-

клери са разпръсквачите със струйни

глави. Единственият подвижен еле-

мент на струйните глави са изскача-

щите под напора на водната струя

тръби, наречени райзери. След като

подаваната към райзерите вода бъде

спряна, с намаляване на налягането на

водната струя, тръбата се прибира

обратно в кутията си. Най-често

райзерите се монтират в кутии, вко-

пани в земята. Понякога, обаче, кути-

ята на райзера се поставя и директ-

но върху нивото на земята. Предлага-

ното разнообразие от размери струй-

ни глави дава широки възможности за

избор на най-подходящия модел. Напри-

мер, за поливане на храсти или цветя

е добре да се избере райзер, който

изскача на по-голяма височина над

повърхността. Така създаваният от

струйните глави дъжд полива целите

растения, а не само част от стебло-

то и корените. За тревата са подхо-

дящи и райзери, които изскачат над

повърхността само на няколко санти-

метра. Най-общо ходът на струйните

глави покрива диапазона от пет до

тридесет сантиметра. Максимално-

то разстояние, на което райзерите

изхвърлят вода, е до пет метра.

Снимки: Аквамат 2000, Gardena,

Hunter, Rain Bird.
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Мълниеприемниците

са два вида
Външната защита от мълнии се

осигурява с така наречените мълни-

еотводи, които се състоят от мълни-

еприемник, токоотвод и заземител.

Предназначението на мълниеотводи-

те е създаването на канал по посока

на облака, който да привлече мълни-

ята към себе си, преди това да на-

правят околните сгради и съоръже-

ния. Площта, която те предпазват от

попадане на мълния, се нарича мълни-

езащитна зона.

Мълниеприемниците се разделят

на конвенционални и мълниеприемни-

ци с изпреварващо действие. Първи-

те могат да осигуряват два вида

мълниезащитни зони – тип А, в коя-

то вероятността да няма попадение

на мълния е не по-малка от 99,5%, и

тип Б с вероятност не по-малка от

95%. Изборът на типа се прави в

зависимост от интензивността на

мълниеносната дейност и вида на

сградата.

Прътови мълниеприемници
Най-често срещаните конвенцио-

нални мълниеприемници са прътови-

те, които както личи от наименова-

нието им представляват прът. Изра-

ботват се от неръждаема стомана,

алуминий или мед с напречно сечение

не по-малко от 1 cm2 и дължина не по-

малка от 20 cm. Максималната дължи-

на на стоманените пръти достига 8

m. Поставяните на комин обикнове-

но са медни или алуминиеви, с диа-

метър 10 – 13 mm. Понякога на била-

та на покривите вместо пръти се

монтират къси шипове с дължина

около 50 cm, свързани с дебел провод-

ник. Разстоянието между тях е не

повече от 6 m, като задължително на

не повече от 60 cm от краищата на

билото се поставят шипове. На ко-

мините също се поставят шипове –

един при широчина на комина до 1,2

m, и два - при по-голяма. При наличие

на телевизионна или сателитна ан-

тена на покрива, нейната носеща

конструкция също трябва да е съе-

динена с проводника. Същото се

отнася и за металните тръби на

вентилационните системи, въпреки

че височината им рядко надхвърля

няколко десетки сантиметра.

Мълниеприемници

с въжета
Мълниезащитната зона на пръто-

вите мълниеприемници представлява

конус около тях с връх в горния край

на приемника и радиус на основата r.

При височина h на пръта големината

на r за мълниезащитна зона тип А е

приблизително 1,1h, а за тип Б – при-

близително 1,5h. При необходимост

от по-голяма площ на зоната се по-

ставят два или повече мълниеприем-

ника. При това, когато зоните им на

защита се допират, всяка от тях се

определя, все едно че приемникът е

самостоятелен.

Мълниеприемници могат да се ре-

ализират и под формата на едно или

повече въжета, опънати между две

опори. Така се получава по-голяма зона

на мълниезащита в сравнение с

прътовите мълниеприемници. Въже-

тата са многожилни от поцинкована

стомана със сечение не по-малко от

35 mm2.

Мълниеприемни
мрежи
Друга разновидност на конвенци-

оналните мълниеприемници са мълни-

Средства за външна
мълниезащита
Видове мълниеприемници, токоотводи, заземители и специфики
при монтажа им

В бранша е добре известно, че след приемането на Наредба

5 през 2005 г. осигуряването на основна защита на сградите

от преки попадения на мълнии вече има задължителен харак-

тер. Тя се прилага както при изграждането на нови сгради,

така и при реконструкцията на съществуващи мълниезащит-

ни уредби с конвенционални мълниеприемници и такива с из-

преварващо действие. Настоящата статия е посветена на

мълниеотводите, които са задължителни за всички системи

за мълниезащита, основните им съставни части и специфи-

ките при инсталацията на различните видове съоръжения.
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еприемните мрежи. Изработват се

от алуминиеви, медни или стоманени

пръти с диаметър не по-малък от 8

mm, разстоянието между които се

определя от необходимата здравина

на мрежата.

Мълниезащитната зона практи-

чески е равна на площта на мрежа-

та. Препоръчително е тя да бъде до

150 m2. Увеличаването на мълниеза-

щитната зона на прътовите мълни-

еприемници чрез увеличаване на ви-

сочината им се ограничава от меха-

ничната им якост.

Тези ограничения са значително по-

малки при

Мълниеприемниците

с изпреварващо
действие
Този тип мълниеприемници йонизи-

рат въздуха над себе си и по този

начин разширяват зоната на мълни-

езащита. Йонизирането се постига

по различни начини, включително:

n вграждане в приемника на безопа-

сен миниатюрен радиоактивен из-

точник;

n използване на увеличената напрег-

натост на електрическото поле

във въздуха по време на бури (до 10

kV/m и дори повече);

n поставяне на върха на пръта на

специална полусфера, която създа-

ва множество канали по посока на

облака и вероятността някой от

тях по-рано да се срещне с мълни-

ята нараства.

С така създадената йонизация,

радиусът на мълниезащита нара-

ства поне няколко пъти в сравнение

с конвенционален прътов мълниепри-

емник със същия размер. По този

начин „срещата“ с мълнията се осъ-

ществява по-рано - на по-голяма

височина. Колкото времето на изпре-

варване ∆T (някои производители го

наричат време за формиране на из-

преварващата поточна емисия) е по-

голямо, толкова по-широка става

зоната на мълниезащита. Типични

стойности на този период са някол-

ко десетки микросекунди. Например,

при скорост на мълнията 80 km/s, за

време DT = 50 ms - тя изминава 4 m,

колкото е и ефективното нараства-

не на височината на мълниеприемни-

ка.

Предлагат четири степени
на защита
Ефективното действие на прием-

ниците с изпреварващо действие се

осигурява чрез монтирането им на

височина поне 2 m над най-високата

точка на охраняваната сграда (вклю-

чително антените на покрива). Важ-

но е да се има предвид и че радиусът

на защита нараства с увеличаване на

височината само до определена гра-

ница (обикновено 5 - 6 m), след която

той почти не се променя.

За мълниеприемниците с изпревар-

ващо действие са в сила 4 нива (или

категории) на защита. Характерна за

ниво I е вероятността от непопада-

не на мълния над 98%, за ниво II – между

95 и 98%, за ниво III – от 80 до 95% и

за ниво IV – под 80%.

Когато мълниеприемниците с из-

преварващо действие се монтират

върху големи сгради, трябва да се

използват два или повече приемника,

свързани с проводник. Подобно реше-

ние не се допуска, когато е наложи-

телно да има разлика по вертикала

между части на проводника по-голя-

ма от 1,5 m.

Медни и алуминиеви
токоотводи
Токоотводите са проводници, ко-

ито провеждат тока на мълнията

към заземителя. Обикновено са мед-

ни и калайдисани за намаляване на

атмосферните влияния. Могат да

бъдат многожилни с кръгло напреч-

но сечение и диаметър обикновено

10 - 15 mm (но не по-малък от 8 mm)

или лентови с дебелина не по-малко

от 4 mm и широчина над 12 mm.

Медта е предпочитан материал

поради ниското й специфично съпро-

тивление. Това позволява токоот-

водите да са с най-малкото възмож-

но напречно сечение и същевремен-

но да имат достатъчна механична

издръжливост. Алуминиевите токо-

отводи имат по-голямо специфично

съпротивление, което налага да са

с по-голямо напречно сечение в срав-

нение с медните (диаметърът е с

около 30% по-голям, а лентите са с

примерни размери 30x3 mm). Алуми-

ниевите токоотводи трябва да

завършват най-малко на 30 cm. от

земята, след което продължават с

меден проводник. В този и други

случаи, когато се налага връзка

между медни и алуминиеви елемен-

ти, задължително трябва да се из-

ползват специални биметални пре-

ходници, тъй като непосредствена-

та връзка води до корозия. Обикно-

вено те се предлагат като аксесо-

ари към мълниеотводите. Използ-

ват се и токоотводи от поцинкова-

на или галванизирана стомана.

Възможности за монтаж
на токоотводите
Най-често токоотводите се мон-

тират външно, като за закрепване-

то им на покрива могат да се изпол-

зват специални керемиди. Токоотво-

дите трябва да са максимално къси,

т.е. необходимо е да се избира най-

прекият път от мълниеприемника до

заземяването. Съществено изисква-

не към тях е да не минават в близост

до електрически инсталации. Кога-

то не е възможно условието да бъде

спазено, инсталацията на токоот-

водите се осъществява с ширмован

кабел, поне по 1 m от двете страни

на токоотвода. Извивките на токо-

отвода, например при преминаване

от покрива по стена, е задължител-

но да са с радиус над 20 cm. Не е же-

лателно да има места на токоотво-

да, където той да се изкачва наго-

ре. Ако това е неизбежно, трябва да

се спазват съответните ограниче-

ния (фигура 1).

Токоотводите могат да бъдат

скрити в тръби от негорящ изола-

ционен материал с диаметър поне

50 mm или зад метални, стъклени

или каменни облицовки или прегра-
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ди. Класическата забрана за токоотводи да се изпол-

зва изолиран проводник вече не е актуална, тъй като

редица производители предлагат такъв с изключител-

но устойчива изолация.

Специфики при инсталиране
на токоотводите
Две съседни точки на закрепване на токоотвода трябва

да са на разстояние най-много 1 m, като се препоръчва

използването на специални приспособления, предлагани от

производителите. Желателно е токоотводът да е от цял

проводник, но когато се налага да бъде удължен, е задъ-

лжително използването на фабрично произвеждани клем-

ни съединения. Допуска се като токоотводи да се изпол-

зват подходящи части на сградата – пожарна стълба, ме-

тален комин и др.

В зависимост от размерите на сградата един мълни-

еприемник може да бъде свързан с един или два токоот-

вода. Първият случай се прилага при сгради с височина до

28 m, както и когато дължината на токоотвода по по-

крива е по-малка от тази до земята. В останалите слу-

чаи трябва да се използват два токоотвода. Самото

свързване на токоотвода към мълниеприемника се прави

чрез заварка. В приложения, в които това не е възможно,

връзката се осъществява с преходник.

Хоризонтални и вертикални

заземители
Заземителите са последната част на мълниеотвода,

която осигурява „изтичането“ на тока в земята. Те са

два вида - вертикални и хоризонтални.

Вертикалните заземители обикновено представляват

стоманени пръти с диаметър поне 10 mm, тръби с дебе-

лина на стената най-малко 3,5 mm или профили с пра-

воъгълно сечение не по-малко от 160 mm2 и дебелина на

стените поне 4 mm. Горният им край трябва да е на

дълбочина 60-80 cm, а долният – между 2,5 и 4,5 m от

повърхността на земята. За всеки токоотвод трябва да

има по един заземител от два пръта, поставяни на раз-

стояние един от друг.

Хоризонталните заземители се изработват от същия

материал и са със същото сечение. Те се заравят на

дълбочина 60 - 80 cm, като са насочени навън от сграда-

та. Обикновено се състоят от 3 пръта под ъгъл един

спрямо друг, всеки с дължина най-малко 7 m и с обща точка

за свързване към токоотвода.

И двата вида заземители – вертикални и хоризонтал-

ни, свързването се осъществява чрез заваряване с дължи-

на на шева поне 6 пъти диаметъра - при кръгъл прът, и

удвоената широчина - при правоъгълен прът.

За ефективно отвеждане на тока на мълнията в зе-

мята, всеки заземител трябва да има съпротивление

до 10 Ω, но за конвенционални мълниеприемници и съпро-

тивление на почвата над 500 Ω/m се допуска то да е

до 40 Ω.

Когато желаното съпротивление не може да бъде

постигнато, за намаляването му се добавят още пръти,

прави се комбинация от хоризонтални и вертикални пръти

или в почвата се насипва сол.

Уважаеми читатели, очакваме коментарите и допъл-

ненията ви към статията за средствата, чрез които се

осъществява външната мълниезащита на сгради.
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Функционалната, качествена и

издръжлива топлоизолация значи-

телно оптимизира инвестициите,

допринасяйки за понижаване на ек-

сплоатационните разходи за ото-

плителните и климатичните систе-

ми. Освен че повишават енергийна-

та ефективност в сградите, фасад-

ните облицовки са и важна част от

всяко модерно архитектурно реше-

ние. Те придават завършен вид на

сградите, увеличават възможнос-

тите за реализиране на разнообраз-

ни екстериорни визии и изпълняват

топло-, шумо- и водоизолиращи фун-

кции.

Сред най-актуалните и наложили

се технологии за външна облицовка на

сградите в съвременното строител-

ство са вентилируемите фасади,

познати още като окачени фасади.

Вентилируемите фасади
са системи от носеща конструк-

ция и фасадни материали, които

съчетават в себе си както съвре-

менна визия, така и висока степен

на изолация, позволяваща намалява-

Вентилируеми фасадни
системи
Съвременно енергийноефективно и естетическо решение
за облицовка на сгради

не на разходите за енергията. Харак-

терна тяхна специфика е поддържа-

нето на комфортни условия в сгра-

дата. Вентилируемите фасади

създават условия за естествена

вентилация. Също така намаляват

драстично влагата по стените,

като елиминират проблема с конден-

за и позволяват на сградата да

„диша“.

Представляват различни по вид и

сложност алуминиеви, керамични,

дървени или каменни конструкции,

свързани към основните стени, на

които се монтират елементи от

облицовката. Между носещите сте-

ни и облицовката се поставя слой

топлоизолация по такъв начин, че да

остава достатъчно въздушно про-

странство. Окачените вентилируе-

ми фасади са по-слабо разпростра-

нени от контактните фасадни сис-

теми главно поради по-високата си

себестойност. Вариант на вентили-

руема фасада е и двойната зидария

с вътрешна носеща част, въздушна

междина (със или без добавена изо-

лация) и външен зид от фугирана де-

коративна фасадна зидария (клинкер-

ни тухли). При този тип са предви-

дени малки отвори диагонално по

външната стена за въздушна цирку-

лация.

Принцип на работа
на системата
Състои се в технологичното раз-

стояние, оставено между топлоизо-

лацията и облицовката, обезпечава-

що свободно движение на въздушния

поток. Така естественото движение

на въздуха в пространството позво-

лява стената да е постоянно суха,

недопускайки образуването на кон-

денз и влага. Както вече бе подчер-

тано, този въздушен промеждутък

понижава загубите на топлина, из-

пълнявайки ролята на температурен

буфер.

Алуминиевата поддържаща конст-

рукция, фиксирана към стената, оси-

гурява стабилността и товароноси-

мост на цялата система. Докато

изолационният слой, състоящ се обик-

новено от минерална вата, гаранти-

ра топлоизолация на системата.

Сградите са един от най-големите потребите-

ли на енергия в Европа. Количеството енергия,

използвано за отопление и охлаждане на сгра-

ди, възлиза на около 40% от цялата използвана

енергия, което надвишава дори потреблението

в промишлеността и транспорта, се твърди в

направени проучвания. Според специалистите

в строителния бранш, половината от тези раз-

ходи биха могли да бъдат спестени посред-

ством прилагането на мероприятия, целящи по-

вишаване на енергийната ефективност, сред

които е фасадната изолация на сградите.



ÑÒÐ. 535*2009

> Èíñòðóìåíòè, ìàòåðèàëè

Основни конструктивни елементи
Фасадата се състои от външна

обшивка, въздушна междина, поддържа-

ща конструкция, която е фиксирана

към стената, и изолационен матери-

ал от външната страна на сградата.

Външната обшивка може да бъде от

алуминиев композитен материал, ке-

рамика, клинкер, гранитогрес, етер-

нит, текстолит, естествен камък и

др. Основните й функции са естети-

ческа и защитна. Между външната об-

лицовка и носещите стени с топлои-

золиращия слой е оставено техноло-

гично разстояние от 40-60 мм, което

обезпечава свободното движение на

въздушния поток.

Алуминиевата поддържаща конст-

рукция осигурява стабилността и но-

симоспособността на цялата систе-

ма, докато изолационният слой,

състоящ се обикновено от минерал-

на вата, осигурява топлоизолацията

на системата.

Топлоизолацията се монтира ди-

ректно към стената по известните

методи - залепване и/или механично

закрепване. Изборът на технология на

закрепване зависи от вида и състо-

янието на сградата. Всеки елемент

от изолационния материал се нами-

ра в своя собствена ниша.

Характеризират се
с лесен монтаж
Сред предимствата на вентили-

руемите фасадни системи са ниски-

те изисквания по отношение на

предварителната подготовка на

стените, както и съответно бързи-

ят им монтаж. Скривайки дефекти-

те, те се явяват ефективни и ка-

чествени методи за реконструкция

на фасадата. Съчетанието на под-

ходящи носеща конструкция и топ-

лоизолационни материали осигурява

естествена вентилация, чрез коя-

то се предотвратява акумулиране-

то на излишна топлина вътре в

сградата. По този начин значител-

но се понижават топлинните загу-

би, чрез което се намаляват разхо-

дите за енергия както за отопление,

така и за охлаждане на сградата.

Фиг. 1. Вентилируема фасадна система с керамични плочи. Фиг. 2. Вентилируема фасадна система с видими крепежни
елементи.

Фиг. 3. Вентилируема фасадна система за олекотени керамични
и каменни плочи.

Фиг. 4. Конструкция на вентилируема фасада с керамични плос-
кости. 1 - Керамика; 2 – Основен носещ профил; 3 – Монтажна
конзола; 4 – Термоизолираща подложка; 5 – Анкер/Дюбел; 6 – Топ-
лоизолация; 7 – Поп нит; 8 – Окачвач.
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Многослойната конструкция на вен-

тилируемите фасади позволява да

се намалят топлинните загуби през

зимата и проникването на горещ

въздух през лятото.

Защитават
от външни атмосферни
влияния
Специалният облицовъчен слой

осигурява не само защита, но и

възможности за лесна реконструкция

и безпроблемна поддръжка.

Носещата конструкция на венти-

лируемата фасада и монтажа на

външната облицовка на сградата

защитават от външни атмосферни

условия, като не позволяват на вла-

гата да достигне до основната

стена на сградата при дъждовно

време. Попадналата на повърхност-

та на фасадата влага се отвежда

с дренаж и по този начин не се стига

до контакт с основните стени на

фасадата.

Вентилируемите фасади повиша-

ват хидро - и шумоизолацията. Също

така осигуряват паропропускливост

и пожарозащита.

Отличават се с добри
звукоизолационни свойства
Различните производители предла-

гат специално разработени монтаж-

ни схеми на носещата конструкция и

системи за фиксиране. Принципно,

вентилируемите фасади са в състо-

яние да поемат големи температур-

ни амплитуди, без това да се отрази

на изпълняваните от тях функции и

на качествата на външната облицов-

ка. Освен това позволяват да не се

достига точката на оросяване на

водните пари, циркулиращи през фа-

садата вътре в самата топлоизола-

ция. По този начин носещата стена

винаги е суха, не замръзва през зима-

та и не прегрява през лятото.

Както вече бе посочено, към спе-

цификите на окачените фасади е и

добрата пожароустойчивост. Венти-

лируемите фасади включват в струк-

турата си материали, които са труд-

но горими или дори негорими, възпре-

пятстващи разпространението на

огъня. Заслужава да се отбележат и

звукоизолационните функции на ока-

чената вентилируема фасада. Окаче-

ните системи повишават звукоизо-

Фиг. 5. Конструктивни елементи на
вентилируема фасада с текстолит
1 – Текстолит, Етернит;
2 – Основен носещ профил;
3 – Монтажна конзола;
4 – Термоизолираща подложка;
5 – Анкер/Дюбел;
6 – Топлоизолация;
7 – Поп нит;
8 – Поп нит с декоративна шапка

лационните качества на стените

средно с 1,5-2 пъти.

Специфики на фасадния
сайдинг
Фасадният сайдинг е вид вентили-

руема фасадна технология, която се

е появила и развила основно в САЩ и

Канада. През последните години сай-

дингът си проби път и у нас. Масово

се използва сайдингът, който е изра-

ботен от винилова (PVC) суровина.

Разбира се, съществуват и сайдинги

от дърво и метал, но тяхното разпро-

странение е сравнително ограниче-

но. Поради своето ниско тегло, лесен

монтаж и не на последно място -

ниска себестойност, този тип вен-

тилируема фасадна система придоби-

ва изключителна популярност. Раз-

пространена е при ниско и средно по

височина жилищно строителство

(най-вече на еднофамилни сгради).

Сайдингът е подходящ както за об-

лицовка на нови, така и за саниране

на стари сгради. Цветовата гама е

ограничена до около 10-12 цвята по-

ради спецификата на състава на ви-

ниловия материал.

Сайдинг системата включва след-

ните компоненти: външен фасаден

зид, изолационен материал (фасадна

вата или EPS), паропропускащо вет-

роизолационно фолио, дървена скара

и винилов сайдинг. Технологията на

монтажа се състои от изцяло сухи

процеси и не се влияе от външните

атмосферни условия. Поддръжката на

този тип фасадно покритие не изис-

ква нищо повече от обикновено изми-

ване с водна струя.

Снимки: Омега Дизайн, Скайлайн, Стилмет
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Ако не отговаряте на условията за безплатен специализиран абонамент за списание Технологичен дом - Инсталации,
Оборудване, Инструменти - можете да се абонирате, като заплатите сумата от 36 лева с включен ДДС.

Талон за личен платен абонамент

дата:            /           /                     (дд / мм / гггг)

име:                                                         фамилия:

компания:                                                   отдел:                                         длъжност:

Област на дейност:

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

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

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

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

Организация:                                                        МОЛ:

EИН:                                             ЕИН по ЗДДС:

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

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

Талон за безплатен специализиран абонамент
!

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

дата:            /           /                     (дд / мм / гггг)

име:                                                         фамилия:

компания:                                                   отдел:                                         длъжност:

Моля, попълнете:

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

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

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

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

Типово изпитани табла Prisma Plus P
Типово изпитани табла от гамата Prisma Plus до 3200 А. Гаранти-
рана устойчивост на къси съединения до 85 kA ефективна стой-
ност в продължение на 1 сек. Пълните изпитания в съответствие
с изискванията на стандарт БДС EN 60439-1 и богатата гама
фабрично подготвени връзки са гаранция за сигурност и надежд-
ност на електрическата инсталация. Степен на защита до IP55.

Типово изпитани табла Prisma Plus G
Типово изпитани табла от гамата Prisma Plus до 630 А. Гаранти-
рана устойчивост на къси съединения до 25 kA ефективна стой-
ност в продължение на 1 сек. Пълните изпитания в съответст-
вие с изискванията на стандарт БДС EN 60439-1 и богатата
гама фабрично подготвени връзки са гаранция за сигурност и на-
деждност на електрическата инсталация. Стоящи и за стенен
монтаж, с размери от 330 мм до 1830 мм, с възможност за хо-
ризонтално и верикално разширяване. Степен на защита до IP55.

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, 0888-000067, факс (044) 672829

Бургас 8000, ул. Гладстон 94, тел. (056) 836440, 836540, 0887-202074, факс (056) 814564

e-mail office@akhnaton.biz




