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45 Моторизирани камери за видеонаблюдение. Характеристики и
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Schrack откри офис у нас

Наскоро австрийската компания Schrack,

специализирана в областта на енергийната,

информационната техника и осветлението,

откри офис у нас. Офисът на Шрак Техник се

намира на бул. „Проф. Цветан Лазаров“ в сто-

личния квартал „Дружба – 2“.

„Фирма Schrack е основана през 1920 г. и

се занимава основно с разработване, произ-

водство и продажба на телефонни системи,

радиоапарати, предпазни изключватели и

противопожарни алармени системи. В своя-

та дългогодишна история Schrack се пре-

връща в технологична фирма, комбинираща

системни решения със силна търговска мар-

ка“, заяви инж. Петър Копев, ръководител на

офиса в страната.

Шрак Техник ще налага приоритетно на

нашия пазар продукти и комплексни реше-

ния в две направления – сградна автомати-

зация и индустриални решения. „Запазена

марка на Schrack е директният контакт с

клиента с цел постигане на по-добро об-

служване, по-добра цена, по-бърз срок на

доставка и като цяло по-голяма удовлет-

вореност на клиентите. Разбира се, ще

запазим коректни отношения с нашите

досегашни търговски партньори“, заяви

ръководителят на фирмата у нас. „По сте-

чение на обстоятелствата навлизането на

фирмата на българския пазар съвпадна със

световната финансова криза. Ние от

Schrack смятаме, че кризата може да е

отлична възможност да докажем, че добри-

те фирми бележат добри резултати и в

трудни времена“, допълни инж. Копев по

повод откриването на офиса.

ЕСД България домакин на презентация за Datalogic

рирани софтуерни решения, разработени от бизнес партньорите на

ЕСД България - Инфобокс, Техникъл Сълюшън и ИФД Инженеринг, реа-

лизирани с мобилни компютри Datalogic. Събитието се проведе в парк-

хотел Витоша в столицата. Възможностите на мобилните компют-

ри на Datalogic бяха представени от гост-лектора Маркус Хорват,

мениджър ключови клиенти в компанията. Присъстващите специали-

сти се запознаха със системата за управление на складове и разносна

търговия InfoboxMobilSell на Инфобокс, Техникъл Сълюшън представи-

ха решението си SynLog – Синергия в логистиката, а управление и

оптимизация на складова логистика с digiStore демонстрираха от ИФД

Инженеринг. В семинарната програма бе поставен акцент и върху

автоматизацията на производствени логистични процеси. Лектор бе

инж. Стефан Мичев, ръководител направление CNC технологии и ав-

томатизация в ЕСД България. Събитието бе съпроводено и с демон-

страция на всички представени софтуерни решения.

Наскоро ЕСД България, Quality Partner на Datalogic за страната ни,

представи продукти за склад, логистика и дистрибуция с мобилни ком-

пютри от Datalogic. На мероприятието бяха представени и демонст-

дома, аудио - и видеотехнологии. "Продук-

товото ни портфолио включва панели за ди-

станционно управление Pronto на фирма

Philips, която предлага и интегрирани реше-

ния за управление на всички системи в дома

- от домашно кино до климат и осветление.

Предлагаме аудиоконферентни системи на

наложилия се производител ClearOne, както

и високоговорители за вграждане под шпак-

ловка в стени и тавани на компанията

Amina и медия сървъри на Imerge", коменти-

ра специално за сп. Технологичен дом Влади-

мир Колев, управител на новосъздадената

фирма.

„Юник Оутомейшън ще предложи на

българските потребители и Bathomatic -

Основана бе фирма Юник Оутомейшън

иновативна автоматизирана система за

пълнене на вана. Системата е разработе-

на специално за осигуряване на 5-звезден

комфорт в банята. Във функционалните й

възможности се включват поддържане на

желаните температура и ниво на водата,

добавяне на аромати и пяна, управление от

компютър или мобилен телефон“, допълни

г-н Колев.

Той подчерта, че интересен продукт от

серията системи за банята са водо- и уда-

роустойчивите телевизори Bathovision.

„Юник Оутомейшън предлага също уникални

технически решения за безжичен контрол на

осветлението на фирма RAKO“, заяви в до-

пълнение Владимир Колев.

Отскоро на българския пазар оперира

фирма Юник Оутомейшън, която е официа-

лен представител и дистрибутор на воде-

щи компании в областта на специализира-

ната електроника за автоматизация на
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Epicor партньор на Microsoft за годината

Наскоро фирма Epicor спечели приза парт-

ньор на Microsoft за 2009 г., информираха от

Скала България, оторизиран дистрибутор на

софтуерните решения на Epicor за България.

„Водещата компания за интегрирани софту-

ерни системи и решения за управление на

бизнеса Epicor бе номинирана в категорията

„Разработване на готови приложни решения

и софтуерни продукти за бизнеса“. „Лидерс-

ките позиции в предлагането на софтуерни

приложения и разработването на бизнес со-

фтуер с помощта на технологиите на

Термопомпена система HSW предлага КлиВенТо

Отскоро на пазара се предлага нов мо-

дел геотермална термопомпена система

вода-вода от италианския производител

Ferroli, съобщиха от КлиВенТо, представи-

тел на Ferroli за България. „Иновативното

изделие е резултат от търсенето на нови

решения за високоефективни сградни ин-

сталации. Моделът HSW e изключително

екологичен продукт, тъй като използва

възобновяем енергиен източник и притежа-

ва висока степен на редуциране на CO2 еми-

сиите. Геотермалната система вода-вода

дава възможност да се използва инерцията

на почвата и нейната температурна ста-

билност с почти неограничен енергиен ка-

пацитет“, коментират от КлиВенТо. „Сис-

темата за контрол на операциите на HSW

осигурява пълен и интегриран енергиен кон-

трол на всички елементи от климатична-

та инсталация и производството на бито-

ва гореща вода. Тя включва още управление

на соларна система, конвенционален котел,

бойлери и резервоари за вода, отоплител-

ни уреди: радиатори, конвектори и лири.

Клиентите ни ще бъдат привлечени от нис-

ките експлоатационни разходи, водещи до

значителна икономия“, допълва вносите-

лят.

Овергаз спечели финансиране от Европейския социален фонд

енергия“, съобщават от пресцентъра на газовата компания. Измеж-

ду 53 кандидатствали за субсидия компании Овергаз се класира на първо

място, с което спечели финансирането на проекта по оперативната

програма на Европейския съюз „Развитие на човешките ресурси“. „Цел-

та на „Повече знание за чиста енергия“ е да се повиши професионална-

та квалификация и адаптивността на служителите в компанията“,

коментират от пресцентъра й. Общата финансова стойност на ини-

циативата възлиза на 158 хиляди лева. 70% от тях ще бъдат предо-

ставени от Европейския социален фонд, а останалите 30% ще са за

сметка на Овергаз. „Около 215 от нашите служители, работещи в

дъщерните газоразпределителни дружества на Овергаз в страната,

ще усъвършенстват професионалните си умения в рамките на една

година“, заявиха от газовата компания. Обученията включват изграж-

дане на газови инсталации и газоразпределителни мрежи, оперативно

управление на газоразпределителни системи, работа в екип, управле-

ние на конфликти, комуникативни и търговски умения. Партньор на

Овергаз по проекта е „Газтек БГ“, заявиха от Овергаз.

Договор за безвъзмездна финансова помощ подписа наскоро Овер-

газ с Агенцията по заетостта по проекта „Повече знание за чиста

Microsoft са основни причини Epicor да спече-

ли тази позиция“, заявиха от Скала България.

„Наградата в категория „Разработване

на готови приложни решения и софтуерни

продукти за бизнеса (ERP, CRM, ECM, BI,

Бизнес приложения) се присъжда на парт-

ньори на Microsoft. Като водещ доставчик

в областта на софтуерните решения за

бизнеса в сегмента на средния бизнес, Epicor

е една от най-големите софтуерни компа-

нии, използващи технологиите на Microsoft“,

допълниха от Скала България.Светла Манолова, управител на Скала България
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СИХРЕ и Светът на мебелите от 14 до 17 октомври в София

Националната асоциация ХоРеКа и Браншовата камара на дървообра-

ботващата и мебелна промишленост в България.

„Светът на мебелите ще предложи на посетителите атрактивни

експонати на производители и търговци от България, Испания, Гърция,

Полша и Турция. По традиция в рамките на изложението ще бъдат

представени проекти и иновации в мебелния бранш, дело на млади

дизайнери“, съобщиха от Агенция Булгарреклама. Паралелната излож-

ба СИХРЕ ще осигури възможност на фирми с различен профил да пред-

ставят дейността си пред специализирана бизнес аудитория.

Сред участниците са производители и вносители на обзавеждане

за хотели и ресторанти, професионално кухненско, барово и кетъринг

оборудване, санитария, интериорен текстил, фитнес уреди, СПА апа-

ратура и козметика, почистващи системи и консумативи, софтуер

и информационни технологии, системи за комуникация, сигнално-ох-

ранителна техника и др. „Изложението представлява интерес както

за инвеститори в туризма и мениджъри на крупни хотелски вериги,

така и за собственици на ресторанти, магазини, спортни зали и СПА

центрове“, допълниха организаторите.

Деветото поред международно изложение за хотелско, ресторан-

тско и СПА оборудване - СИХРЕ, и петото издание на изложбата

Светът на мебелите, ще се проведат от 14 до 17 октомври в Интер

Експо Център. Организатори на форума са Агенция Булгарреклама,

Pearl Park Mall е новият мол в София

13, ръководител на проекта. Обектът се строи на Околовръстното

шосе в района на бул. „Черни връх“. „Едно от предимствата на мола е,

че в близост няма достатъчно магазини и места за развлечение“,

обясниха от пресцентъра на Pearl Park Mall. Това ще е четвъртият мол

в столицата след работещите от няколко години Сити Център Со-

фия, Мол София и Скай сити.

Търговските и развлекателните обекти са разпределени на 7 ета-

жа върху площ от 9000 кв. м. На последния етаж се намират панора-

мен ресторант, виенска сладкарница и дискотека Pearl Panorama. Първо-

то ниво е отделено за мащабен супермаркет. На другите етажи са

разположени центрове за услуги, офиси, търговски обекти, салони за

красота, детски развлекателен кът, кино и ресторант за бързо хра-

нене. „По този начин клиентите от различни ценови сегменти са

оптимално разпределени и представителите на всички маркови мага-

зини имат своите потребители“, допълниха от пресцентъра на Pearl

Park Mall. Броят на паркоместата в сградата е около 300. Идеята и

проектът са на фирма „Перла 13“, а финансирането е осигурено от

„УниКредит лизинг“.

До края на 2009 г. ще отвори врати новият търговски център Pearl

Park Mall в столицата, съобщиха за сп. Технологичен дом от фирма Перла

Марк Билдингс - Бояна, информират инвести-

торите от Стюдънт Хаус Ленд Марк. Лока-

цията на сградата е на комуникативно мяс-

то – в подножието на Витоша, в близост до

бул. Цар Борис III и Околовръстното шосе.

„Съчетанието между спокойствието на пла-

нината и удобните пътни артерии е сред

огромните предимства на обекта“, поясниха

от Стюдънт Хаус Ленд Марк и допълниха:

„Сградата разполага с вътрешен двор-гради-

на, с детска площадка, кът за почивка, които

създават усещането за ваканционно селище“.

В комплекс Ленд Марк Билдингс – Бояна се

В Бояна бе завършен нов комплекс от затворен тип

предлагат двустайни апартаменти от 45 до

80 кв.м., тристайни апартаменти от 90 до

120 кв.м., надземни гаражи и подземни парко-

места. Освен това има и ателиета с обосо-

бени самостоятелни дворчета-тераси. Инве-

ститорите уверяват, че са използвали

качествени материали в строителството на

сградата. „Предаваме жилищата с топло- и

хидроизолация, силикатна мазилка, блиндира-

ни входни врати, МДФ вътрешни врати, PVC

дограма, алуминиеви радиатори, индивидуал-

ни газови котлета и други“, съобщават от

Стюдънт Хаус Ленд Марк.

Наскоро разрешение за ползване получи

жилищния комплекс от затворен тип Ленд
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Строи се офис сграда
"Стела-Парк"

> áèçíåñ

Обектът се състои от четири

блока. Първият блок - А, е разположен

върху 6000 кв.м, вторият блок - Б, се

изгражда върху парцел от 3602 кв.м,

а третият блок – В, се строи върху

3223 кв.м. Четвъртият - блок Г, кой-

то според направения архитектурен

проект разполага с кафе-сладкарни-

ца, ще се изгради върху терен с площ

от 2905 кв.м. За улеснение на ползва-

телите във всяко тяло на комплекса

е предвиден сутерен със складови

площи към офисите, а на партера са

разположени няколко шоурума. След-

ващите етажи ще бъдат заети с

офиси.

Офис комплексът е от тип А
„Изцяло сме се съобразили с най-

новите изисквания за офис комплекси

тип А – т.е. централна климатизация,

структурно окабеляване, охрана, ви-

деонаблюдение и всичко необходимо за

оптималното функциониране на ком-

плекса. Помещенията са решени с

отлична осветеност с естествена

Строи се офис сграда
"Стела-Парк"
Комплексът на бул.“Цариградско шосе“ в столицата е съобразен
с новите изисквания

На столичния булевард „Цариградско шосе“

се изгражда модерна офис сграда, наречена

„Стела-Парк“, съобщиха от строителната

фирма АС Стройинженеринг. Сградата се на-

мира в обособена зона от офиси на водещи

фирми в областта на високите технологии,

книгоиздаването, както и на търговията с

интелектуални и промишлени продукти.

светлина, гарантирана от максимал-

ната остъкленост на фасадите. Също

така те са с голяма светла височина

- от 3,51 м до 4,61 м, което създава

възможности за използването им за

редица специфични дейности“, уверя-

ват инвеститорите и допълват: „По

проект са предвидени съответните

изолации, структурно окабеляване в

окачени тавани, както и възможнос-

ти за достъп на инвалиди“.

Планира се обектът да бъде
завършен през 2010 г.
За улеснение на ползвателите

сградата е снабдена и с подземни

паркинги на две нива, които разпола-

гат с общо 71 паркоместа. „Планира-

ме да завършим обекта в края на 2010

г.“, заявяват от АС Стройинжене-

ринг.

Компанията е специализирана в

пълен инженеринг в областта на ка-

питалното строителство, включи-

телно: проучване, проектиране, стро-

ителство на сгради и съоръжения и

търговия с недвижими имоти. „Стро-

ителна фирма АС Стройинженеринг

е създадена през 1992 г. В портфоли-

ото на фирмата фигурират повече от

25 изградени обекти и съоръжения на

територията на гр. София с над

70 000 кв. м. разгърната застроена

площ“, уверяват от компанията ин-

веститор.
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EGLO Leuchten със собствен
филиал в България
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„Следвайки фирмената политика на

компанията, насочена към откриване

на филиали в повече държави с цел

подобряване на обслужването на кли-

ентите ни, създадохме Егло България.

Компанията-майка Eglo Leuchten е

позната на българския пазар от близо

15 години, а продуктите й до момен-

та са били предлагани у нас от българ-

ски дистрибутори. През последните

няколко години покрай бързо развива-

щия се строителен пазар се повиши

интересът към изделията, произвеж-

дани от Eglo. Специалистът, оглавил

Егло България, е с дългогодишен опит

в търговията с осветителни тела и

електроматериали“, коментираха

специално за сп. Технологичен дом от

фирмата.

Търговските вериги - стратегически
партньор на Егло България
„Търговската политика на Eglo

Leuchten у нас е насочена към реали-

зация на продуктовата гама на ком-

панията в интернационалните

търговски вериги у нас. Към момента

зареждаме магазините на Практикер

и БауМакс. Водим преговори за сключ-

ване на договори с Мосю Бриколаж и

АИКО“, информират от Егло България

и допълват: „Компанията продължава

търсенето на търговски фирми-парт-

EGLO Leuchten със собствен
филиал в България
Търсим търговски партньори, обявяват от ЕГЛО България

ньори, които да поддържат складови

наличности и да изпълняват в кратки

срокове поръчките на търговците на

дребно, инвеститорите и проектан-

тите. На този етап използваме ново-

построения логистичен склад и шоу-

рум в Румъния, тъй като в България не

разполагаме с такъв. Затова със

създаването на структура от търгов-

ски точки смятаме да преодолеем

този проблем“. „Макар и малък, екипът

на дъщерното дружеството успява да

откликне на всички запитвания за

комплексни доставки“, уверяват от

Егло България.

Енергоспестяващи дизайнерски
осветителни тела
В маркетинговата програма на Егло

България приоритетно място заема

предлагането на дизайнерски освети-

телни тела, които използват енергос-

пестяващ източник на светлина. Про-

дуктите на Eglo са съобразени напълно

с директивите на Европейския съюз,

уверяват от дъщерния им офис.

„Нови осветителни тела, комплек-

товани с енергоспестяваща крушка,

ще бъдат предложени през септемв-

ри в новия каталог Eglo 2009/2010.

Надяваме се по този начин да допри-

несем за намаляване на електропот-

реблението във всеки български дом“,

заявиха от дъщерното дружество в

отговор на въпроса кои изделия от

продуктовата им гама ще налагат

приоритетно на българския пазар.

Светлинни източници Edi Light
и спотове за вграждане
Клиентите на Егло България могат

да се възползват от широката гама

осветителни тела за интериорно

приложение в бита, в хотели, в офи-

си, както и за градинско осветление.

През последната година Eglo раз-

шири продуктовата си гама със спо-

тове за вграждане в окачени тава-

ни, подходящи за търговски и офис

помещения. Компанията вече е и про-

изводител на светлинни източници

под марката Edi Light. „С качеството

си всички продукти са атрактивни

при изграждането на жилищни, офис-

ни и търговски сгради. Не на после-

дно място със своя съвременен дизайн

продуктите на Eglo за външно освет-

ление променят визията на всяка

градина и двор“, поясниха от компа-

нията в отговор на въпроса кои са

най-атрактивните приложни области

на продуктите на компанията.

Структурата на Eglo е на
пет континента
Портфолиото на международната

компания включва основно освети-

телни тела за бита. „Компанията има

две производствени предприятия в

Европа и два собствени завода в

Китай, управлявани от европейски

специалисти, с контрол на качество-

то, отговарящ на европейските изис-

квания“, уверяват от Егло България.

Структурата на дружеството

обхваща клонове на пет континента

и партньорски дружества в над 50

държави. В структурата му влизат

14 логистични компании в света, за-

реждащи 33 филиала в Европа, 9 в Азия,

5 в Америка, 4 в Африка и 2 в Океания.

В дългосрочен план фирмата си е

поставила за цел логистичните ком-

пании в света да станат 25, 9 от

които в Европа, а останалите извън

Стария континент.

Инж. Пламен Тевекелов, управител на Егло
България

След петнадесетгодишно присъствие на българския пазар,

един от водещите производители на осветителни тела в

Европа - Eglo Leuchten, стъпи директно на българския пазар.

Офисът на дъщерната компания - Егло България, се намира

в град Бургас и се оглавява от инж. Пламен Тевекелов.
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Комплексът Lucky Bansko със
система слънчеви колектори
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Апартхотел Lucky Bansko вече раз-

полага с инсталирана система от

слънчеви колектори, съобщиха инвес-

титорите от фирма „Лъки Банско“.

„Екосистемата ще осигурява безпроб-

лемното подгряване на вода за нужди-

те на сградата. В допълнение повише-

ната топлоизолация, с която разпола-

га апартхотелът, ще подпомага нама-

ляването на разходите на топлинна

енергия. Хотелът разполага със соб-

ствен агрегат за електрическа енер-

гия и 40 тона вода в резерв“, допълни-

ха инвеститорите.

Неотдавна официално бе предста-

вен новият конферентен център „Лъки

Банско“. „Бизнес блокът е с площ 400

кв. м и съчетава конферентна зала със

130 места и възможност за разделя-

не на две по-малки зали, всяка с 60

места, четири по-малки работни зали,

всяка с 12 места, и бизнес център.

Залите са оборудвани с цялата необ-

ходима техника и предлагат отлични

условия за провеждане на конференции,

семинари, бизнес и делови срещи“, ин-

формираха мениджърите на хотела. За

комфорта на ползвателите, сградата

е снабдена и със специална вентила-

ционна и климатизационна система,

осигуряваща равномерно разпръсква-

не на свежия въздух. „Особено внима-

ние сме отделили и на осветлението

на залата, така че то да бъде регули-

руемо според нуждите на различните

видове мероприятия“, увериха инвес-

титорите.

Апартхотел Lucky Bansko е разпо-

ложен в началото на град Банско.

Открит е в края на 2007 г. и предлага

127 луксозно оборудвани студиа и

апартаменти. Комплексът е изграден

от две самостоятелни сгради – А и Б.

Първата е с разгъната застроена

площ 8300 кв.м, на която са разполо-

жени 102 апартамента, спортно-раз-

влекателни и технически помещения,

ресторант и лоби бар. Сграда Б е с

разгъната застроена площ 2932 кв.м,

на пет етажа, включващи 25 апарта-

мента. „Жилищата се предлагат в

напълно завършен вид, обзаведени за

ползването им като хотелски апарта-

мент категория 5 звезди. Всяка стая

в комплекса разполага с обзаведена

кухня, безжичен интернет, телевизор,

сателитна телевизия и телефон“,

заявиха от инвеститорската фирма

„Лъки Банско“.

Комплексът Lucky Bansko със
система слънчеви колектори
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Марката Eaton заменя Moeller
в дългосрочен план

Интеграцията на Moeller Group в

структурите на американския холдинг

Eaton Corporation е свързана с посте-

пенно преминаване от традиционно

добре познатата в Европа търговска

марка Moeller Electric към обща търгов-

ска марка Eaton, съобщи за сп. Техно-

логичен дом Асен Георгиев, мениджър

продажби в Моеллер Електрик Бълга-

рия. Процесът не е новост за големи-

те корпорации, притежаващи дългого-

дишен опит в придобиването и интег-

рирането на различни като вид бизнес

организации. Подходът е традиционен,

изцяло в съзвучие с маркетинговата

политика на редица големи холдинги,

наблюдавана и у нас през последните

години чрез бизнес поведението на

дъщерните им дружества.

Иначе, според Асен Георгиев, очак-

ванията на двете компании са интег-

рационните процеси да приключат

напълно в началото на следващата

година, което ще доведе до промени,

свързани най-вече с оперативната им

дейност. „По отношение на продукто-

вата гама се очакват промени, свърза-

ни с налагането на нови продукти от

портфолиото на Eaton на българския

пазар. Сред тях са оборудване средно

напрежение и шинни системи за сгра-

ди“, информира Асен Георгиев. „Kато

вече наложена и добре позната ком-

пания, Moeller ще се предлага на

българския пазар заедно с други рено-

мирани търговски марки, собственост

на американската корпорация“, допъ-

лни той.

Сделката Eaton Corporation -
Moeller Group
Читателите на сп. Технологичен

дом сигурно си спомнят, че в свое

съобщение редакцията информира за

сделката, чрез която в края на мина-

лата година Moeller Group официално

бе приобщена към структурата на

Eaton Corporation. Компанията зае глав-

но място в бизнеса на американския

концерн в сегмента „Електрооборуд-

ване“ и предостави нови възможнос-

ти на Eaton Corporation за навлизане на

европейските пазари. От своя стра-

на, Eaton предложи на немския произ-

водител на електроапаратура нови

чуждестранни пазари, сред които

Африка, Азия и Средния Изток.

Eaton притежава холандската
Holec
В отговор на въпроса дали след

продажбата на бизнеса си в област-

та на средното и високото напреже-

ние Moeller Electric няма да направи

опит да възвърне изгубените пазари

чрез Eaton, г-н Георгиев заяви: „Една

от първите насоки, в които ще се

работи, е именно апаратурата сред-

но напрежение. Eaton притежава хо-

ландската фирма Holec, водеща в

този бранш, разработила голяма част

от съвременните технологии в обла-

стта. До края на годината продукти-

те на фирмата ще се предлагат и на

българския пазар“.

По отношение на реализацията на

продуктите ниско напрежение, г-н

Георгиев прогнозира известен спад,

дължащ се на влошеното състояние на

строителния сектор у нас. „В насто-

ящите условия едва ли могат да се

правят оптимистични прогнози, още

повече при условие, че строителният

сектор е един от най-потърпевшите

от кризата. Все още има стартира-

ни обекти, по които се работи и кои-

то ще бъдат довършени, но както

знаем, инвеститорската активност

рязко намаля. Надяваме се, разбира се,

че ще бъдат стартирани много инф-

раструктурни проекти, които ще ком-

пенсират спада във високото строи-

телство“, отговори той.

Роля на държавата е да запази
икономиката работеща
„В условия на глобална криза всич-

ки международни компании са засег-

нати. Като част от световния пазар

кризата се отразява и на Moeller

Electric. За щастие, не в степента,

която бе прознозирана в началото на

настоящата година“, уточни ме-

ниджърът продажби на Моеллер Елек-

трик България.

На въпроса по-скоро позитивно или

негативно е отражението на криза-

та върху Моеллер Електрик България

предвид факта, че немската компа-

ния стъпи директно в България дос-

та по-късно в сравнение с някои от

конкурентите си, г-н Георгиев заяви:

„Не мога да кажа твърдо дали това,

че Моеллер Електрик навлезе на па-

зара няколко години по-късно от кон-

курентите си в бранша, е предимство

или недостатък при сегашните усло-

вия. Определено обаче смятам, че

кризата ще окаже по-силно влияние на

фирмите с по-голям пазарен дял“.

Асен Георгиев счита, че позитивен

ефект от кризата ще бъде оптими-

зацията на работа на фирмите, как-

то и необходимостта да потърсят

нови, по-добри решения за оцеляване.

Според него, ключова роля за подпо-

магане на бизнеса в условията на кри-

за има държавата, която трябва да

предотврати фалита на много

български фирми и да запази работе-

ща икономиката на страната.

Асен Георгиев, мениджър продажби в Моеллер
Електрик България

> áèçíåñ

Марката Eaton заменя Moeller
в дългосрочен план
Завръщаме се на пазара на апаратура СрН, съобщават от Моеллер
Електрик България
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Жилищeн комплекс Селена
се изгражда в Люлин

> áèçíåñ

Общата застроена площ е
21 850 кв.м.
Жилищен комплекс Селена е раз-

положен върху обща разгъната зас-

троена площ от 21 850 кв.м, която

е разделена в 5 жилищни секции.

Всяка от тях има от 7 до 12 етажа,

партер с магазини, складови помеще-

ния и сутерен с паркоместа и мазе-

та. Комплексът обхваща едностай-

ни, двустайни, тристайни, четири-

стайни апартаменти и мезонети -

общо 201 на брой, както и 15 мага-

зина. В архитектурния план са пред-

видени 111 паркоместа на ниво су-

терен. Достъпът до подземния га-

раж, техническите и складовите

помещения за жилищата ще се осъ-

ществява посредством две рампи. За

жилищните части, партерът на

всяка секция разполага с входен ве-

стибюл с портиерни и общо 7 асан-

сьора със стълбищни клетки. Свет-

лата височина на жилищните етажи

е 2,65 м.

Комплексът ще разполага
със собствени зелени площи
„Сградите се вписват хармонич-

но в околната среда, като за осигу-

ряване на необходимата озеленена

площ са предвидени тревни площи

около комплекса. Задблоковото про-

Жилищeн комплекс Селена
се изгражда в Люлин
Инвеститорите планират комплексът да отвори врати
през 2010 г.

странство, обособено в самостоя-

телен двор, ще бъде оформено като

малък парк с детска площадка, вод-

на площ и места за отдих на живу-

щите. Оригиналните фасадни реше-

ния, съчетани със специфични архи-

тектурни елементи и окачена

стъклена фасада, допринасят за

естетичния и уникален външен облик

на комплекса“, уверяват от фирма

Прогресс. Инвеститорите планират

да приключат окончателно проекта

до 2010 г.

„Като архитектурен проект жи-

лищен комплекс Селена се отличава

с редица предимства – високо каче-

ство на изпълнение и съвременно

проектиране в един от най-развити-

те и добре устроени жилищни квар-

тали на София“, коментират инвес-

титорите. Автор на проекта е арх.

Борислав Богданов.

Фирма Прогресс оперира на

българския пазар на недвижими имо-

ти от 2005 г. Основната дейност на

дружеството се състои в проекти-

ране и изграждане на модерни съвре-

менни жилищни, търговски и админи-

стративни сгради. „Прогресс залага

преди всичко на качествено и луксоз-

но изпълнение на жилищни сгради и

комплекси от затворен тип“, уверя-

ват от компанията.

Нов жилищен комплекс Селена се изгражда в столичния ж.к. Люлин

2, съобщиха инвеститорите от фирма Прогресс. Сградата се

намира на ъгъла на ул. „Ген. Михаил Савов“ и ул. „Стефания Клин-

чарова“. „Достъпът до комплекс Селена е бърз и лесен. Той се

намира на 10 минути път с кола до центъра на града, също така

съвсем близо до него има станция на метрото, а минават и линии

на градския транспорт“, допълват инвеститорите.
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Комплекс Светлина III се
изгражда в Студентски град
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Комплексът обхваща
три  групи сгради
СВЕТЛИНА III е структурирана в

три групи сгради. Първата включва

секции „А“, „B“ и „C“. Втората об-

хваща самостоятелно стоящата

секция „D“, а третата – секции „E“,

Комплекс Светлина III се
изгражда в Студентски град
Модерни екстериорни и интериорни решения подчертават
уникалността на комплекса

„F“ и „G“, които са свързани с общо

вътрешно-дворно пространство.

Предвиден е и търговски център с

РЗП 5 600 кв.м.

„В проекта са заложени разнооб-

разни по големина апартаменти и

ателиета, различни като функции

търговски обекти – магазини, офи-

си на едно и две нива, удобен подзе-

мен гараж. Модерните екстериорни

и интериорни решения, както и за-

помнящите се архитектурни детай-

ли подчертават уникалността на

комплекса. Ефектно е решена

вътрешнодворната площ – с богато

озеленяване, детски площадки и

кътове за отдих, осигуряващи спо-

койствие и комфорт на обитатели-

те“, уверяват от компанията.

Обектът е съобразен
с изискванията
„За момента са монтирани алуми-

ниеви радиатори, разпределителни

тaбла и електронни топломери. Из-

пълнена е външната топла връзка и

е инсталирана абонатната станция

за централно отопление. За подзем-

ния гараж е предвидена общообмен-

на принудителна и естествена вен-

тилация. Във всички сервизни поме-

щения е предвидена смукателна вен-

тилация с индивидуални вентилато-

ри“, уверяват инвеститорите.

Ебонит Лайт е утвърдена част-

на строително-предприемаческа

фирма, специализирана в строител-

ството на нови сгради (жилищни и

обществени), както и ремонт на

съществуващи. Фирмата притежа-

ва технически и управленски опит

в извършването на строително-ре-

монтни, довършителни и реставра-

ционни работи на вече изградени

обекти и сгради, както и на архи-

тектурни паметници на културата.

Ебонит Лайт е регистрирана през

1996 год. като еднолично дружество

с ограничена отговорност, пред-

ставлявано и управлявано от инж.

Трендафил Димитров, и се явява

продължител на дейността на фир-

ма Ебонит Лайт Трендафил Димит-

ров, създадена през 1991 г.

Eбонит Лайт изгражда луксозен жилищен комплекс СВЕТЛИНА

III – район „Студентски“ в столицата. Обектът е разположен

между бул. „Симеоновско шосе“ и ул. „Проф. д-р Иван Стран-

ски“. „Основни предимства на местоположението на комплекса

са близостта му до Витоша, чистият въздух, тишината и от-

далечеността от натоварените градски артерии. В същото

време комплексът разполага с отлична комуникация с центъ-

ра на София по бул. „Симеоновско шосе“, съобщи за сп. Техно-

логичен дом Силвия Велева от фирма Ебонит Лайт.
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Chorus - домашна и сградна
автоматизация oт GEWISS
Идеалният дом е вече реалност

ИНТЕКСТ ООД
Бул. Витоша № 93

Тел.: 02/952 10 68, 0899 919 776

www.intext.bg

www.spaziochorus.com

www.chorus.gewiss.com

Съществува ли идеален дом? Днес

технологията намери точната му дефи-

ниция: Домът Chorus - мястото където

технологията и ежедневието вървят

ръка за ръка, мястото където всяка

ситуация е под контрол, всяко решение

е лесно и бързо и всеки един момент е

по-добър в сравнение с времето преди

създаването на системата.

Вашия дом, Вашата сцена
Chorus трансформира вашия дом в

сцена, на която Вие сте звездата.

Създавате „сценарии“ подходящи за

всяко помещение и за всяка ситуация и

е толкова лесно, колкото да си мислиш

за това.

С Master, модерният навигатор за

управление на систмата Chorus, конт-

ролиращ всички устройства в дома, само

с едно докосване на панела можете да

запалите осветлението, да димирате,

да спуснете щорите, да регулирате

температурата. Домът Chorus може да

ви накара да се чувствате наистина

прекрасно.

Желаете да контролирате алармата

и видеонаблюдението лесно и бързо само

от еднo място? Функционалността на

Chorus прави вашия живот дори по-ком-

фортен. Навсякъде и по-всяко време

Вашия дом комуникира с Вас дори да сте

навън. С технологията Chorus Вие мо-

жете да получите или да изпратите ин-

дикации чрез SMS или интернет за да

държите всичко под контрол по всяко

време.

Запознайте се с Аctivo – "умното"

табло, съчетание на елегантен дизайн

с изчистени линии. Активо предпазва

главните оперативни параметри на

системата, гарантира безопасност от

Chorus - домашна и сградна
автоматизация oт GEWISS

пренапрежение и Ви дава сигурността,

която търсите.

Вашия дом, Вашия стил
Изживейте живота си в максимален

комфорт, заобиколете се с нов свят

където промените зависят само от вас.

Насладете са на красотата и магията

на декоравните рамки за ключове и кон-

такти – ОNE, LUX, ART.

Всичко е въпрос на стил. Освободе-

те въображението и дайте свобода на

идеите си.

Вашят дом, Вашата крепост
Несъмнено кухнята е мястото, кое-

то има нужда от максимална защита.

Различните по функции детектори (за

вода, газ, дим) ще  осигурят Вашето

спокойствие. Благодарение на дистан-

ционното управление през интернет и

SMS ще бъдете уведомени при възник-

ване на авария. В случай на задейства-

не на детекторите системата ще ак-

тивира различни ограничителни и пред-

пазни функции – затваряне на клапани на

газо- или водоснабдителни тръби, изве-

стяване със SMS, активиране на алар-

мени инсталации.

Домът Chorus се съобразява и с кли-

матичните особености. Детекторът

за вятър  ще ви предаде за внезапна про-

мяна в метеорологичните условия и би

могъл да задейства външните щори, да

прибере сенниците или да спусне заве-

сите.

Светочувствителният сензор ще

задейства осветлението при падане на

здрач, с което ще спестите енергия,

удобно и приложимо както в дома така

и в сградната автоматизация.

Chorus Ви помага да използвате енер-

гията рационално и подхожда с уваже-

ние към природните ресурси.

С времевия термостат  Вие може

да контролирате температурата във

всяка стая и от всяка точка на дома, как-

то и да създавате подходящата атмос-

фера по всяко време на денонощието.

Вашият дом, Вашето кътче за отмора.
Представете си, че имате дом кой-

то се променя дори с Вашето настро-

ение. Chorus допълва ежедневието Ви с

цветни нотки, музика, емоции и всичко,

което ще направи деня Ви перфектен.

Уморени от дългия работен ден, зас-

лужено се отпускате на дивана под зву-

ците на любимaта музика в меката

приглушена светлина, защитени от

всичко навън.

Трудно ставате сутрин? А защо това

да не е един от приятните моменти, с

който да започнете деня си? Постепен-

но вдигане на завесите ще ви осигури

едно приятно събуждане благодарение на

естествената светлина и защо вмес-

то досадния будилник, не се събудите

със звуците на избрана от вас мелодия.

Свобода без ограничение
на приложението
Chorus Ви предлага  радиочестотно-

комуникиращи ключове съвместими с

традиционната електроинсталация,

което Ви позволява приложение без да

търсите подходящото място за да раз-

бивате стената. Просто закрепете

устройствата посредством приложени-

те към тях дюбели или залепващи лен-

ти.

Не е необходимо да сте си вкъщи или

в офиса за да знаете какво се случва

там, да пуснете отоплението или про-

сто да погледнете... Всичко, от което

се нуждаете е връзка с интернет или

мобилен телефон.

Chorus един нов свят създаден за Вас.

> ôèðìåíà ñòàòèÿ
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Сградно или
инфраструктурно
строителство?
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Най-потърпевшият сегмент
е сградното строителство
Според данните от статистичес-

ки проучвания, за миналата година

сградното строителство, или т.нар.

„високо“ строителство, е заемало

71,7% от общия обем на строител-

ството в страната. Съответно,

инженерното строителство в обла-

стта на инфраструктурата, пъти-

щата, пречиствателните станции

и други е било 28,3%. Причините за

настоящата кризисна ситуация в

двете групи са коренно различни и

трябва внимателно да се диферен-

цират, увери ни в началото на раз-

говора ни инж. Кинарев. „Икономичес-

ката криза влияе пряко върху сград-

ното строителство, тъй като зави-

си основно от инвестиционните на-

мерения на различни лица и фирми,

които зависят от кредитирането. С

навлизането на икономическата кри-

Сградно или
инфраструктурно
строителство?
Най-актуалните проблеми в строителството от името на
българските проектанти коментира инж. Стефан Кинарев -
председател на КИИП

за и появилите се трудности при кре-

дитирането се подкопава доверието

- в това колко бързо и как ще се

възстановят отпуснатите сред-

ства и каква ще е печалбата, ако

пазарната ситуация се влоши. Почти

никой в България не работи с гото-

ви пари. Затова кризата във високо-

то строителство всъщност е кри-

за в доверието на кредитните ин-

ституции към предприемачите. И

съответно, „разлюлеят“ ли се бан-

ките, целият бранш излиза от нор-

малния си ход“, коментира инж. Ки-

нарев.

За грешките в забавянето
на инфраструктурни проекти
За разлика от кризата в жилищ-

ното строителство, която е след-

ствие от промяна в международни-

те икономически условия, т.нар. ин-

женерно строителство е въпрос на

приоритет за държавата. „Фактът,

че не можем бързо и качествено да

изготвяме проекти за европейските

субсидии, свързани с инфраструкту-

рата, с водоснабдяването и пречи-

стването на водите, е грешка на

общинската и държавната админи-

страция. Също както и фактът, че

допускаме нечестно провеждане на

търгове и не можем да докажем на

европейците, че конкурсите не се

провеждат в корупционна схема.

Получава се така, че докато в първа-

та група строителни обекти има

трудност при получаването на пари-

те, поради причини извън България,

то в другата - вината е изцяло наша.

Имаме възможности, а не можем да

преодолеем определени пречки и да

получим парите, които ни се пола-

гат“, категоричен е председателят

на КИИП.

Оживлението първо в САЩ,
после в Европа и тогава у нас
Според инж. Кинарев, ситуация във

високото строителство – молове,

хотели, административни сгради и

други ще се активизира тогава, ко-

гато се почувства оживление - първо

в САЩ, после в Европа и едва след

това у нас. „По реда, в който дойде

кризата, само че в обратна последо-

вателно, ще настъпи и съживяване-

то. Няма как страната ни да остане

финансов оазис, в който да се съхра-

нят прекрасните условия за кредити-

ране от последните няколко години.

Въпреки че, както подчертах, насто-

ящата криза е преди всичко криза на

доверието. Проблемът не е в липса-

та на средства“.

Как се отразява кризата върху проектантския бизнес и строител-

ството като цяло? Какви са прогнозите за развитие на сектора

през следващите месеци? По какъв начин ще се променя ситуаци-

ята в сградното и инфраструктурното строителство? Как се

приемат промените в новия Закон за камарата на архитектите

и инженерите в инвестиционното проектиране от гилдията? Под-

готвено ли е съсловието на проектантите за налагането на ев-

рокодовете у нас? Във връзка с тези и други належащи проблеми

в сектора, редакцията на сп. Технологичен дом се обърна за ко-

ментар към инж. Стефан Кинарев, председател на Камарата на

инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП). Благодарим

на инж. Кинарев за откровеността, с която отговори на всички-

те ни въпроси.
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Защо големите градове са без устройствени
планове?
Вероятно и без отражението на икономическата кри-

за, темповете в развитието на новото високо строител-

ство нямаше да се запазят на досегашните си нива.

Затова се обърнахме към Стефан Кинарев с въпроса в

каква посока, според него, щеше да се развие строител-

ният пазар, ако финансовата криза не се бе случвала. „Вни-

манието щеше да се преразпредели към реконструкция-

та, обновяването и санирането на съществуващи обще-

ствени, административни и жилищни сгради и да се

строят по-малко нови сгради. Основният проблем в ново-

то строителство – безразборното презастрояване на

някои райони, се получи в резултат на липсата на сери-

озна държавна политика в това отношение. Не може от

30 години да се говори за генерален план на София, всеки

миг да сме на крачка от приемането му и в крайна смет-

ка това да не случва. За мен става въпрос за липса на

политическа воля. В отсъствието на генерални планове

и на правила, проблемите се решават на парче, а това е

по-лесно и е в интерес на някои хора. Говоря не е само за

столицата, а за цялата страна - навсякъде ситуацията

е горе-долу същата“, заяви инж. Кинарев.

Оскъпяването на инфраструктурните проекти
„Изобщо липсата на генерални планове в момента се

плаща от всички. Защото много места, върху които се

планират пробиви, изграждане на участъци на магистра-

ли, пътни трасета и т.н., бяха реституирани. По този начин

стойността им се оскъпи три-четири пъти. Например, за

строежа на Околовръстния път в столицата всички имо-

ти, още по времето на социализма, бяха справедливо или

несправедливо отчуждени. Обаче, докато бъдат приети

генералните схеми и строителните работи започнат,

изтече десетгодишният срок, след който всеки собстве-

ник на отчужден имот има право да си го върне“, комен-

тира Стефан Кинарев. „И сега тези имоти се отчужда-

ват отново, но по нови цени. Освен това на по-голямата

част от тези терени вече има и застрояване, което

предполага събарянето на сгради и т.н“, допълни той.

Жилищното строителство е и лично, и обществено
В отговор на въпроса защо у нас се строи некачестве-

но, инж. Кинарев заяви: „Един от основните проблеми на

жилищното строителство в България е отсъствието на

инвеститори, които строят за себе си. Логично, когато

строиш нещо, което ще ползваш, много внимателно се

грижиш за проектирането, за качеството на строител-

ството, за прилежащата инфраструктура и т.н. Знаеш,

че в следващите 15-20 години ще експлоатираш обекта

и за всички пропуски в етапите на проектиране или

строителство ще понесеш десет пъти по-големи щети“.

В допълнение Стефан Кинарев подчерта, че за съжале-

ние, специално в жилищното строителство и в много

други направления финансирането идва от предприема-

чи, които чакат сградата да се построи, продават имо-

тите и повече не се интересуват от тях. „По този начин

тежестта от всички проблеми пада върху крайния инве-

ститор, тоест - върху собствениците на имота. Избяг-

ва се отговорността не само пред собствениците, но и
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пред обществото като цяло. Защо-

то жилищното строителство, макар

и лично, все пак е обществено. Сгра-

дите, с живот 50-70 години дават от-

ражение и върху цялостната визия на

нашите градове“.

Конкурсите се печелят от едни
и същи лица
„Сред основните проблеми, с които

се сблъсква всеки проектант, е след-

ният - една община, за да може да

получи финансиране, трябва да има

изготвен проект, с който да канди-

датства за европейски или за държав-

ни пари. Практиката в последните две

години е общините да твърдят, че

нямат пари за проектиране и да пред-

лагат на фирмите да разработят

проектите безплатно, като кандидат-

стват за финансиране от името на

общината. Съответно - с обещание-

то, че ако спечелят проекта, ще им

платят“, заяви председателят на

КИИП.

Практиката е добре известна на

всички в бранша - от фирмата се

изисква да вложи собствени средства

в разработката на проекта, без да

има гарантиран резултат. За да ра-

боти тази схема, в законодателство-

то се направиха куп малки вратички,

включително и отпадането на необ-

ходимостта от представяне на ра-

ботен проект. „Вече е достатъчно да

се изготви идеен проект, но забеле-

жете направен на такова ниво, че да

съдържа проекто-сметна документа-

ция. Очевидно е, че не е възможно да

се направи идеен проект с точна

проекто-сметна документация. Тя би

била с много окрупнени показатели.

В крайна сметка се получи така, че

маса от проектите се печелят от

фирми, които се превърнаха в майсто-

ри в писането на документация. Те

обикновено имат трима, четирима

специалисти, единствената работа

на които е да пишат проекти. Едва

след като спечелят проекта, започ-

ват да се чудят как да намерят хора,

с които да изпълнят проектирането

в работна фаза и т.н“, коментира

Стефан Кинарев. „Оттук се получа-

ват много сериозни пробойни в схе-

мата на конкурсите. Въобще това е

едно от нещата, които дразнят ев-

ропейските експерти. Появяват се

едни и същи имена, крайната цена е

горе-долу една и съща, съвпадаща или

поне много близо до разрешения та-

ван“, допълни той.

Да се повиши квалификацията
на административния апарат
В разговора ни с председателя на

КИИП той неколкократно подчерта,

че голяма част от актуалните про-

блеми в инфраструктурното строи-

телство са резултат от липсата на

целенасочена и дългосрочна държав-

на политика в областта. „Отсъства,

например, генерален план за развитие

на водоснабдяването в отделните

региони. Има случаи на две или три

малки села с по 500 души да се изграж-

дат километри канализационна мре-

жа, за да може отпадната вода да се

събере в отдалечената пречиства-

телна станция. По-удачно е изграж-

дането на по-малки, локални решения.

Но никой не се е погрижил да направи

точна прогноза дали даденото село

ще се развива или не, какво ще ста-

не с него след 5 или 15 години“, заяви

инж. Кинарев. „На някои места се

предприемат смехотворни решения.

Според неофициална информация, в но-

возастроения район на изхода на

Созопол се намират имоти на висши

представители на местната власт.

Затова вместо да се изгради малка

локална пречиствателна станция, се

правят клонове, по които водата да

се препомпа през баира към отдале-

чената голяма пречиствателна стан-

ция“, допълни той.

Ситуацията в инфраструктурното

строителство би могла да се подобри,

ако се наложи законосъобразен ред и

се повиши квалификацията на админи-

стративния апарат и най-вече на

общинската администрация. „На всич-

ки ни трябва да е ясно, че даването

на пари „на калпак“ приключи. Не зара-

ди Европейския съюз, просто такава

е световната практика. Вече за да си

поискаш пари, трябва много убедител-

но да обясниш за какво ти трябват,

каква ще бъде възвращаемостта им,

както и каква ще бъде реализацията

на съоръженията в перспектива“,

категоричен е инж. Кинарев.

Фирмите да се обединят
за изпълнението на големи
проекти
За да се промени ситуацията в

строителния бранш, участниците в

него трябва да станат по-гъвкави, да

се ориентират по-бързо в пазарната

действителност и да се научат да

работят заедно, твърди г-н Кинарев.

„Ако влезете в регистъра на Камара-

та на строителите, ще видите, че

има много фирми с категоризация в

различни направления - и във високо-

то строителство, и в инфраструкту-

рата. Фирмите трябва да се научат

да използват американското понятие

за „групов егоизъм“, т.е. да се обеди-

няват при работата по даден проект,

както и да кандидатстват заедно.

Виждаме, че на редица места по-бързо

мислещите хора вече се ориентира-

ха към това. Създадени бяха много
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консорциуми за инфраструктурните

проекти“, допълва той.

Типичен пример в подкрепа на ду-

мите на Стефан Кинарев е проектът

на Вторичния градски център. И два-

та български колектива, които уча-

стваха в него, бяха формирани от

различни архитектурни бюра. „Не си

мислете, че големите западни фирми

разполагат с много специалисти в

различни сфери. И те правят консор-

циуми. За разлика от нас, просто са

свикнали с идеята, че когато искаш

да получиш нещо, трябва да го раз-

делиш. Ние все още не сме преодоле-

ли този синдром и искаме всичко за

себе си. Повечето фирми смятат, че

е най-добре да се справят сами до

даден етап, и в случай че спечелят

търга, тогава започват да търсят

подизпълнители и сами определят

хонорара им“, заяви председателят на

КИИП в отговор на въпроса си как

българските фирми да се преборят с

конкуренцията на големите чуждес-

транни компании. „Не бих искал коле-

гите да си мислят, че с това твърде-

ние се опитвам да подкрепям големи-

те фирми. Напротив, с това твърде-

ние заявявам подкрепата си за голе-

мите екипи, формирани от различни

фирми, в името на един голям проект“,

допълни той.

Мястото на архитектите
и урбанистите в камарите
В началото на месец юли т.г. КИИП

подписа меморандум за сътрудниче-

ство с Камарата на архитектите в

България. Той е свързан новия Закон

за камарите на архитектите и инже-

нерите в инвестиционното проекти-

ране.

„Основната идея на промените бе

да се намери място в структурите ни

на ландшафтните архитекти и на

урбанистите. До излизането на про-

мените в закона урбанистите някак

нямаха място в нито една от двете

камари. Ако питате мен, те и сега не

би следвало да бъдат в камарата, тъй

като урбанистите се занимават с

предпроектни проучвания. Но да при-

емем, че те са достатъчно близо до

проектантите и до архитектите.

Новият закон ги позиционира при ар-

хитектите“, информира Стефан Ки-

нарев.

„Тъй като ландшафтните архи-

текти са, така да се каже, „израс-

нали“ от инженерите озеленители,

то логично бяха в нашата камара.

Сред тях имаше много амбициозни

хора, които казваха „ние сме архи-

текти и съответно сме по-близо до

КАБ“. Затова намериха лоби в Кама-

рата на архитектите и промените

в закона бяха подготвени. Нашето

професионално мнение бе, че този

въпрос можеше да се реши с едно

допълнение на вече съществуващия

закон. За две специалности не бе не-

обходимо да се написва цял документ.

Така че основното изменение е глав-

но в уреждането на статута на тези

две професионални гилдии, които

вече са към камарата на архитекти-

те“, допълни той.

Подписаният меморандум е във

връзка с осигуряване на по-плавно

преминаване на ландшафните архи-

текти и на урбанистите от струк-

турата на едната в другата камара.

„Самите архитекти не бяха подгот-

вени за процеса. Ако с датата на

приемане на закона от КИИП бяхме

спрели да приемаме молби за оправо-
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мощаване, щеше да се получи голям

хаос. Като цяло новият Закон за ка-

марите на архитектите и инженери-

те в инвестиционното проектиране

бе посрещнат „на нож“, по една-един-

ствена причина, че бяхме поставени

пред свършен факт. За неговото при-

емане научихме случайно и се наме-

сихме в последния момент. Получи се

така, че една добра идея беше по-

срещната „на нож“ от гилдиите,

поради факта, че се реализира тай-

но“, заяви инж. Кинарев.

Безкрайните упражнения
върху ЗУТ
Сред все повече специалисти над-

делява мнението, че вместо да се

правят безкрайни доработки върху

другия важен нормативен документ

в областта на проектирането - За-

кона за устройството на територи-

ята (ЗУТ), той трябва да се раздели

на два закона. В едната част от него

да останат нормите, които се от-

насят до устройството на терито-

рията, а в другата - да се уточнят

процесите на проектиране, контрол

и т.н.

„Ако направите справка, ЗУТ е най-

променяният закон у нас, и то в по-

вечето случаи - чисто лобистки.

Наскоро също излезе едно предложе-

ние, което бе върнато, благодарение

на много острата реакция от стра-

на на КАБ и КИИП. Причината е про-

ста, в предложенията за промени се

правеше сериозен опит за законно

преразпределение на строителния

пазар в интерес на определени кръго-

ве, което не е нормално. При предиз-

борните ни срещи с тогава бъдещи

депутати заявихме, че при промени

трябва да ни информират достатъ-

чно рано за какво става дума, за да

можем да дадем адекватни предложе-

ния и т.н.“, коментира Кинарев.

Сред направените предложения е

да се отнемат част от правомощи-

ята на главните архитекти, като се

прехвърлят към консултантските

фирми. „Това, което най-много зася-

га нашите членове от секция „Конст-

рукция“, е фактът, че техническият

контрол, който досега бе независи-

ма институция, трябваше да стане

част от консултантската фирма.

Знаете, според действащите в мо-

мента правила, се изискват догово-

ри с проектант, с технически конт-

рол и с консултантска фирма. Зато-

ва ние реагирахме много остро, из-

готвихме и специална декларация. Ще

продължим да се борим, докато не ни

убедят,че това ще бъде от полза за

проектирането и строителството“,

заяви председателят на КИИП.

Съответствието с еврокодовете
е предимство
В разговора ни с инж. Кинарев ло-

гично стана въпрос и за въвеждане-

то на т.нар. еврокодове. Както е

известно, еврокодът е система от

строителни норми, разработена от

Европейския комитет по стандарти-

зация (CEN). Тя, след период на пара-

лелно приложение, следва да замени

националните норми в държавите,

членуващи в CEN, включително и в

България. Целта на системата е да

подпомогне изравняването на регула-

циите в страните от Европейския

съюз. Еврокодовете осигуряват общи

методи за проектиране чрез комп-

лект от европейски стандарти. Те са

разработени за период от повече от

двадесет и пет години. До 2011 г.

всички държави-членки трябва да

въведат еврокодовете в строител-

ството.

На какъв етап е процесът у нас?

Според председателя на КИИП са

подготвени преводът на еврокодове-

те и националните приложения към

стандартите. Отсъстват, обаче,

практически ръководства и други

помощни материали, както и отпус-

нати държавни субсидии за тази дей-

ност. „Българската държава почти

генерално е абдикирала от внедрява-

нето на еврокодовете и е приела, че

работата на институциите приключ-

ва с превеждането на кодовете, с

правенето на националните приложе-

ния и нищо повече. Следователно се

очаква проектантите, строителите

и всички, които са ангажирани с това

да се самообучават и самофинанси-

рат“, категоричен бе инж. Кинарев.

„На базата на опита на развити

европейски държави, сред които мога

да отлича Великобритания, внедрява-

нето на еврокодовете трябва да

стане възможно най-бързо, защото

дава възможност за износ на строи-

телен продукт. Например, ако даде-

на фирма приведе всичките си стро-

ителни продукти в съответствие с

еврокодовете, тя ще има конкурент-

но предимство пред останалите. Има

доста разлики с нашите изисквания

и колкото и малки да са те, проек-

тантът трябва да свикне с тях“,

допълни той.

Държавата е абдикирала
от проблемите с еврокодовете
В партньорство с висшите учеб-

ни заведения Камарата на инженери-

те в инвестиционното проектиране

би могла да изготви проекти за орга-

низиране на обучителни курсове, по-

светени тематично на новите стан-

дарти. „Водим борба за изготвяне на

съвместни ръководства с универси-

тетите, но излиза, че трябва сами да

се финансираме. Еврокодът е доста

широка рамка, към която трябва да

се добавят националните приложения,

които отчитат спецификите на мя-

сто – земетръси, ветрове, снегове и

т.н. Много от документите са гото-

ви, но и много се доработват в мо-

мента. За да се снабдят с информа-

цията, фирмите трябва да инвести-

рат значителни средства“, коменти-

ра ситуацията Стефан Кинарев. „По-

вечето от проектантите работят

на свободна практика или имат мал-

ки и средни фирми. Те нямат необхо-

димите средства, за да закупят ин-

формацията, свързана с еврокодове-

те. В момента целият комплект ев-

рокодове струва 5000 лева. С много

пазарлъци и благодарение на разбира-

нето на Института по стандарти-

зация, постигнахме договореност,

чрез която се направи лицензирано

CD със същите данни, което да стру-

ва 300 лева. Разбира се, в него има

маса неудобства, но за момента

върши работа“, допълва той.

„Основна спънка си остава фактът,

че държавата не се интересува от

това дали нашите проектанти ще

бъдат подготвени или не. В тази

връзка през октомври правим Балкан-

ски семинар по антисеизмичност и

строителство. Освен това съвмест-

но с една от регионалните ни колегии,

а именно София–град, подадохме доку-

менти за организиране на кръгла маса

до края на годината. Тя ще бъде с уча-

стници от балканските държави и с

някои страни от Евросъюза и отново

ще бъде посветена на еврокодовете

- какво предстои и как ще се справим

с налагането им“, заяви в заключение

инж. Кинарев.
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HERZ компоненти за водно
подово отопление и охлаждане

Висококачествените компоненти за

лъчисто и в частност водно подово

отопление и охлаждане производство на

фирма HERZ Armaturen GmbH – гаранция

за дълъг живот и безаварийна работа на

инсталацииите.

Със своята над 110-годишна история

фирма HERZ се е утвърдила като лидер

сред производителите на компоненти за

отоплителни инсталации. Дългогодиш-

ния опит в развойната дейност и про-

изводството са издигнали продуктите

на фирмата до качествени нива приля-

гащи на най-изявените в бранша. Една

от областите, в която HERZ също пред-

лага решения на високо ниво е водното

лъчисто отопление и охлаждане.

Един от най-важните компоненти на

тези инсталации са тръбите, които се

замонолитват на пода или стената. С

тяхното качество не бива да се правят

никакви компромиси, тъй като евенту-

алните щети от теч биха били твърде

тежки за отстраняване и финансовите

загуби биха многократно превишили ико-

номията постигната с монтирането на

тръби с "изгодна" цена, която веднага

говори и за съмнително качество.

Какво предлага HERZ? Това са

HERZ - многослойни тръби
от температурно-устойчив полиетилен

с алуминиева вложка. Технически данни:

n Външни диаметри 10-20 мм (за лъчис-

то отопление)

n Абсолютна плътност поотношение на

кислород и водни пари

n Лазерно заварен алуминиев слой (с де-

белина 0,2 мм при  тръби FH16 и 18 мм)

n Макс. работна температура 95 °C

n Макс. работно налягане 10 bar

n Трайност (живот) на тръбите при 70

°C и 10 bar мин. 440 000 часа (50 год.)

n Мин радиус на огъване без инструмент

5d

n Мин радиус на огъване с инстру-

мент 3d

Излишно е да споменаваме, че тръби-

те притежават всички необходими сер-

тификати и горните показатели са

доказани и опитно.

Всяка система бива оценявана по

надеждността на най-слабия компонент.

Така при една система състояща се от

тръби и свързващи части е възможно и

най-качествените тръби да бъдат ком-

прометирани от некачествени фитин-

ги. Тук фирма HERZ също има какво да

покаже:

HERZ – пресфитингите
са обединени заедно с тръбите в сис-

тема наречена HERZ - PipeFix, която

също е сертифицирана и носи със себе

си гаранциите, вече като на едно цяло

изделие. Следващия компонент, който се

отнася повече към правилното функци-

ониране, отколкото към сигурността на

системата е

разпределителният колектор
Неговата задача се свежда до това

да осигури правилна и равномерна цир-

кулация във всички отоплителни респ. ох-

ладителни кръгове захранвани от него,

както и да осигури начин за регулиране

на температурата в отделните поме-

щения. Нали никой не би искал да получи

подово отопление, което да загрява на-

пример само половината от пода в по-

мещението? Ето как можем да се под-

сигурим това да не се случва – използ-

вайки разпределителни колектори с

възможност за регулиране на дебита от

HERZ.

Колекторите на HERZ са изработе-

ни от масивен месинг, предлагат сe в

две дименсии: DN 25 (1") и DN 32 (11/4").

Оборудвани са с регулиращи вентили

на подаващата линия за настройка на

правилния дебит през всеки един кръг.

Според възможния диапазон за измерва-

не/регулиране дебитомерите са два

типа: от 0 до 2,5 л/мин и от 0 до 6,0 л/

мин.

На събирателния колектор са монти-

рани термостатни вложки с възмож-

ност за последващо оборудване с из-

пълнителни механизми на стайните

температурни регулатори. И още:

n Монтирана арматура за пълнене/из-

точване и обезвъздушаване;

n Изводи за отоплителните кръгове -

3/4" евроконус;

n Възможен брой изводи 3-16.

Всички колектори на HERZ се предла-

гат в комплект от подаващ и събира-

телен, заедно.

Регулираща техника от HERZ
Лъчистото отопление и охлаждане е

характерно с различния работен темпе-

ХЕРЦ Арматура ЕООД
1756 София, ул. Климент Охридски 27 А
тел.: 02/975 12 80;  факс: 02/975 12 81

4400 Пазарджик
ул. Райко Алексиев 14 А
тел.: 034/44 85 61, факс: 034/44 85 81

8000 Бургас, тел.: 0886 477 846

e-mail: herz-armatura@mbox.digsys.bg
www.herz-bg.com           www.herz.eu

ратурен диапазон в сравнение с конвен-

ционалните системи. В режим на ото-

пление е по-ниска, съответно при охлаж-

дане е по-висока. От друга страна вся-

ка съвременна отоплителна (охладител-

на) система трябва да притежава

възможността за регулиране на темпе-

ратурата в помещенията. По тази при-

чина е необходима арматура, която да

позволява съответното регулиране на

температурата на флуида и/или в поме-

щенията. Тази арматура обикновено

работи заедно с още два компонента –

изпълнителни механизми, които пък по-

лучават от своя страна сигнали от

съответните измервателни и управля-

ващи устройства.

В тази насока HERZ също предлага

много решения, които биха могли да се

комбинират в зависимост от конкрет-

ната ситуация и да осигурят пълен ком-

форт и максимална икономичност при

експлоатацията на системата.

Висококачествените компоненти за лъчисто и в частност водно подово
отопление и охлаждане производство на фирма HERZ Armaturen GmbH –
гаранция за дълъг живот и безаварийна работа на инсталацииите.

HERZ компоненти за водно
подово отопление и охлаждане

Регулираща станция за подово отопление
Compact Floor

НОВО
НОВО

> ôèðìåíà ñòàòèÿ
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Вентилаторни конвектори

> ÎÂÊ îáîðóäâàíå

Широко се използва и терминът
фенкойл
Вентилаторният конвектор се

нарича още фенкойл - от английско-

то му наименование fancoil. Пред-

ставлява конвектор, в конструкци-

ята на който допълнително е вклю-

чен вентилаторен блок. Той осигуря-

ва интензифициране на конвективния

топлообмен и спомага за повишава-

не на ефективността на конвекто-

ра.

Принципно, конвекторите са ото-

плителни тела, чиито основен еле-

мент са оребрени тръби, поставени

в метален корпус или ниша, закрита

отпред с капак. Принципът им на

действие се основава на конвектив-

ния топлообмен. Въздухът от поме-

щението постъпва от едната стра-

на на конвектора, загрява се, преми-

навайки през нагревателния елемент

и се връща отново в обслужваното

помещение.

При вентилаторните конвектори

въздухът се засмуква от вентилато-

ра, след което се подава към топло-

обменника. В него, в зависимост от

режима на работа на уреда, въздухът

се охлажда или загрява, след което

отново се подава отново към поме-

щението. Предлагат се и модели

конвектори, които могат да се

присъединяват към вентилационна

мрежа. От нея в уреда постъпва пре-

сен, пречистен и топлинно обработен

въздух от централна климатична

инсталация. Освен въздух за отопле-

ние и охлаждане, подобен конвектор

осигурява и подаване на пресен въздух,

с което се реализира и вентилация в

помещението.

Видове вентилаторни конвектори
и техните специфики
Разнообразието от конструкции

при вентилаторните конвектори се

определя от спецификите на нагре-

вателния елемент, корпуса, възмож-

ностите за регулиране на топлоот-

даването, както и от начина на мон-

таж. Най-общо, конвекторите могат

да се класифицират като вертикал-

ни, хоризонтални, канални, касетъч-

ни, корпусни и конзолни. Изпълняват

се във вариант с декоративен кор-

пус, както и без корпус, могат да

бъдат предназначени за открит или

Вентилаторни конвектори
Част 1. Някои модели предлагат възможност за работа както
в режим на отопление, така и в режим на охлаждане

Вентилаторните конвектори представляват топлинни агрега-

ти, които се използват широко при изграждането на централни

климатични и отоплителни системи. Те се характеризират с

висока ефективност, добри технически характеристики и срав-

нително ниска себестойност. Предлагат се в различни вариан-

ти за монтаж, което ги прави подходящи за използване в поме-

щения с различно предназначение, давайки възможност за реали-

зацията на многообразие от интериорни решения. Вентилатор-

ните конвектори се използват както като отоплителни тела за

основно или допълнително отопление, така и за охлаждане.
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скрит монтаж, например в окачен

таван.

Вертикалните вентилаторни кон-

вектори са подходящи както за охлаж-

дане, така и за отопление. В случаи-

те, в които се предвижда те да се

използват и като отоплителните

уреди, обикновено се монтират под

прозорците на помещението, създа-

вайки своеобразна въздушна топлин-

на завеса. Недостатък на подобно

решение е неравномерното разпрос-

транение на хладния въздух в помеще-

нието през лятото.

Касетъчните и каналните конвек-

тори са подходящи за случаите, в

които под прозореца вече е поста-

вено друг вид отоплително тяло.

Обикновено въздухът през тях се

подава така, че да се осигури раз-

стилането му по тавана. Каналният

тип конвектори са предназначени

предимно за монтаж в окачен таван,

благодарение на което лесно се скри-

ват, а отвън се вижда само въздухо-

разпределителната решетка. Зато-

ва някои дизайнери ги предпочитат

с оглед реализацията на разнообра-

зие от интериорни решения. Канал-

ните конвектори са сред предпочи-

таните при климатизацията на ре-

сторанти, кафенета, офиси и излож-

бени площи, а също така и на жилищ-

ни сгради. Често срещано решение

е използването на канални конвекто-

ри с голяма мощност. По въздухоп-

роводи студеният въздух от тях се

подава в различни помещения.

Основно предимство на касетъч-

ните конвектори е възможността

помещението да се вентилира. Реа-

лизира се, като от централна кли-

матична система към касетъчния

конвектор се подава свеж и предва-

рително обработен въздух. Касетъ-

чните конвектори се монтират в

окачен таван, а подаваният въздух

се разпределя в четири направления.

Те се използват за климатизация на

неголеми помещения. Позволяват

много точно регулиране на темпера-

турата и влажността на въздуха.

Предлагат се и модели конвекто-

ри предназначени за монтаж в специ-

ални канали в пода разположени по

периметъра на помещението. Те са

подходящи за помещения с остъкле-

ни стени и витрини. По този начин се

подобряват условията на микроклима-

та в зоната на остъклените

повърхности. Недостатъкът им е

необходимостта от повече грижи за

поддържане и почистване.

Основни конструктивни елементи
на конвекторите
Независимо от голямото разнооб-

разие на различни като вид, мощност,

начин на управление и монтаж венти-

латорни конвектори, всички уреди се

състоят от сходни съставни елемен-

ти. Елементи на конвекторите са:

външен корпус с решетка и вътреш-

но оборудване, включващо топлооб-

менник, вентилатор, въздушен

филтър и вана за събиране на конден-

зата.

Външният корпус обикновено се

изработва от ламарина, върху която

се нанася покритие. Сред използвани-

те материали са и етернит, дърво,
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талашит и др. Върху корпусът се разполагат решетки за

насочване на въздушния поток в помещението. За венти-

латорните конвектори е характерно, че с нарастване на

височината на корпуса, нараства коминният ефект, уве-

личават се дебитът на преминалия въздух и топлинната

мощност.

Равномерното разпределение на въздушния поток по

цялата дължина на агрегата се осигурява от вградения

в конвектора вентилатор. Възможно е да бъдат монти-

рани и повече от един вентилатори. Преди да премине

през топлообменника, засмуканият от вентилатора

въздух преминава през филтър. Целта е въздухът от

помещението да се пречисти, като по този начин

повърхността на топлообменника се предпазва от замъ-

рсяване с прах или влакна. Отсъствието на филтър би

могло да доведе до бързо замърсяване, което да окаже

негативно влияние върху ефективността на топлооб-

менника. Предотвратявайки попадането на прах във

вътрешността на конвектора, филтърът осигурява и

безаварийната работа на вентилатора и електродви-

гателя, а също така се постига и частично очистване

от прах и на въздуха в помещението.

Двутръбни и четиритръбни
системи
Топлообменникът е елементът от конвектора, през

който преминава топлоносителят или студоносителят,

респективно за загряване или охлаждане на въздуха в

помещението. Той представлява серпентина, обикнове-

но от медна тръба, оребрена с алуминиеви ламели за

увеличаване на топлообменната повърхност. Използват

се и оребрени стоманени тръби, които се поцинковат за

предпазване на външните повърхнини и гарантиране на

пръстеновидния контакт между тръбите и ламелите. Към

серпентината обикновено се предвижда и обезвъздуши-

тел. Тъй като върху повърхността на топлообменника е

възможно да се образува конденз, обикновено вентилатор-

ните конвектори са снабдени и с ваничка за неговото

събиране и отвеждане.

Един вентилаторен конвектор би могъл да разполага

с един или с два топлообменника. В зависимост от броя

на топлообменниците в конвектора, системите се из-

граждат като двутръбни или четиритръбни. Използват

се и тритръбни системи. Разликата между различните

видове системи, както е видно и от наименованието им,

е в броя на тръбите, по които протича студената (в

режим на охлаждане) или топлата (в режима на отопле-

ние) вода, в направление към или от вентилаторните

конвектори. Вентилаторните конвектори с един топло-

обменник се използват в еднотръбните и тритръбните

системи. За разлика от тях в четиритръбните системи

се прилагат вентилаторни конвектори с два топлообмен-

ника. В зависимост от вида на системата - двутръбна

или четиритръбна система, се определя възможността

конвекторите да работят в различни режими.

Характеристики на двутръбна система
Представлява най-лесната за реализация тръбна сис-

тема. Характерно за нея е, че по единия тръбопровод се

подава вода към вентилаторния конвектор, а по другия

се връща т.нар. обратна вода (водата, която е премина-

ла през топлообменника на конвектора, отдала е топли-

на или студ и се връща обратно към източника).

В зависимост от годишния период, и съответно от

режима на работа на конвектора, водата се подава от

топлинен източник или от хладилен агрегат. В случаите,

при които вентилаторният конвектор работи като

отоплително тяло, топлоносителят се подава от котел

или от централна топлопреносна мрежа. През топлите

месеци, когато вентилаторният конвектор работи в

режим на охлаждане, чрез специален клапан, подаването

на топла вода се изключва и системата се захранва със

студоносител от хладилния агрегат. Логично, през зима-

та процесът е обратен.

В подобна система всички вентилаторни конвекто-

ри работят или в режим на отопление, или в режим на

охлаждане. Възможностите за работа на конвектори-

те, по едно и също време, в различни режими са силно

ограничени. Съществуват и редица случаи, при които

южната фасада на сградата се нагрява от слънцето

много по-силно от северната фасада. Съответно, във

времето на преходните сезони това би могло да доведе

до момент, в който южната страна на сградата се

нуждае от охлаждане, а северната - от отопление.

Възможно решение е разделяне на сградата на две от-
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делни зони, всяка със своя отделна

двутръбна система. По този начин

в едната зона се подава студена

вода, а в другата - гореща вода. Дву-

тръбната система е подходяща за

сгради, в които помещенията са със

сходно предназначение. Тя се изпол-

зва и в случаи, при които в сградата

е трудно да се прокара многотръбна

система. Основно предимство на

двутръбните системи е относител-

но ниската им цена.

Специфики на четиритръбна
система
Изграждането на четиритръбна

система с вентилаторни конвекто-

ри се препоръчва в случаите, при ко-

ито тя ще се монтира в сграда, об-

хващаща помещения с различно пред-

назначение. Това налага подържане на

различни режими на работа на венти-

латорните конвектори. Използване-

то на конвектори, оборудвани с два

топлообменика, позволява обособява-

не на два циркулационни кръга. Еди-

ният от топлообменниците на кон-

вектора се включва към тръбопрово-

да, по който циркулира студоносите-

лят, а другият - към тръбопровода с

топлата вода. Всеки отделен кръг

разполага със собствен клапан. По

този начин се постига и по-гъвкаво

управление на микроклимата в сгра-

дата.

Тритръбната система не изисква
два топлообменника
В някои случаи се използва и трит-

ръбна система, при която конвек-

торът е свързан с две тръби - една

с топла вода и една със студена

вода. Всеки конвектор е снабден с

клапан, с който се контролира пода-

ването или на топла или на студена

вода. След конвектора водата се от-

вежда по общ тръбопровод, в които

попада както студената, така и

топлата вода. За да се намалят за-

губите от смесването на двата

потока - студен и топъл, се поста-

вя датчик, следящ температурата

на обратната вода. В зависимост от

нея, водата се подава или към хла-

дилния агрегат или към котела.

Тритръбната система също позво-

лява поддържане на различни режи-
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ми на работа на конвекторите, но

не изисква използването на конвек-

тори с два топлообменника. Изпол-

зват се предимно вентилаторни

конвектори оборудвани с един топ-

лообменник. Недостатъкът й е смес-

ването на потоците, както и необ-

ходимостта от монтиране на допъ-

лнителни елементи за управление.

Конвектор с електронагревател
Някои модели вентилаторни кон-

вектори допълнително са оборудва-

ни и с електронагревател. Това дава

възможност конвекторът да работи

като отоплителен уред, през перио-

ди, в които в системата все още

циркулира студоносител. Типичен

пример са преходните сезони, в ко-

ито е предвидено вентилаторният

конвектор, все още да работи в ре-

жим на охлаждане и към него се по-

дава студена вода. През пролетта

и есента обаче, някои помещения се

изисква да бъдат отоплявани. В този

случай въздухът от помещението се

подгрява с електронагревателя, а

студоносителят преминава през кла-

пана на конвектора. Основен недо-

статък на описаната система е ви-

сокото електропотребление.

Регулиране на мощността
на вентилаторните конвектори
Мощността на вентилаторните

конвектори зависи както от каче-

ството и количеството на по-

стъпващия в конвектора топлоноси-

тел, така и от количеството въздух,

обтичащо топлообменника. За регу-

лиране на топлинната мощност на

вентилаторния конвектор се изпол-

зват предимно два начина - намаля-

ване на обема на постъпващата вода

и/или на въздушния поток. При първия

начин, а именно - при изменение на

обема на постъпващата вода, се

използва регулиращ клапан, с помощ-

та на който се променя сечението

на тръбата. По този начин се влияе

върху количеството студена (топ-

ла) вода, преминаващо през топлооб-

менника, което води и до промяна на

температурата на въздуха. При вто-

рия начин, включващ регулиране на

обема на въздуха, се променя често-

тата на въртене на вентилатора на

конвектора. По този начин се проме-

ня количеството топлина (студ),

отнемано от топлообменника. Кол-

кото по-голяма е скоростта на на-

гнетявания въздушен поток от вен-

тилатора, толкова по голямо е топ-

лоотдаването от конвектора. Обик-

новено вентилаторите на конвекто-

рите работят с три скорости –

малка, средна и максимална.

Ако конвекторът се използва с

други отоплителни прибори, е добре

да се има предвид, че топлоотдава-

нето от конвектора при ниски тем-

ператури на топлоносителя се пони-

жава по-бавно в сравнение с топло-

отдаването от други отоплителни

уреди. Затова е желателно, конвек-

торите да имат собствен независим

кръг.

Предимства и недостатъци
Вентилаторните конвектори

обикновено са оборудвани и с регу-

лираща и спирателна арматура, как-

то и с пулт за управление, с помощ-

та на който се регулира работата

на конвектора и се поддържа зада-

дената температура в помещение-

то. Работата на вентилаторните

конвектори би могла да се регулира

и от централна система за управ-

ление.

Сред предимствата на вентила-

торните конвектори са още малко-

то тегло, неголемите габаритни

размери и не високата им себестой-

ност. В повечето случаи използвани-

ят топлоносител (студоносител) е

вода. Също така няма специални ог-

раничения по отношение на налягане-

то и температурата.

Основен недостатък на тези уре-

ди е сложността на почистване на

нагревателния елемент. Също така

конвекторите не са много подходящи

за основно отопление в условия на

много ниски температури.

Фиг. 1. Варианти за вертикален монтаж на вентилаторни конвектори върху стена

Фиг. 2. Варианти за хоризонтален монтаж на вентилаторни конвектори върху таван
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Използвани материали и конструкции
Кутиите се изработват от различни материали, ко-

ито най-общо са метални и неметални. Най-масово из-

ползваните от тях са:

n прахово боядисана листова стомана;

n неръждаема стомана;

n алуминий;

n полиестер;

n поликарбонат.

В зависимост от конструкцията си, кутиите най-че-

сто имат форма на паралелепипеди с капак, който се из-

работва от материала на основата или друг материал.

Предлагат се и кутии, които са с капак от прозрачен

Клемни кутии
Основни елементи на металните и пластмасовите клемни
кутии

материал. При някои кутии, които обикновено са за про-

мишлено приложение, конструктивно е предвидена

възможност за пломбиране на капака с цел ограничаване

на достъпа до намиращите се вътре елементи. Други

възможности са затваряне на капака с винтове или с

ключалка, например.

Характеристики на метални и пластмасови
клемни кутии
Базови характеристики на метални клемни кутии биха

могли да се видят в таблица 1. Съответно технически

параметри на пластмасови клемни кутии са показани в

таблица 2.

В строителството и в промишлеността се използват различни интерфейсни компоненти

за разпределяне на енергия, сигнали и данни. Към групата на тези елементи се отнасят т.нар.

кутии за табла (enclosures), чиято функция е да защитават апаратурата и клеморедите от

въздействието на околната среда, включително от влага, прах, агресивни газове, химикали

и киселинни изпарения, както и от проникване на твърди частици, слънчева радиация и др.
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На българския пазар се предлагат

стоманени клемни кутии с широко

разнообразие от размери. Продукто-

вите гами обикновено започват с

кутии, имащи габарити 230х150х130.

Предлагат се модели и с габарити

250x400x130. Водещите производите-

ли предлагат също кутии с размери

по заявка. Алуминиевите кутии също

покриват широк диапазон от разме-

ри, започващи с 45x50x30 и достига-

щи до 230x280x110. Гамите от моде-

ли на полиестерните кутии включват

разнообразие от размери, като с

известна условност най-малките са

с размер 75x80x55, а най-големите

600x600x210. На пазара у нас се пред-

лагат и кутии от поликарбонат с

различни габарити, най-често покри-

ващи диапазона от 75x125x75 до

400x600x130.

Таблица 1

Таблица 2
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Неразделна част от разглеждани-

те кутии са:

Щуцери или наричани още кабелни
входове
Те (фиг. 1) се изработват от пла-

стмаса (полиамид) или от метал (ни-

келиран месинг, неръждаема стома-

на). Основните им параметри са:

резба, степен на защита (например

IP 67) и взривозащитено изпълнение

– Ex (според EN 50014, EN 50019 и

ATEX). Щуцерите взривозащитено

изпълнение могат да бъдат пластма-

сови или метални. Често контрагай-

ките за тях се доставят като отде-

лен артикул, тъй като отворите за

щуцерите могат да са със или без

резба. При специфициране на щуцер

е важно да се уточни температура-

та на околната среда, в която ще

работи той, както и да се вземе

предвид видът на материала на уплъ-

тнението. Например щуцерът ще

функционира в среда с температура

50 °С, а уплътнението е силиконово.

Конструкцията на някои щуцери

включва предпазна спирала за специ-

ално свързване на определени видове

кабели, изискващи голям радиус на

огъване.

Някои щуцери имат концентрични

укрепващи челюсти за допълнително

притискане на кабела. Произвеждат

се и месингови щуцери за екраниране

на кабели срещу смущаващи сигнали

с различни честоти, със затихване до

100 dB. Контактът с екрана (ширмов-

ката) на кабела се осъществява с

помощта на шайба–пружина. Водещи-

те производители предлагат и зазе-

мителни пръстени за някои шуцери.

Инструкциите за инсталиране на

щуцери в опасни зони са хармонизи-

рани в съответствие със стандар-

тите CENELEC EN 50014 – 50018 –

50019. Повишеното ниво на безопас-

ност се осигурява съгласно европей-

ския стандарт EN 50019. Както е

добре известно, неизползваните от-

вори в дадена промишлена кутия задъ-

лжително следва да бъдат затворе-

ни с подходящи тапи в съответствие

с изискванията на конкретната сте-

пен на защита. Защитата от пламък

се регламентира от EN 50018.

Произвежданите от водещи произ-

водители щуцери са със степен на

защита, осигурена със съответните

уплътнения, в това число и с неопрен:

IP54, IP55, IP66, IP67, IP68, IP69K.

На пазара се предлагат и специал-

ни щуцери за армирани (бронирани)

кабели (фиг. 2).

Други елементи на кутиите
n Клемореди. Познати са още като

апаратура на монтажни шини. Най-

често клемите са обикновени про-

ходни, често замостени, за разпре-

деление на захранване и сигнали.

Характерни за тях са всички при-

надлежности на редовите клеми –

крайни капачки, притискачи, мар-

кировки и др. Критериите за избор

на апаратура на монтажните шини

се базира на спецификите на кон-

кретното приложение;

n Маркировки. Използват се за обо-

значаване на самата кутия, както

и на щуцерите (кабелните входове).

Необходимо е да се обърне внима-

ние на необходимостта от правил-

но подбрани маркировки в случаи на

външен монтаж. Във външни прило-

жения се използват маркировки, ус-

тойчиви на влага и UV-лъчения;

n Монтажни плочи. Добре известно е,

че са предназначени за монтаж на

клеморедите и апаратурата в ку-

тията;

n Панти. Служат за закрепване на

капака при даден вид кутии;

n Заземителни шини и болтове. Из-

ползването им при кутии, предназ-

начени за разпределяне на ел. енер-

гия, е задължително;

n Ключалки. Прилагат се в кутии с

високи изисквания по отношение на

сигурността;

n Външни планки за монтаж на сте-

на. Характерни са за някои кутии

от неръждаема стомана;

n Дистанционни втулки.

Приложение на
клемните кутии
Областта на приложение на клем-

ните кутии често се припокрива с

характерната за електрическите

табла, тъй като функциите им са

доста сходни. Кутиите се използват

в различни области на промишленос-

тта, производството и транспорта.

Сред типичните им приложения са:

n Клемни кутии, най-често пластма-

сови, в строителството;

n Клемни кутии на двигатели/машини;

n Взривозащитени кутии на бензино-

и газови колонки;

n Разпределителни кутии за вътре-

шен и външен монтаж на цехове и

сгради;

n В химическата промишленост и в

хранително-вкусовата промишле-

ност;

n В корабостроенето и в ж.п. транс-

порта и др.

Водещите производители са раз-

работили серия клемни кутии, отго-

варящи на високи изисквания, които

са предназначени за използване в об-

ластта на нефтодобива, добиването

на газ, производството на енергия,

водните съоръжения и рециклираща-

та индустрия.

Фиг. 1.

Фиг. 2.
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Икономията на енергия -
сред най-актуалните теми
„Една от най-актуалните насоки в

развитието на осветлението, без

съмнение, е икономията на енергия“,

коментира инж. Грънчаров. „Създава-

нето на нови технологии и подобря-

ването на технологичните възможно-

сти, използването на нови светлоиз-

точници и осветители с подобрени

характеристики, както и налагането

на светодиодно и влакнесто оптич-

но осветление, допълнително стиму-

лират икономията на енергия“, допъ-

лва той.

Като фактор за повишаване на

енергийната ефективност на осве-

Проектиране
на осветителни уредби
Част II. Енергийната ефективност, здравето на хората
и работоспособността движат осветлението напред

В настоящия брой на списание Технологичен дом публикува-

ме втората част от разговора ни със ст.н.с. инж. Любомир

Грънчаров, председател на Национална професионална секция

„Електротехника, автоматика и съобщителна техника“ в

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране

(КИИП). В първата част поставихме акцент върху съвремен-

ната стандартизационна и нормативна рамка при проекти-

рането на осветителни уредби. В настоящия брой продължа-

ваме темата с тенденциите в областта на осветлението,

новите технологии и перспективи за развитието им.

тителните уредби, той посочи и

възможностите на използваните

системи за сградна автоматизация

при контрола и управлението на ос-

ветлението. „Централизираното -

местно и дистанционно управление на

осветлението, вече е реалност. Из-

ползването на системи за сградна

автоматизация, в това число и на

системи за контрол на осветление-

то, се превръща във все по-наложило

се техническо решение през последни-

те години“, категоричен е г-н Грънча-

ров.

За вредността на светлинното
замърсяване
„Развитието на техниката и тех-

нологиите създадоха условия за все-

обща, широка достъпност до изку-

ственото осветление. От десетиле-

тия то не е лукс, а необходимост, а

също така и определящ фактор за

качеството на живот“, коментира

инж. Любомир Грънчаров. Наред с

многото ползи, обаче, на практика се

оказва, че масовото и неразумно из-

ползване на изкуственото осветле-

ние е причина за редица негативни

явления. „Всяка човешка дейност

търпи развитие, но на даден етап то

започва да излиза от нормалните и

обществено приемливи граници. Ти-

пичен пример е нощта, която започ-

ва да се запълва със светлина“, ко-

ментира той, акцентирайки върху

проблема със светлинното замърся-

ване. Според направени проучвания,

светлинното замърсяване оказва

негативно влияние върху биологичния

ритъм на хората и животните.

„Като светлинно замърсяване се

определя както проникването на свет-

лина към нощния небосвод (пряка и

отразена от дадения терен), така и

неприемливото и вредно въздействие

на проникващата отвън светлина в

сградите, и преди всичко в тези за

постоянно обитаване“, поясни инж.

Грънчаров. „Факт е, че значителна

част от светлинния поток на външно-

то осветление (б.ред. по експертна

оценка около 30%, а в някои случаи и

повече) не се използва по предназна-

Любомир Грънчаров, председател на Нацио-
нална професионална секция „Електротехни-
ка, автоматика и съобщителна техника“ в
КИИП



Бъдещето в нова светлина.
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ОБЩО ОСВЕТЛЕНИЕ

Продукти от серията Titano осветяват външния пръстен на стадион

Ки Шон в Шанхай, най-престижния спортен център в Южна Азия.

Серията Titano разполага с 4 оптични системи, 3 различни мощности и е в

съответствие с ATEX стандартите (94/9/CE).

Gewiss предлага цялостна продуктова гама за общо осветление, две от

които са най-значими:

- Horus, която се предлага в 3 различни типоразмера, 6 оптични системи   и

17 източници.

- Colosseum, която се предлага в 7 различни оптични системи до 2000 W.

Gewiss предлага широка гама технологично усъвършенствани и с модерен

дизайн осветителни тела за интериорно и екстериорно осветление,

перфектни за индустриални, за пътища и аварийни приложения.
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чение и се разпилява в околното про-

странство. Външното осветление,

характерно за тъмната част от де-

нонощието (особено ако е предозира-

но, динамично, неправилно организира-

но и насочено, с неадекватен цвят на

светлината), води до смущаване на

биологичния ритъм на хората, живот-

ните и растенията. То се отразява

негативно върху провеждането на

астрономически наблюдения на пътни-

те условия, както и върху работата

на пилотите на въздухоплавателните

средства. Нарушават се нормалните

условия за работа, друга активна дей-

ност и почивка на хората, и комфор-

тността на външната среда“, инфор-

мира той и допълни, че пилеенето на

светлина на практика е и пилеене на

електрическа енергия.

Налице са промени в проектните
показатели
Основни тенденции при проекти-

ране на осветлението на админист-

ративни и жилищни сгради включва

постигане на по-висока енергийна

ефективност при по-ниски разходи за

енергия, както и осигуряване на не-

обходимото ниво на осветеност и

яркостен комфорт. В тази връзка инж.

Грънчаров заяви: „В близко бъдеще

проектантите ще имат възможност

да прилагат изискванията на новия

стандарт за вътрешно осветление

БДС EN 12464-1:2004 „Светлина и

осветление. Осветление на работни

места. Част 1: Работни места на

закрито“. Изпълнението на регламен-

тираните изисквания предполага из-

числяване на показателя яркостен

дискомфорт, вместо предписваните

досега показатели на дискомфорт (М)

или показател на заслепяване (Р). По

отношение на работните места,

наред с изискванията към цвета на

светлината е необходимо да се взе-

ме предвид и индексът на цветопре-

даване на светлината (Rа)“. Любомир

Грънчаров допълни, че според новия

стандарт не е необходимо да се из-

числява коефициентът на пулсации,

поради високото качество на свет-

лоизточниците. „Вече няма точно

предписан експлоатационен фактор,

познат досега като коефициент на

запаса. Със съсредоточаване на уси-

лията на проектанта върху осветле-

нието на работното място, а не на

помещението като цяло, се постига

и значителна икономия на енергия“,

добави инж. Грънчаров. Той потвърди,

че нажежаемите лампи ще отпаднат

като светлоизточници до няколко

години, като за това ще съдейства

и наложената административна мяр-

ка за изключването им от пазара.

Биодинамично осветление
в офисните сгради
Използването на нови светлоиз-

точници логично води и до необходи-

мостта от създаване на нови програм-

ни продукти. „Вероятно ще сме свиде-

тели на програмен продукт, базиран

на осветители, произведени у нас“,

изрази надеждите си инж. Грънчаров.

Според него, новите софтуерни про-

дукти ще бъдат ориентирани към по-

бързо определяне броя на осветите-

лите в помещенията. По думите на

председателя на Национална професи-

онална секция „Електротехника, авто-

матика и съобщителна техника“,

бъдещи тенденции в процеса на про-

ектирането са налагане на биодина-

мичното осветление и автоматизира-

ните системи за контрол и управле-

ние. „За осветяване на офисите в ад-

министративните сгради, които се

характеризират с голяма дълбочина и

малък достъп на слънчева светлина,

ще се използва биодинамично освет-

ление. В големите сгради все повече

ще се налага прилагането и на систе-

ми за управление на осветлението.

Специално внимание ще се отделя на

гарантираното електрозахранване, в

това число и чрез автономни освети-

тели“, подчерта г-н Грънчаров. Той

изрази и убедеността си, че в услови-

ята на прогресиращото използване на

светодиодно и влакнесто-оптично ос-

ветление, се очаква и изключително

разнообразие от технически решения

в областта на изкуственото освет-

ление.

Трудно е плавното регулиране
на цветната температура
„Биодинамичното осветление се

свежда най-общо до плавно регулира-

не на двете основни характеристи-

ки на светлината – интензитет и

цвят. Напоследък водещи компании и

специалисти разработват освети-

телни системи, които максимално се

доближават до слънчевата светлина.

Това е важно, тъй като е доказано,

че осветлението влияе както върху

работоспособността, така и върху

здравето и самочувствието на хора-

та“, поясни инж. Грънчаров.

Чрез правилно организирано биоди-

намично осветление е възможно да се

синхронизира вътрешният телесен

часовник на човешкия организъм с

денонощния цикъл светло-тъмно. В

отговор на въпроса за реализирани

подобни проекти в страната г-н

Грънчаров сподели: „Не ми е извест-

на реализацията на подобни проекти

в България, макар че плавното регу-

лиране на интензитета не е тежък

технически проблем. По-сложно за

реализация, според мен, е плавното

регулиране на цветната температу-

ра на светлоизточника. Необходимо

е да се отчете също и факторът

сезонност. На различни географски

ширини, надморски височини, при из-

грев и при залез и т.н. спектърът на

светлината е различен. Във всеки

случай, колегията познава възможно-

стите на биодинамичното осветле-

ние и аз се надявам, че през следва-

щите години ще станем свидетели

на подобни успешно изпълнени проек-

ти“. В допълнение той информира, че

в рамките на пространна лекция,

изнесена от проф. Николай Василев по

време на семинар на Районния коми-

тет - София, на Българския комитет

по осветление, са били детайлно

представени визуалните, биологични-

те и емоционалните аспекти на био-

динамичното осветление“.

Енергийна класификация
на източниците
„Както вече подчертах, енергийна-

та ефективност е с първостепенен

приоритет в разработваните систе-
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ми за осветление“, категоричен е

инж. Грънчаров. „По този въпрос и се

писа, и се знае много. С въвеждане-

то на енергийните паспорти на сгра-

дите и етикетирането на изделията,

ролята на енергийната ефективност

като основен експлоатационен фак-

тор ще бъде още по-голяма. Класифи-

цирането на продуктите за енергий-

на ефективност по класове (A, B, С,

D, E, F и G) и етикетирането им ще

даде възможност на потребителите

да добият точна представа за каче-

ството на всяко изделие“, допълни

той.

Например, ако един светлинен из-

точник е от клас В, то енергийно

ефективният му индекс (EI) е под 60%,

докато на източник от по-нисък клас

(напр. F) е в диапазона от 110 до

130%“.

Подобна класификация има и по

отношение на сградите в зависимост

от класа им на енергопотребление –

от клас А (високоефективен) до клас

G (нискоефективен). Съгласно дирек-

тива 2002/91/ЕС, сградите подлежат

на енергийното сертифициране, в

което съществен дял има и разходът

на енергия за осветление.

Светодиодите крият огромен
потенциал
Като пътища за повишаване на

енергийната ефективност на освет-

лението инж. Грънчаров посочи на

първо място използването на енер-

госпестяващи светлоизточници.

„Най-неефективно е използването на

нажежаеми лампи и с основание те

постепенно ще бъдат извадени от

употреба. Тяхното място отдавна

трябваше да бъде заето от разряд-

ните лампи – тръбните и компакт-

ните луминесцентни лампи. За съжа-

ление, много сериозно изоставаме в

това отношение в сравнение с раз-

витите държави. Например в Япония,

още преди повече от 20 години 85%

от жилищата са се осветявали с

луминесцентни лампи“, допълни той.

У нас, в рамките на Европейска-

та програма (б.ред. инициатива на

Европейската комисия за енергийна

ефективност) се предвижда, на

първо време, във всяко жилище да има

поне по една луминесцентна лампа.

Особено перспективна технология е

светодиодното осветление. „Свето-

диодните източници крият голям

пазарен потенциал. Те са базирани

на перспективна технология, която

все още е в процес на разработва-

не. Предимството им е, че притежа-

ват повърхност, която равномерно

излъчва дифузна светлина. В също-

то време, те са с много висок кое-

фициент на полезно действие и са

безопасни за околната среда. Освен

това светодиодите могат да при-

емат различна форма и да се изгот-

вят от гъвкави материали, което

разкрива необозрими дизайнерски

възможности“, пояснява Любомир

Грънчаров.

Влакнесто-оптичното
осветление - нискоенергоемко
Сред възможните решения за на-

маляване потреблението на електро-

енергия е и намаляването на матери-

алоемкостта на осветителите, как-

то и разработването и приложение-

то на по-ефективни оптични систе-

ми и на прожекторно осветление.

Според г-н Грънчаров, това е особе-

но перспективно в помещения с голе-

ми обеми и височини.

„Процесът може значително да се

ускори с повишаване ролята на науч-

ните изследвания в областта на но-

вите технологии. Много икономично

е влакнесто-оптичното осветление,

макар че приложението му за момен-

та е ограничено в областта на ефек-

тното и декоративното осветление

– интериорно и екстериорно“, допъ-

лни той.

Очаква се въвеждането на евро-

пейския стандарт EN 15193 (Energy

performance of buildings - Energy require-

ments for lighting; Енергийна ефектив-

ност на сгради - енергийни изисква-

ния към осветлението). В този доку-

мент са коментирани всички изброе-

ни до момента перспективни техни-

чески решения, а именно влакнесто-

оптичното, биодинамичното и свето-

диодното осветление.

Автоматично управление
на осветлението
Както вече бе подчертано, авто-

матизираните системи за управление

на осветлението дават възможност

за реализиране на значителни иконо-

мии. Автоматизираното управление

на осветлението е част от платфор-

мите за сграден мениджмънт, позна-

ти и у нас с абревиатурата BMS (Вuil-

ding Мanagement Systems). „Те доско-

ро намираха приложение повече в

сградите с производствено предназ-

начение, но все повече намират при-

ложение и в различни обществени

сгради“, заявява инж. Грънчаров. В

общия случай системата включва

комплекс от отделни модули (подси-

стеми) за наблюдение, контрол и

управление на сградните инсталации,

в т.ч. и на осветителните уредби.

„Осветлението може да се програми-

ра предварително за поддържане на

определен режим (денонощен, седми-

чен, сезонен) или на база присъствие

на хора в помещението. Във всички

случаи, чрез многовариантното уп-

равление се постига значителна ико-

номия на енергия и удобство при ек-

сплоатацията“, коментира г-н

Грънчаров.

Като пример той посочи популяр-

ната и у нас система за контрол на

осветлението - DALI, която би могла

да функционира като подсистема на

BMS. „Във функционално отношение

тя е предназначена за контрол на

осветлението чрез стандартни ком-

поненти, на приемливи цени. Голяма-

та част от проектантите са наяс-

но с принципите на работа на систе-

мата и имат възможност да прила-

гат възможностите й на практика“,

увери инж. Грънчаров.

Важната роля на обучението
В заключение председателят на

Националната професионална секция

„Електротехника, автоматика и

съобщителна техника“ в КИИП отно-

во акцентира върху важността на

обученията, като направи следния

аналог: „Можем да сравним проекти-

рането с карането на велосипед.

Спреш ли да въртиш педалите - из-

падаш. Обучението, без съмнение, е

част от въртенето на педалите и е

една от основите дейности, които

КИИП се стреми да осигури за члено-

вете си.“
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Тъй като сградите са сериозни

потребители на електрическа енер-

гия, интересът към разработването

на решения за повишаване на енергий-

ната им ефективност е много сери-

озен. Напоследък много се говори за

Сгради с фотоволтаични
модули
Как съвременните сгради се превръщат от потребители
в производители на енергия

т. нар. zero energy сгради, които се

захранват единствено от възобновя-

еми енергийни източници, и дори про-

дават неконсумираната за собстве-

ни нужди енергия на съответните

дружества.

До момента, в който стартира

практическото изпълнение на подоб-

ни проекти у нас, на дневен ред ще

остане комплексът от мерки за ог-

раничаване на потреблението на

енергия в новоизграждащи се и в

съществуващи сгради. Сред доказа-

лите своята ефективност мерки са

поставянето на добра топлоизола-

ция, използването на енергийноефек-

тивни ОВК и електроинсталации,

както и изграждането на колектор-

ни и фотоволтаични (PV) системи.

Обект на настоящата статия са

съвременните възможности за ин-

тегриране на фотоволтаични систе-

Последиците от глобалното замърсяване се проявяват с всеки

изминал ден, показвайки катастрофалния ефект от нарушаване-

то на екологичното равновесие. Затова и актуалността на тех-

ническите решения и технологиите, оползотворяващи възобно-

вяемите енергийни източници става все по-голяма. Целта е ог-

раничаване на използването на конвенционалните горива.
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ми в сградите, и по-специално във

фасадите на жилищни и администра-

тивни сгради.

Традиционен елемент
от градската среда
Всеизвестен факт е, че фотовол-

таиците превръщат слънчевата

светлина в енергия, без да отделят

вредни емисии в атмосферата. Ма-

кар и по-често поставяни върху по-

кривите на сградите, съвременните

фотоволтаични модули предлагат

всевъзможни решения за интегрира-

не във фасадите и покривните про-

зорци. Следвайки тенденциите в све-

товен мащаб, вероятно не след дълго

фотоволтаичните фасади ще се пре-

върнат от интересен архитектурен

елемент в традиционен фрагмент и

от родната градската среда. Сред

причините за това са безспорните

им екологични предимства, както и

изолационните им качества, които

по нищо не отстъпват на конвенци-

оналните фасадни модули.

Приложение на PV системите
в сгради

Макар и новост за България, ин-

тегрирането на фотоволтаични си-

стеми във фасадите на сградите е

отдавна използван архитектурен

инструмент в много държави по све-

та. Освен че произвеждат електри-

чество, този вид решения изпълня-

ват и всички изисквания към фасади-

те по отношение на влаго-, топло-

и шумоизолация. Генерираната елек-

трическа енергия би могла да се

използва, за да захранва най-разно-

образни сградни приложения. Напри-

мер за автоматично управление на

щорите в сградата и/или на венти-

лационните устройства, за захран-

ване на аварийното осветление и

други. Фотоволтаични модули могат

да се интегрират към фасадите и на

вече съществуващи сгради, не само

с цел подобряване на естетическия

им вид. Разбира се, могат да бъдат

и базов елемент от архитектурна-

та концепция. Както вече бе подчер-

тано, освен във фасадите, фотовол-

таични модули могат да се инста-

лират и върху покрива, в прозорци в

покривното пространство, в сенни-

ци, парапети на балкони, покривни

конструкции на паркинги и много

други.

Съвременни разработки
на фотоволтаични клетки
Фотоволтаичните елементи

обикновено се инсталират върху

южната фасада на сградата. Състо-

ят се от различни модули, изработе-

ни най-общо от кристален силиций

или произведени на базата на

тънкослойни покрития, изградени от

слоеве полупроводникови материали

с дебелина няколко микрометра.

Обикновено слоевете са отложени

върху закалено стъкло, което по

желание на клиента може да бъде и

оцветено. Добавянето на пластове

стъкло върху базовия елемент на

полупрозрачния фотоволтаичен мо-

дул добавя към функционалните ха-

рактеристики на модулите и топло-

и шумоизолация. Сред най-новите

разработки са високоефективни

модули, състоящи се от пакети

отделни слънчеви клетки, поставе-

ни една върху друга с цел постигане

на максимално улавяне и преобразу-

ване на слънчевата енергия. Най-

горният слой преобразува слънчева-

та светлина, съдържаща най-голямо

количество енергия. Слоят пропуска

свободно останалата слънчевата

енергия към останалите слоеве, ко-

ито я абсорбират и преобразуват. За

производството на подобни високо-

ефективни клетки широко се изпол-

зва галиевият арсенид и неговите

сплави, а така също аморфният си-

лиций, медно-индиевият диселенид,

галиево-индиевият фосфид и други.
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Съществуват и разнообразни тех-

нологии за производство на т.нар.

усъвършенствани слънчеви клетки.

При някои от тях вместо от полупро-

водникови материали, слънчевите

клетки се изработват от импрегни-

ран със светлочувствителна боя слой

от титаниев диоксид. Други нови

технологии, например, се базират на

използването на полимерни матери-

али.

Фотоелектрическите модули се

предлагат в различни типоразмери,

които, на свой ред, могат да се ком-

бинират и свързват, образувайки

фотоелектрически системи с различ-

ни размери и изходна мощност.

Структура на фотоволтаичните
системи
Наред с фасадните модули, фото-

волтаичната система, интегрирана

в една сграда, се състои още от

носеща конструкция, контролер, аку-

мулаторна батерия и инвертор. Кон-

тролерът осигурява оптимална ра-

бота на фотоволтаичните панели,

като поддържа работната им точ-

ка винаги в зоната на максимална

мощност. В немалък брой приложе-

ния контролерът осигурява и опти-

мален режим на заряд на акумулатор-

ната батерия. Нейното предназна-

чение е да акумулира излишната

енергия, генерирана от фотоволта-

иците през светлата част на дено-

нощието, и да я отдава през нощта,

поддържайки непрекъснато електро-

захранването на консуматорите.

Известно е, че към постояннотоко-

вите шини биха могли да се свържат

директно постояннотоковите консу-

матори. Такива са някои видове ос-

ветители, телевизори, радиоапара-

ти, хладилници и други. Инверторът,

от своя страна, преобразува посто-

янното напрежение в променливо с

промишлена честота, което позво-

лява директно захранване на всички

консуматори, стандартно изпълне-

ние. Разбира се, възможно е систе-

мата да бъде ограничена само до

постояннотоковата си част, без

инвертор и възможност за захранва-

не на променливотокови консумато-

ри. Такова е изпълнението на най-

маломощните инсталации, например

системи, предназначени за захранва-

не на автоматични щори, временни

осветители и др. Фотоволтаичните

системи, интегрирани във фасадите

на сградите, могат да бъдат свърза-

ни към електроразпределителната

мрежа или да са обособени като са-

мостоятелни източници на захран-

ване.

Разнообразие от архитектурни
решения
За разлика от стандартните фа-

садни облицовки, фотоволтаичните

модули се произвеждат изцяло по

зададени от клиента стойности на

размерите, формата и цвета. Те се

интегрират успешно в "студени"

"студено-топли" и "топли" фасади,

покривни прозорци, системи за

слънцезащита, балкони и зимни гра-

дини. По този начин се постига оп-

тималното им интегриране в общия

архитектурен замисъл на сградата.

Доскоро, в повечето случаи, пред-

лаганите решения се отнасяха до

студеноизолираните вътрешно вен-

тилируеми фасади, при които различ-

ните функционални пластове трябва-

ше да бъдат изпълнени поотделно.

След вътрешния пласт, по правило,

носещата и конвенционално топлои-

золираната стена се монтираха като

отделни елементи на соларните па-

нели. Съвременните решения, достъ-

пни и на нашия пазар, предлагат со-

ларни топлоизолирани фасади, които

оползотворяват слънчевата енергия

и едновременно с това комбинират

всички изолационни и защитни функ-

ции.

Следователно, вече не говорим за

допълнително монтирани компонен-

ти, а за технически и архитектурно

интегрирани във фасадата елементи,

които дават възможност за осъще-

ствяване на многообразни дизайнер-

ски решения.

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

RACK DUAL и DOUBLE-RACK
Линейно задвижване със зъ-

бен гребен - Сила при натис-

кане 650/1500 N - Ход 180,

350, 550, 750 и 1000 mm

•10 mm квадратна предавка със зъбен гребен за

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

ратна предавка със зъбен гребен за ход 750 mm

и 1000 mm.

•Доставя се с кабел с дължина 1.5 m.

•Налични са крайни скоби или плъзгащи скоби (по-

ръчват се отделно); плъзгането на лястовича

опашка позволява фиксиране по цялата дължина

на задвижването със зъбен гребен.

ULYSSES

Линейно задвижване с шпиндел - Сила при

натискане 650 - 800 N - ход 180 и 300 mm

•Минимален размер: външен диаметър 34 mm.

Подходящ за монтаж в профила на прозореца.

•Предаване на натоварването с твърд шпиндел

•Особено подходящ за управление на слънчеви щори

•Висока степен на защита от атмосферни въз-

действия (IP65)

•Внимание: задвижването е оборудвано с елект-

ронен краен изключвател. Когато задвижването

е в крайно положение, ако е процес на затваряне,

не повтаряйте операцията на затваряне, и об-

ратно - при отваряне.

•Доставя се с фиксираща скоба и конектор. Възмож-

но е предно или задно фиксиране

•Задната скоба трябва да бъде поръчана отделно

•Наличен е комплект за намаляване на хода

СИСТЕМИ С ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНО ЗАДВИЖВАНЕ

•За гарантиране на повече точки на натиск на един

и същ вентилационен отвор, задвижването със зъ-

бен гребен може да бъде използвано или в изпълне-

ние Dual Rack с групи задвижвания със зъбни гребе-

ни, или в изпълнение Double Rack със спомагателни

задвижвания със зъбен гребен; тези системи, тъй

като гарантират стабилност, са особено подходя-

щи за отваряне на капандури и големи прозорци с

разположени отгоре панти.

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

сглобяването на всяка система са необходими ед-

но задвижване със зъбен гребен, една група със зъ-

бен гребен, един свързващ прът и две крайни скоби

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

Vdc) За сглобяване на всяка група са необходими ед-

но задвижване със зъбен гребен, едно спомагател-

но задвижване със зъбен гребен, свързано паралел-

но, един свързващ прът и две крайни скоби

•Други системи с повече от ед-

но задвижване: Наличен е също

така и двоен водач на група със

зъбен гребен за системи с три

или повече точки на натиск.
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ИнтерСол изгражда втора
фотоволтаична централа
край Ихтиман

Адванс Екуити Холдинг е в процес

на изпълнение и на друг проект за

соларна електроцентрала в района на

Централна България, информира г-н

Вълев. Елекроцентралата е с плани-

рана мощност до 5 MWp, като реали-

зирането й се очаква да приключи до

края на 2011 г.

Фиксиране на тарифата
за изкупуване на енергия
„Принципен въпрос, който следва да

бъде разрешен на законодателно рав-

> åíåðãèéíà åôåêòèâíîñò

нище във възможно най-кратък срок,

е фиксирането на тарифата за изку-

пуване на електрическа енергия от

възобновяеми източници за всеки от

вече присъединените обекти (елект-

роцентрали). Нормално е изкупуване-

то на електричество да става по

цени, не по-ниски от тези, които са

валидни в момента на осъществява-

не на присъединяването, тъй като

това влияе пряко върху възвръщаемо-

стта на инвестицията“, коментира

за сп. Технологичен дом г-н Вълев и

допълни: „Само по този начин финан-

сово-икономическото планиране на

проектите в областта на ВЕИ ще

стане максимално правдоподобно, а

това е важен фактор за стимулиране

на инвестициите в сектора и за по-

добряване на възможностите за оси-

гуряване на банково финансиране“.

Проект за 4 млн. евро пуснат
през 2009 г.
Първият проект на ИнтерСол в

община Ихтиман – „Пауново-1“, бе

пуснат в експлоатация в средата на

месец март тази година. Фотоволта-

ичният парк с мощност 1 MWp, раз-

положен върху площ от 45 дка, е по-

строен от Сън Сървиз с помощта на

консултанти от немската фирма  IBC

Solar. Инвестицията е на стойност

близо 4 млн. евро. Относно икономи-

ческата ефективност от инвестици-

ята в слънчевата електроцентрала

Христо Вълев заяви: „Проектът е

икономически ефективен за дългос-

рочни инвеститори. С промените в

Закона за възобновяемите и алтерна-

тивни енергийни източници и биого-

ривата от края на 2008 г. в посока

удължаване на задължителния срок за

изкупуване на соларната електрое-

нергия на 25 години, както и с увели-

чаване на тарифата за изкупуване на

фотоволтаична енергия - в края на

март тази година, икономическата

ефективност на проектите в тази

област се подобри. За финансиране

изграждането на фотоволтаичния

парк „Пауново-1“ ние използвахме

банков кредит по Кредитна линия за

енергийна ефективност и възобновя-

еми енергийни източници на ЕБВР, в

рамките на която дружеството по-

лучи грант в размер на 20% от кре-

дита“. „Не срещнахме особени про-

блеми с присъединяването на цент-

ралата към мрежата на ЧЕЗ Бълга-

рия“, допълни г-н Вълев.

Фирма ИнтерСол е дъщерно друже-

ство на Енержи Инвест (100% соб-

ственост на българската компания за

дялово инвестиране – Адванс Екуити

Холдинг). Дружеството е създадено

в края на 2007 г. с цел инвестиране в

изграждането на соларни електро-

централи на територията на Бълга-

рия.

ИнтерСол изгражда втора
фотоволтаична централа
край Ихтиман
В процес на реализация е и проект на соларна електроцентрала
с мощност до 5 MWp

Дъщерното дружество на Адванс Екуити Холдинг - фирма Интер-

Сол, подготвя изграждането на фотоволтаичен парк „Пауново-2“, в

землището на с. Пауново, общ. Ихтиман, съобщи Христо Вълев, зам.-

председател на съвета на директорите на ИнтерСол. Предвижда се

до средата на 2010 г. да бъдат инсталирани соларни модули с номи-

нална мощност от 2 MWp, разположени на терен с площ от 67 дка

в съседство до работещия вече фотоволтаичен парк "Пауново-1".
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Моторизирани камери за
видеонаблюдение
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Висока гъвкавост на системата
за видеонаблюдение
Както е видно от наименованието

им PTZ, този вид камери работят в

режим панорама (Pan), наклон (Tilt) и

мащабиране (Zoom). Движенията им

са предварително програмирани или

се ръководят от оператор, наблюда-

ващ генерираното видеоизображение

от контролна зала. Моторизираните

камери предоставят изключителна

гъвкавост на системата за видеонаб-

людение, осигурявайки висока прециз-

ност при настройката и позициони-

рането. Една подобна камера би мог-

ла да замести няколко статично раз-

положени други устройства и да бъде

неоценим помощник на оператора на

системата, най-вече при мониторин-

га на големи обекти с големи зони за

наблюдение.

Безшумна работа и прецизно
управление
Камерите за панорамен обзор с

възможност за накланяне и мащаби-

ране се приемат като удачно реше-

ние за всякакви приложения, включи-

телно за работа в тежки и неблагоп-

риятни условия. Продуктовото им

многообразие включва камери с кор-

пус от алуминий, с инфрачервен про-

Моторизирани камери за
видеонаблюдение
Характеристики и възможности на съвременните управляеми
PTZ камери

жектор, от неръждаема стомана, за

подводни инсталации, публично-опове-

стителни системи, за термични ин-

сталации и камери, сертифицирани за

работа в експлозивна среда и др.

Освен с безшумна работа, плавно

движение и прецизно управление,

съвременните модели се отличават

и с богат набор от функционални

характеристики. Повечето от тях

безпроблемно се интегрират с най-

наложилите се платформи за контрол

и управление на видеонаблюдението

и предлагат отлични визуализиращи

параметри. Сред най-иновативните

модели са камерите с почти безшу-

мен електродвигател и вградена

опция за автоматично почистване на

обектива при неблагоприятни ат-

мосферни условия. Този тип PTZ ка-

мери разполагат и с пълен и непрекъ-

снат ротационен панорамен обзор на

360° и контрол на наклона в диапазон

от 320°. Подходящи са за монтаж

както в изправено положение, така и

обърнати надолу. В някои от продук-

товите гами на водещи производите-

ли се предлагат и варианти в скосе-

но изпълнение за монтаж на стълбо-

ве.

Видове PTZ камери
Разновидност на управляемите

камери са електрооптичните PTZ,

при които операторът може да изби-

ра режим панорама, наклон или при-

ближаване, без да е необходимо каме-

рата да се движи. Незабавната смя-

на на образа е предимство в сравне-

Моторизираните камери - познати още като PTZ (Pan, Tilt and Zoom),

са сред най-съвременните модели камери за видеонаблюдение.

Отличават се с широка приложна област и добри функционални

характеристики, което ги прави подходящо решение за почти

всички сфери на сигурността. Използват се за реализация на си-

стеми за видеонаблюдение на търговски центрове, администра-

тивни сгради, градски паркове, паркинги, важни инфраструктур-

ни обекти и други. Обект на настоящата статия са някои от ос-

новните характеристики на PTZ камерите, функционалните им

възможности, както и видовете средства за управлението им.
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ние с механичните PTZ камери, при

които преместването отнема около

една секунда.

Масово използваните PTZ камери

са куполни. Във възможностите им

е мониторирането на обширна те-

ритория, благодарение на голямата

гъвкавост при работа в режими па-

норама, наклон и приближаване. Този

вид камери се монтират на таван в

условия на закрито или на стълб и

ъгъл при използването им на откри-

то.

Многообразие от функционални
характеристики
Повечето съвременни модели мо-

торизирани камери поддържат фун-

кционалността незабавно да преми-

нават към режим панорама, наклон и

приближаване. На практика това се

реализира чрез еднократно активи-

ране на контролното устройство;

едновременен запис в motion jpeg и

mpeg-4 формат; излъчване на 30 кадъ-

ра в секунда при резолюция VGA и

възможност за двупосочен звук.

Модерните технически решения ра-

ботят еднакво добре както през

деня, така и през нощта, като за

целта някои от тях се предлагат в

комбинация с инфрачервен прожек-

тор. Генерираното изображение е с

висока резолюция и може да бъде

цветно или черно-бяло. PTZ камери-

те се отличават също така с висо-

ка точност на въртенето и наклон

до 0.01 градуса, както и автоматич-

но връщане в изходна позиция. Голя-

ма част от предлаганите модели

разполагат с вграден вариообектив

с различно оптично увеличение, ав-

томатична бленда и баланс на бяло-

то. Някои от камерите предлагат

възможност за свръхбързо/свръхбав-

но въртене и наклон от 400 градуса/

сек. до 0.04 градуса/сек.

„Патрулиращи“ модели и
маскиране на определени зони
Новите моторизирани камери мо-

гат да бъдат програмирани за реа-

лизиране на автоматични обходи с

възможност за наименоване на от-

делните зони. Съществуват и PTZ

камери, които предлагат режим на

„патрулиране„ в помещението, кой-

то се активира след появата на

движение. Същността му се изразя-

ва в това, че при регистриране на

движещ се обект, устройството

автоматично започва да го следи.

Тази функция е позната като обект-

но (object tracking) или активно про-

следяване (active tracking). Някои от

камерите притежават и функция за

маскиране на определени зони (Zone

Blanking). Чрез нея в обхвата на вся-

ка от камерите могат интерактив-

но да се поставят „маски“ - облас-

ти от изображението, които опера-

торът не желае да следи за събития

(т.е. дори и да има движение в тези





ÑÒÐ. 48 7*2009

> ñèãóðíîñò

области, системата няма да реаги-

ра). Интересна новост е идеята за

вграждане на тази технология при

следенето за звукови събития. По-

добно на видеосигнала, чувствител-

ността към обкръжаващия звук също

може да се регулира независимо за

всеки от каналите, така че да се

постигне висока прецизност при

настройката на системата.

Допълнителна функционалност
на камерите
PTZ камерите осигуряват полезни

допълнителни опции за контрол и

наблюдение, особено в случаите, ко-

гато видеосистемата се управлява

от компютърен оператор. Например

при контрол на достъпа в дадена

сграда четецът на картите на вход-

ната врата би могъл да подаде сиг-

нал на системата, в следствие на

което камерата се завърта към вра-

тата, показвайки на оператора кой

влиза в дадения момент. При дефини-

ране на няколко точки за наблюдение

в обхвата на камерата, софтуерът

може да бъде програмиран така, че

да увеличава автоматично изображе-

нието при детекция на движение в

съответната област. Също така

камерата се програмира да проследя-

ва и мащабира единичен движещ се

обект в реално време без намесата

на оператор. Някои модели камери

притежават и опции за прецизна

настройка на функциите, включващи

прилагане на маски върху изображе-

нието, настройки на чувствително-

стта на камерата към движение,

настройка на времетраенето на про-

следяването на обекта, както и де-

финиране на големината му. Чувстви-

телността за движение се регулира

поотделно за всяка от камерите,

така че функцията да осигури опти-

мална работа във всяка конкретна

ситуация.

Възможности за управление
на PTZ камерите
Управлението на PTZ камерите в

повечето случаи се осъществява от

клавиатура с джойстик и LED дисп-

лей. Клавиатурите са пригодени за

управление на една или повече мото-

ризирани камери - от голямо разсто-

яние. По-усъвършенстваните модели

имат и вграден канален превключва-

тел с контрол на времето за задър-

жане на всяка камера върху опреде-

лен обект. Модерните решения пред-

лагат и възможност за програмира-

не и управление на автоматичен пат-

рул (Auto Patrol) с опция за избор на

няколко скорости на въртене и мно-

жество предварително зададени по-

зиции за всяка камера. Функцията за

автоматично въртене (Auto Panning)

би могла да бъде програмирана за

всяка камера поотделно.

Освен чрез джойстик, новите мо-

дели PTZ камери се управляват и чрез

стандартни компютърно базирани

мрежови приложения – мишка или про-

грамируеми бутони от клавиатурата.

Обикновено инсталацията е plug &

play и не се нуждае от драйвери.

Приложение на моторизираните
камери
Оптималният избор на PTZ каме-

ра зависи от конкретните цели на ви-

деонаблюдението, спецификите на

обекта и климатичните условия, при

които ще работят устройствата.

Камерите могат да бъдат с различ-

на разделителната способност, чер-

но-бял или цветен модел, с вграден

микрофон за запис на звук, скрити или

за външен монтаж и т.н. Някои от

моделите могат да работят при

тежки климатични условия и при мно-

го ниска осветеност (до 0.01 лукса),

докато други не поддържат подобни

характеристики.

Сред най-честите приложения на

видеонаблюдението с моторизирани

камери са градски центрове, паркин-

ги, пътен трафик, търговски центро-

ве, училища, полицейски управления,

посолства, летища, ключови инфра-

структурни обекти, правителствени

сгради, пристанища, крайбрежна инф-

раструктура. Други приложения на

камерите са мониторинг на крайбреж-

ната ивица, наблюдение на открити

обекти в среда, характеризираща се

с повишена влажност и валежи и в ко-

розивни среди. Моторизираните каме-

ри следят за безопасността на стро-

ителни обекти, използват се за обе-

зопасяване на периметри, публични

прояви, прилагат се в музеи, обще-

ствени центрове, научни паркове,

градски центрове с културно-архитек-

турно наследство и други.

Източник снимки: Bosch
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Оттогава ситуацията не се е

променила съществено. С разлика-

та, че се говори за проблема, чер-

таят се планове за решаването му,

но практическите резултати все

още остават за неопределеното

бъдеще.

А, иначе, техническо решение има.

Нарича се многоетажен автоматизи-

ран паркинг и макар и новост за на-

шите географски ширини, вече е до-

казало ефективността си в много

държави по света.

Широка област
на приложение
В минал брой на сп. Технологичен

дом открихме темата за много-

етажните паркинг системи. В ста-

тията се споменаваше, че под тер-

мина автоматизиран паркинг се раз-

бира многокомпонентна система за

автоматично паркиране на автомо-

били в наземни и подземни гаражи.

Принципът на действието й е еле-

ментарен - шофьорът паркира авто-

мобила си върху платформа и го зак-

лючва. Превозното средство авто-

матично преминава в гаража, като

се движи вертикално и/или хоризон-

тално, в най-близкото до изхода

паркомясто. Системата се управля-

ва от софтуер, следящ палетите,

Системи за автоматично
паркиране
Видове конструкции и методи за управление на многоетажни
автоматизирани паркинги

подемните механизми и носачите. За

да получи автомобила си, шофьорът

заплаща стойността на престоя си

в налични или безналични средства

посредством терминал, разположен

на входа/изхода на паркинга. Систе-

мата автоматично определя най-

удачния маршрут за придвижване на

автомобила и го доставя до изход-

ния портал, откъдето той напуска

паркинга.

Автоматизираните паркинг сис-

теми се приемат като много под-

ходящи за използване в различни при-

ложения в градска среда, включител-

но от компании за продажба на ав-

томобили, болници, университети,

правителствени и жилищните сгра-

ди и др. В настоящата публикация

ще продължим с класификацията на

автоматизираните паркинг систе-

ми. В статията се разглеждат още

видовете паркинги в зависимост от

вместимостта, конструкцията им

и вида управление.

Вместимост и конструкция
на двуетажните паркинги
На основата на критерия вмести-

мост, автоматизираните паркинг

системи биха могли условно да се

разделят на двуетажни, многоетаж-

ни и паркинги тип „кула“.

Двуетажните конструкции са под-

ходящи за автосалони, едно- и двуфа-

милни къщи и малки обществени сгра-

ди.

В сравнение с останалите видо-

ве конструкции, пазарното многооб-

разие на двуетажните конструкции

е най-голямо. Предлагат се съоръже-

ния с пречупена платформа (за гара-

жи с височина до 2,9 м), която позво-

лява на минимално като площ и обем

място да бъдат паркирани един над

друг два автомобила (фиг.1). Съще-

ствуват и двуетажни паркинг сис-

теми, при които платформата се

разтваря вертикално, толкова кол-

кото позволява височината на поме-

Необходимостта от решаване на проблема с паркирането в

големите градове на страната е повече от очевидна. Също

толкова кристално ясно е, че за целта са нужни време и сериозни

инвестиции. През годините, в които населението на големите

градове лавинообразно се увеличаваше за сметка на обезлюдява-

нето на по-малките градове и селищата, образно казано, поведе-

нието на общинските власти можеше да се сравни със щрауси,

заровили главата си в пясъка. И логично дойде моментът, в който

пътната инфраструктура на големите градове започна да се

„пръска по шевовете“ от огромния брой автомобили.

Фиг. 1.



ÑÒÐ. 50 7*2009

> àâòîìàòèçàöèÿ

щението. Конструкциите с разтва-

ряща се вертикално платформа се

разработват на базата удобство

при паркирането на автомобили с

всякакъв размер (фиг. 2). Ако поме-

щението не разполага с достатъч-

на височина, но има възможност за

изработването на шахта, специали-

стите препоръчват конструкция на

паркинг система, подобна на показа-

ната на фиг. 3. Разновидност на

системите с вертикално разтваря-

ща се платформа са паркинг систе-

мите на две нива за два или четири

автомобила, подходящи за офиси,

еднофамилни къщи и жилищни коопе-

рации (фиг. 4).

Друг вид системи на две нива пред-

лагат паркиране с независим достъп.

При тях платформата, която е на

изхода, се придвижва наляво или на-

дясно. По този начин се освобождава

място за придвижване надолу на на-

миращата се отгоре платформа

(фиг. 5).

60 автомобила на площ
от 50 кв.м.
Многоетажните автоматизирани

паркинг системи обикновено пред-

ставляват конструкции с от две до

пет нива. Подходящи са за малък и

среден като мащабност тип проек-

ти. Разпространен вид са автомати-

зираните системи, използваща пале-

ти с един вход-изход.

Системата функционира като

платформите циркулират в кръг

(фиг. 6). Платформите са снабдени

с постоянни бар кодове, чрез които

системата идентифицира всяко от-

делно паркомясто и оптималния мар-

шрут за връщане на автомобила до

изхода, като ги отбелязва в карта-

та на съответния притежател.

Разновидност на надземна много-

етажна паркинг система е т. нар.

система за бързо паркиране, тип

кула (фиг.7). При нея върху площ от

50 кв.м. (б.ред. обичайно като площ

място за паркиране на три коли) е

възможно да се монтира система до

30 етажа. Тя е с височина 60 метра

и има капацитет за паркиране на 60

коли. Вертикалното придвижване се

осъществява от елеватор (асансь-

ор), разположен в средата на систе-

мата. Той повдига колата до съот-

ветния етаж и я поставя хоризон-

тално, вляво или в дясно, на съответ-

ното празно място. „Доставянето“

на колата се осъществява по обрат-

ния път. При този тип системи е

необходимо да се изградят външни

стени и покрив от леки строителни

материали.

Фиг. 2. Фиг. 3.

Фиг. 4. Фиг. 5.

Видове системи според
управлението им
В зависимост от вида на използ-

ваното управление, автоматизирани-

те паркинг системи се разделят на:

системи с оператор и системи от

независим тип (без оператор).

При системите с оператор, след

като шофьорът паркира своя автомо-

бил върху платформата и го заключи,

операторът задава съответната

команда - чрез табло с клавиатура или

друг пулт за управление. В резултат

на операторската намеса, платфор-

мата се придвижва хоризонтално и

вертикално до точно определеното

място за паркиране.

Системите от независим тип

оперират с помощта на специален

код или магнитна карта. След пар-

кирането на автомобила върху

платформата, шофьорът поставя

картата в терминалното устрой-

ство и системата идентифицира

превозното средство. При напуска-

не на паркинга се използва същата

карта (код) и системата автома-

тично „доставя“ колата до изход-

ния портал, от който той излиза

навън. Системата автоматично

определя най-удачния маршрут за

придвижване на автомобила - и в

двете посоки.
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Най-съвременните системи
за управление
Най-съвременните автоматизи-

рани паркинг системи функционират

на базата на софтуерна платфор-

ма за управление, която поддържа

две основни функции. Първата от

тях е да контролира движението на

платформите и да избира най-удач-

ния маршрут и оптимално място за

паркиране на автомобила. Критерии

за избора им са неговото тегло, за-

даденото време за престой, както

и размерите на автомобила, авто-

матично снети с лазерна решетка.

Втората функция - изпълнявана от

компютърната система, е да изчис-

ли сумата, дължима от клиента за

паркинг, и да я приспадне от съответ-

ния кредит в картата на клиента.

Ако паркингът се намира в жилищ-

на сграда, за по-голямо удобство на

живущите в нея, в асансьора може

да бъде поставено терминално уст-

ройство, свързано с паркинга. Кли-

ентът поставя идентификационна-

та си карта в устройството и ко-

лата му автоматично се придвижва

до изхода, докато той слиза с асан-

сьора.

Фиг. 6.

Фиг. 7.
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Специалистите определят като

основни предимства на диафрагмени-

те разходомери големия измервате-

лен обхват и високата стабилност

на работа. Сред останалите им пре-

димства се нареждат независимата

работа от външен енергиен източник,

здравата конструкция и, не на после-

дно място, относително ниската им

цена. Също така разнообразието от

модели диафрагмени разходомери от

различни производители, които се

предлагат на пазара в страната, дава

големи възможности за избор на уред,

съответстващ на конкретните

предпочитания и изисквания.

Основен конструктивен
елемент

на диафрагмените разходомери са

четири измервателни камери, разде-

лени с диафрагми. Камерите се

пълнят и изпразват периодично с

природен газ. Преместването на ди-

афрагмите най-често се предава

посредством коляно-мотовилков ме-

ханизъм към работния орган на вен-

тила. Те контролират последовател-

ността на запълване на камерите.

Чрез съответен брояч се сумират

периодите от време, през които ка-

мерите се изпълват с природния газ.

На базата на отчетената стойност

се определя разходът на преминалия

през уреда газ.

Все по-високите изисквания по

отношение точността на разходоме-

рите налагат усъвършенстването на

конструкцията им, от една страна,

и използването на съвременни елек-

тронни блокове с цел разширяване на

функционалните им възможности, от

друга страна. Новите разработки

диафрагмени разходомери включват

конструкции със синтетични диаф-

рагми и прецизно лагерувани високо-

качествени синтетични конструк-

тивни елементи. По този начин се

увеличава стабилността на работа

за по-дълъг период от време. Други

тенденции в техническото усъвър-

шенстване на диафрагмените разхо-

домери са редукция на отделяния при

работата им шум, разработването

на механични решения за температур-

на компенсация и други.

Температурата - важен фактор
за точността на измерване
Температурната компенсация при

диафрагмените разходомери е важен

фактор за постигане на висока точ-

ност и повторяемост на резултати-

те от измерването. Известно е, че

природният газ се характеризира с

висок коефициент на топлопровод-

ност. Чрез топлообмен той много

бързо приема температурата на

околната среда. За търговско измер-

ване на разхода на природен газ в

битови приложения с диафрагмени

разходомери, се приема, че темпера-

турата на горивото е с точно опре-

делена стойност. Всяко отклонение

на температурата на природния газ

в мястото на измерването от опре-

делената базова стойност би дове-

ло до понижаване на точността на

уреда. Причината е, че обемът на

горивото зависи от температурата

му. Установено е, например, че

Диафрагмени разходомери
за газ
Специфики в конструкцията, метрологични характеристики и
експлоатационни параметри

Специфичните характеристики на природния газ, включи-

телно агрегатното му състояние и способността му да при-

ема температурата на околната среда, налагат широкото

използване на конструкции газомери и електронни блокове,

създадени специално за работа с този вид гориво. Сред най-

широко използваните конструкции разходомери - за малки

дебити природен газ, са диафрагмените. Запазили в основ-

ни линии принципа си на работа, разработен преди повече

от 150 години, те все още нямат сериозна алтернатива в

измерването на разхода на природен газ в битовия сектор.
Фиг. 1. Принципна конструктивна схема на
диафрагмен разходомер.
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обемът на природния газ, необходим

за загряването на един литър вода до

точката на кипене, е около 2% по-

голям, ако температурата на гори-

вото е 21 °С, в сравнение темпера-

тура на горивото - 15 °С. Следовател-

но, в случай на по-висока температу-

ра на горивото, разходомерът отчи-

та по-високи стойности и респектив-

но потребителят заплаща повече.

Описаната ситуация би била реал-

ност, ако направим допускането, че

разходомерът е монтиран вътре в

апартамента или в къщата. Ако оба-

че измервателният уред е монтиран

в мазето, където средната темпера-

тура е, например, не по-висока от 10

°С, ситуацията би била обратната.

По-ниската температура на гориво-

то би рефлектирала в отчитане на

по-малка консумация, и съответно по-

требителят би заплатил по-малка

сметка.

Съвременните уреди -
с температурна компенсация
За да се предотврати появата на

измервателни грешки от порядъка на

няколко процента в резултат на про-

мените в температура на горивото

в мястото на измерването, съвремен-

ните диафрагмени разходомери за

битово приложение разполагат с

температурна компенсация. По този

начин се преодолява несъответстви-

ето между реалната температура-

та на природния газ и стойността,

приета за търговски измервания.

Често при диафрагмените разходоме-

ри за битово приложение темпера-

турната компенсация се реализира,

като обемът на газа в измервател-

ната камера се регулира в зависи-

мост от текущата стойност на

температурата на горивото.

По-големите модели диафрагмени

разходомери обикновено разполагат

с отделен електронен температурен

коректор, който преобразува обема

на газа при текущата му температу-

ра към обема, съответстващ на

стойността на температурата,

която е приета за търговски измер-

вания на разхода.

Редица съвременни модели диаф-

рагмени разходомери разполагат с

възможности и за дистанционно

отчитане на измерения дебит.

Възможни грешки
при измерването
Всеки метролог знае, че стойнос-

тите на физичните величини, получе-

ни от дадено измервателно средство,

са обект на определена грешка. В

процеса на конструиране на един из-

мервателен уред производителят -

като правило, се стреми при опти-

мални условия на измерването да

осигури минимална грешка. Разбира

се, в техниката идеални измервател-

ни методи, конструкции и условия на

провеждане на измервателния процес

не съществуват. Оптималният избор

е въпрос на обективно и рационално

оценяване на всички фактори, които

имат отношение към точността на

измерване: от една страна - конкрет-

ната физическа величина и условия-

та, в които се прави измерването, от

друга - изискванията по отношение на

точността, които трябва да се га-

рантират, и от трета - наличните

методи, с които би могло да се оси-

гури постигането й.

При избора на разходомер за при-

роден газ е добре да се има предвид,

че грешките при измерването са два

основни вида - систематични и слу-

чайни.

Систематичната съставна
на грешката
подлежи на определяне. Тя е резул-

тат от обстоятелството, че реал-

ните условия на измерването в по-

чти 100% от случаите са различни

от идеалните, за конкретното из-

мервателно средство. Съществу-

ват достатъчно точни математи-

чески модели за определяне на абсо-

лютната и относителната стой-

ност на систематичната грешка. В

зависимост от конкретната физи-

ческа величина, за която се отнася

измерването, систематичната

грешка би могла да се даде като

процент от измервателния обхват

(напр. ±5%) или като отклонение в

плюс и минус от измереното показа-

ние с точно определена стойност

(напр. ±1 мм).

Случайната съставна
на грешката

както личи и от наименованието й, е

резултат от комбинация на случай-

ни фактори. Точната стойност на

случайната грешка не подлежи на

инженерно определяне. Съществуват

модели за анализ на измервателната

система за изясняване на механизма

на възникването на случайните греш-

ки, с цел възможното им ограничава-

не.

Когато става въпрос конкретно за

разходомери за природен газ, грешка-

та се представя често като процент

от измерената стойност в точно

определен период от време. Произво-

дителите на газомери обикновено

предоставят информация за грешка-

та при измерването във вид на гра-

фичното й изменение във функция на

дебита. Прието е тази графика да се

нарича крива или характеристика на

грешката.

Друга основна характеристика на

разходомерите за природен газ - из-

мервателният обхват, се дефинира

като диапазона, ограничен от мини-

малната (Qmin) и максималната стой-

ност (Qmax) на дебита, които биха

могли да се измерят със съответния

уред. Често измервателният обхват

се задава като съотношение - напри-

мер 1:160 за диафрагмените разходо-

мери означава, че Qmax = 160.Qmin.

Видове диафрагмени газомери
Диафрагмените разходомери се

отличават с широки измервателни

обхвати. Въпреки това, не би било

коректно да се твърди, че съще-

ствуват универсални диафрагмени

газомери. Водещите производители

на разходомери за природен газ пред-

лагат модели за приложение в бита,

индустрията и обществения сек-

тор.

Обикновено с битовите газомери

се измерват дебити до 10 м3/ч, до-

като индустриалните газомери мо-

гат да измерват дебити от порядъ-

ка на 250 м3/ч и повече. Корпусите

на моделите с работно налягане до

0.1 bar по принцип са устойчиви на

температури до и по-високи от 500

°С. Предлагат се и модели, чиито

корпуси са устойчиви и на по-високи

температури, както и специални из-

пълнения, предназначени за работа с

високи налягания (над 64 bar) и та-

кива с висока разделителна способ-

ност.
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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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Абонирайте се
за списание



Unica и Unica Top са най-комплексните

модулни серии на пазара. Включват

отделни модули от механизми, кутии

и декоративни рамки, които

позволяват множество комбинации при

монтаж. Повече от 150 механизма,

предлагащи варианти за всякакъв вид

изпълнения – от най-традиционните

до най-авангардните решения с

електронна технология. Разнообразие

от варианти на бели рамки за

практични приложения, рамки с

декоративни елементи в по-ярки

цветове и рамки от метал или дърво

за по-изискани интериори.

надеждност в хармония с природата

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, 0888-000067, факс (056) 814564

e-mail office@akhnaton.biz




