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Строи се вилно селище в Боженци.
Изгражда се жилищна сграда "Стела Бояна".
Строи се "Ленд Марк Билдингс - Park & Spa".
Екокомплекс „Панорама парк“ се издига в София.
Русе ще има Мегамол.
Актуални инфраструктурни проекти в Област Пловдив - гостува
ни инж. Иван Тотев, областен управител на Пловдив.
Лъчисто отопление в зали, открити кафенета и ледени пързалки.
Кондензационни котли. Технически възможна ли е ефективност на
котел по-висока от 100%?
Хидравличен баланс в системите за отопление. Ръчни и автоматични баланс вентили и основни специфики в приложението им.
Стандартът за сградна автоматизация EIB - възможности за
централизирано управление на сградните инсталации.
Стълбищни автомати - неразделна част от сградните осветителни инсталации.
Архитектурно осветление - функции и възможности за реализация.
Сондажни помпи.
Публично-оповестителни системи - важна част от цялостната
концепция за сигурност и безопасност в една сграда.
Климатизация от слънцето. Ефективни ли са технологиите за
използване на слънчева енергия при системите за климатизация?
Ефективност на системи за утилизация. Базови критерии и
методи за определяне на икономическата ефективност.
Шумът в строителството - мерки за контрол.
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Елдоминвест с нов цех за тръбни нагреватели

Цех за производство на тръбни нагреватели откри наскоро варненската фирма Елдоминвест, съобщи за сп. ТД Инсталации, Оборудване, Инструменти инж. Димитър Голодов, зам.-управител „Про-

изводствено-технически дейности“ в компанията. Той поясни, че
цехът е оборудван с универсална линия от последно поколение, обхващаща целия процес на производство както на медни, така и на
нагреватели от неръждаема стомана. „Линията е високопродуктивна, с капацитет 1100 нагревателя на смяна, съставена е основно
от роботи и автомати, което позволява да се обслужва само от
седем човека.
Конструкцията на нагревателите осигурява по-дълъг експлоатационен живот, устойчивост срещу натрупване на котлен камък и стабилност дори при неправилна употреба на уреда, в който са монтирани“, заяви инж. Голодов.
„Въпреки че всички материали, вложени в производството на нагревателите, са от водещи европейски фирми, високата производителност и степента на автоматизация дават възможност на Елдоминвест да предложи на клиентите си конкурентна крайна цена“, увери инж. Голодов и допълни: „Възможностите на универсалната линия
позволяват разработване и производство в кратки срокове на нагревателни елементи по специални клиентски поръчки“.

Пожароизвестителна централа от Bosch
На българския пазар вече се предлага новата серия пожароизвестителни централи на Bosch, съобщи за сп. ТД Инсталации, Оборудване,
Инструменти инж. Александър Стоянов, ръководител направление "Системи за сигурност" в компанията. "Системите включват контролен
панел с 5,7-инчов сензорен дисплей с потребителски ориентиран интерфейс на български език и кутия за открит монтаж с предвидено място
за контролера, 6 модула и акумулаторни батерии. Панелът може лесно
да бъде свързан посредством сериен интерфейс с гласова евакуационна
система, мониторинг софтуер или BIS-система на Bosch. В пакета са
включени също захранващ блок и контролер за следене заряда на акумулаторните батерии, както и два броя адресируеми контурни модули до
127 елемента на контур по протокол LSNi (Local Security Network improved)",
поясни инж. Стоянов. "Централите от серия FPA1200 се отличават с
висока гъвкавост и възможности за конфигуриране и са предназначени
за малки до средни по големина проекти. Отговарят на всички норми по
отношение на сигурността и предписанията за пожарна безопасност дори
и отнасящите се за приложения с високи изисквания", допълниха от Bosch.

Категоризация на инфраструктурни обекти в пет групи

Наскоро Министерството на регионалното развитие и благоустройството категоризира 41 стратегически важни за страната
обекти в пет групи. В първата са включени
ÑÒÐ. 4

8*2009

проекти, чието спиране може да доведе до риск
за здравето и живота на хората. Групата
включва изпълнението на проекти, част от
които са укрепването на свлачища в кв. Изток,
гр. Оряхово – втори етап; реконструкция на
тласкателен водопровод от помпена станция
„Ормана“ до водоеми „Боровец“, както и доизграждане на пречиствателна станция за питейни води в гр. Велико Търново – втори етап.
Втората група обединява проектите с национално значение. В третата група попадат проекти с осигурено финансиране от бюджета за
2009 г., като корекцията на р. Асеновска в гр.
Сливен. Проектите от местно значение с над

90% изпълнени строително-монтажни работи
са обединени в четвърта група. Сред тях се
нареждат рехабилитацията и реконструкцията на "Букова поляна" - Галище и водоснабдяването на с. Гърнати, община Неделино. Всички
останали проекти са включени в пета група.
Припомняме, че МРРБ временно преустанови работата по 41 проекта, за които няма
осигурено финансиране от държавния бюджет. По време на проведените от Министерството поредица от срещи с представители на местни власти и фирми изпълнители,
цената на проектите бе намалена с от 15 до
30%, уверяват от МРРБ.
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Забраниха в ЕС ненасочените лампи за бита от 100 W
В средата на месец септември Министерството на икономиката, енергетиката и туризма анонсира редица уточнения относно нашумялата забрана за продажба на ненасочени
лампи за бита от 100 W след 1 септември 2009
г. В съобщението се посочва, че забраната не
се отнася до продажбата на лампи, които вече
са в търговската мрежа, а за забрана за пускането им на пазара след посочената дата.
„Това означава, че лампите от тази категория,
които вече са на пазара, ще се продават до
изчерпване на количествата. След началото на
септември производителите могат да
продължат да произвеждат ненасочени лампи
за бита с мощност 100 вата, но не могат да
ги пускат на пазара на Европейския съюз. Реализация на произведените количества може да

се търси с износ в трети държави. Също така
вносителите нямат право да внасят на митническата територия на Европейския съюз
ненасочени лампи с мощност 100 W“, уточняват от министерството.
Оповестената през март забрана за продажба на осветителни тела от 100 вата се
дължи на Регламент 244/2009 за прилагане на
Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз по
отношение на изискванията за екопроектиране на ненасочени лампи за бита. Съгласно
регламента, лампите с нажежаема жичка с
мощност 75, 60, 40 и 25 W ще бъдат последователно спрени от продажба, съответно
през 1 септември 2010 г., 1 септември 2011
г. и 1 септември 2012 г.

Строителното изложение SAIE 2009 от 28 до 31 октомври

От 28 до 31 октомври в панаирния комплекс на град Болоня, Италия, ще се проведе 45то издание на международното строително изложение SAIE. Най-мащабният италиански панаир за строителни продукти и технологии ще
се проведе върху площ от 220 000 кв.м, на
която са разположени 20 зали и 6 открити
панаирни площи. Очаква се участници на фору-

ма да бъдат повече от 1700 компании, профилирани в областта на строителните продукти, системи и технологии, строителната
техника и оборудване, климатизацията, енергийната ефективност, строителната химия,
облицовките и други. Очакваният брой посетители е над 180 000 специалисти от строителния бранш.

Сред съпътстващите прояви са изложбата Cuore Mostra и инициативата Saieconcrete.
Cuore Mostra ще представи най-актуалните
теми в архитектурата, поставяйки акцент
върху енергийната ефективност и сградите с
ниско енергийно потребление и оптимални цени.
Инициативата Saieconcrete е насочена тематично към армирания бетон. Тя ще представи
последните новости в развитието на технологиите и производството на материали.
Предвидени са и над осемдесет конференции и
семинари, чиито теми ще бъдат свързани с
иновативните технологии, продукти и системи за строителството. Историята на SAIE
стартира през 1965 г. Оттогава форумът се
организира ежегодно от Fiere Internazionali di
Bologna в модернизирания панаирен комплекс на
едноименния град Болоня. Изложението е член
на Международния съюз на панаирите.

Съветът на архитектите в Европа проведе проучване

През септември т.г. Съветът на архитектите в Европа (ACE) организира анкета
на тема „Последиците от икономическата
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криза върху архитектурната колегия“, съобщиха от Камарата на архитектите в България. „АСЕ е наясно, че съществуващата икономическа криза се отразява на архитектурната професия в Европа. Също така, че ситуацията е различна в различните държави
и затова проследяваме ефекта от кризата
на всяко тримесечие“, се посочва на интернет страницата на АСЕ. Анкетата се проведе в онлайн формат и съдържаше шест
въпроса, отнасящи се до състоянието на
компанията, в която е зает конкретният
служител, нивата на заетост и очаквания-

та на архитектите за следващите три
месеца. Въпросникът бе достъпен на петнадесет езика, включително и на български. На
базата на получените резултати, ACE ще
състави доклад, който също ще бъде публикуван.
ACE (Architects’ Council of Europe) е организация със седалище в Брюксел, представляваща архитектурната професия на европейско ниво. Членовете й наброяват близо
480 000 архитекти от всички държави-членки на Европейския съюз, както и от страни
кандидат-членки, Швейцария и Норвегия.

> íîâèíè
Изложението „Entsorga-Enteco“ ще се проведе от 27 до 30 октомври
От 27 до 30 октомври в гр. Кьолн, Германия, ще се състои международният търговски панаир за управление на отпадъци и технологии за околната среда „Entsorga-Enteco“, информират от Германо-българската индустриално-търговска камара. Събитието се организира на всеки три години. Новост в тазгодишното издание на панаира е т.нар. Площад
(Piazza), който обединява много елементи на
съпътстващата програма, като дискусии,
специалното шоу „CO 2 - веществото и неговата история“ и „Speakers Corner“ с лекции. „По
този начин паралелната програма на форума ще
се интегрира по-пълно в цялостната концепция на „Entsorga-Enteco“. Чрез увеличаване на
международния престиж на панаира ще се разшири неговата роля в страната и в чужбина“,
уточниха от Германо-българската индустриално-търговска камара. Основните акценти в
тематиката на тазгодишния форум са: „Защита на климата и ресурсите“ и „Енергийна ефективност и екологични технологии“. Други
тематични направления в програмата на панаира са: „Управление на отпадъците и рециклиране“, „Изгаряне на отпадъци и възобновяеми енергийни източници“, „Води и течни отпадъци“, „Общински услуги по чистота и услуги по опазване на околната среда“, „Технологии
и логистика“, „Контрол на качеството на
въздуха и защита от емисии“ и др.

TFS Consult предлага система за лъчистa климатизация

Отскоро фирма TFS Consult предлага на
българския пазар система за лъчисто отопление и охлаждане, производство на италианската компания Carlieuklima. „Системата се
характеризира с оптимална температура и
влажност на въздуха, липса на работен шум

и въздушни течения. Допълнително предимство е отсъствието на отоплителни и охлаждащи тела в помещението. Работните
параметри на флуида в лъчистите панели се
отличават с ниски стойности в отоплителната фаза (30-35° С) и високи стойности във

фазата на охлаждане (15-18 °С). По този начин се повишава ефективността на системата, намалява се средното годишно потребление на топлинна енергия с около 40% в сравнение с традиционните методи за климатизация и се съкращават вредните емисии в
атмосферата“, поясни за сп. ТД Инсталации,
Оборудване, Инструменти Жана Момчилова,
управител на TFS Consult. „Системата Euklima
е носител на основните продуктови предимства на водещия производител на системи за
инфрачервено лъчисто отопление Carlieuklima
- висок комфорт, икономия на енергия, намаляване на вредните емисии и опазване на околната среда“, допълни г-жа Момчилова.

8*2009
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Строи се вилно селище в
Боженци
Комплексът ще разполага със спа център, фитнес зала и
външен басейн
В непосредствена близост до село Боженци и недалече от старата българска столица Велико Търново се
изгражда вилно селище с обща разгъната площ 13 000
кв. м. Според информацията, предоставена ни от инвеститорите от фирма Прайм Билдингс, комплексът e
с изглед към Стара планина и е разположен на южен
скат сред обилна зеленина. „Боженци е малко селце, паметник на българската възрожденска архитектура, сгушено в северните склонове на Стара планина на 750 м.
надморска височина. Освен това е и част от културните паметници на ЮНЕСКО“, поясняват инвеститорите и уверяват, че туристът, попаднал в това уникално по рода си място, може да намери тишина и спокойствие, пренасяйки се в един отдавна отминал свят.
Това усещане се засилва, благодарение на напълно
запазената архитектура - високи каменни огради, ковани дъбови порти, малки калдъръмени улички, каменните чешми и мостове, малките дюкянчета.
В същия възрожденски архитектурен стил е проектирано и вилно селище Боженци.

Комплексът ще разполага с 222 апартамента
и хотелска част
Вилното селище ще се състои от 170 едностайни, 37
двустайни апартамента и 15 мезонета с две спални. В
проектния план е заложено всеки от апартаментите на
партерно ниво да разполага със самостоятелен двор,
дневна с кухненски бокс, спално помещение и баня с тоалетна. Предвидени са и паркоместа за ползватели на
комплекса. Апартаментите и мезонетите, намиращи се
на останалите нива, се състоят от дневна с кухненски
бокс, съответно една или две спални, баня с тоалетна
и тераси с прекрасна гледка.

Обектът ще се изпълни с качествени строителни
материали
Освен жилищна част, селището ще включва спа
център, фитнес зала, външен басейн, магазини, ресторант-механа, кафе-винарна и сладкарница. От Прайм
Билдингс допълват, че комплексът ще бъде изпълнен монолитно, с тухлени зидарии, дървени балконски парапети, покривни битумни керемиди, система за топлоизолация и минерална мазилка по фасади на Webber. Всеки
от апартаментите, мезонетите и студията ще бъде с
немска PVC дограма, интериорни MDF врати, електрическо отопление, изводи за кабелна телевизия, интернет и телефон. Общите части ще бъдат луксозно завършени с хидравлични асансьори.
ÑÒÐ. 8
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Изгражда се жилищна
сграда "Стела Бояна"
Сградата е носител на наградата „Най-добър градски проект“
за 2009 г.
Луксозна жилищна сграда „Стела Бояна“ се изгражда в престижния столичен квартал „Бояна“. Местоположението на обекта е
срещу Правителствената резиденция. Инвеститор e фирма
„Артекс Инженеринг“, а архитектурният проект е дело на проектантското бюро „Артекс Проект“.
„Стела Бояна“ е проектирана изцяло в синхрон с цялостната концепция на „Артекс Инженеринг“ „Луксът е лекота. Лекотата да живеем удобно, красиво и изискано“.

Сградата се отличава с уникален
архитектурен стил
„Стела Бояна“ се състои от две
секции, които са проектирани, така че
да може природата максимално да
обгръща сградата от всички страни.
„Разположението има за цел обособяването на максимално голямо вътрешно парково пространство. Ландшафтното решение ще бъде с терасовидна
вертикална планировка, стъпаловидно
слизане на терена от най-високата му
точка до нивото на покрития басейн“,
уточниха от компанията. Комплексът
предлага гледка към Витоша и града,
за което спомагат и предвидените
витрини и стъклени парапети на
терасите“, заявиха от инвестиционната компания.
"Сградата е проектирана в духа
на великия архитект Франк Л. Райт.
Природата навлиза, обгръща дома,
зарежда го с енергия от величествена красота и гледки", допълват от
„Артекс Инженеринг“. В композици-
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онния център на парковото пространство е предвиден ефектен
скален водопад. От компанията поясниха, че той е инспириран от идеята за максимална близост с природата и допълниха: „Водопадът ще
бъде един своеобразен синтез на изкуството - архитектура, скулптура
и художествено майсторство“. Общата разгърната застроена площ на
новоизграждащата се сграда е приблизително 6000 кв. м.

Екстериорни осветители
ще допълват усещането за уют
В инфраструктурната мрежа на
комплекса е предвидено обособяването на улици между сградите, чрез
които ще се достига до подземните
гаражи. В сутерена на сградата ще
се намират местата за спорт и релакс - фитнес зала, закрит басейн,
сауна и парна баня. Помещенията ще
бъдат осветени с големи френски
прозорци. Сградата ще бъде снабдена и с денонощна охрана. Ползвателите на комплекса ще имат достъп
до изкуствени езерца, дворно пространство, включително алеи, фонтан, детска площадка и други. За
пълния комфорт на обитателите е
проектиран и „плаващ под“ над стоманобетоновите плочи, който представлява положена високотехнологична звукоизолационна мембрана за
изолация против ударен шум. Декоративни фасади и ефектни паркови
светлинни решения ще допълват усещането за уют.
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Строи се "Ленд Марк
Билдингс - Park & Spa"
Многофункционалният комплекс в подножието на Витоша ще
бъде завършен за три години
"Ленд Марк Билдингс - Park & Spa" е новоизграждащ се жилищен
комплекс от затворен тип в подножието на Витоша, съобщиха
за сп. Технологичен дом инвеститорите от Ай Си Инвестмънтс.
Комплексът е позициониран на комуникативно място - на ул.
"Могилата", между бул. "Черни връх" и бул. "Симеоновско шосе".
„Проектът включва изграждането
на уникален и престижен жилищен
комплекс, който представлява модерно интериорно и екстериорно решение, осигуряващо комбинация от комфорт и функционалност в естествена зелена среда. Ограденият затворен комплекс сред красивата планина Витоша и проектираният растителен парк ще осигуряват на обитателите му възможно най-спокойна
атмосфера“, уверяват инвеститорите.

Модерна конструкция сред
природата
„Обширните зелени площи около
детската градина, ресторантите,
баровете и кафенетата, спа пространството и спортно-оздравителния клуб придават завършеност
на проекта, както и усещане за сигурност, комфорт и висок стил на
живот“, заявиха инвеститорите. „В
проектния план на „Ленд Марк Билдингс - Park & Spa“ е заложено сливане между дивата природа на Витоша и модерната урбанистична конструкция на сградата. За пълния
комфорт на ползвателите на комп-

лекса са предвидени още плувен басейн, магазини, аптека, химическо чистене и други. Комплексът предлага двустайни, тристайни и четиристайни апартаменти, както и ателиета с панорамни тераси и изглед
към Витоша. Множество различни по
големина търговски площи и обширен подземен паркинг допълват характеристиките на новия жилищен
комплекс“, допълват от Ай Си Инвестмънтс.

Съвременни сградни инсталации
и оборудване
„Жилищата ще бъдат оборудвани
с блиндирани входни врати, МДФ
вътрешни врати, PVC дограма, алуминиеви радиатори с термостатични вентили и модерна газова отоплителна система. Апартаментите ще
имат стъклени парапети, кабелна телевизия, телефонно окабеляване,
звънчева и домофонна инсталация,
както и с възможност за видеодомофон“, коментират от Ленд Марк Билдингс.
На етап довършителни работи са
сгради А и Б, които ще бъдат завършени до края на тази година, а самият проект ще бъде финализиран
напълно в рамките на 3 години, уверяват инвеститорите.
Компанията Ленд Марк Билдингс е
позната на българския пазар и с други свои затворени жилищни комплекси, сред които Ленд Марк Билдингс –
Бъкстон, и Ленд Марк Билдингс –
Бояна.
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Екокомплекс „Панорама
парк“ се издига в София
Луксозният жилищен комплекс ще изобилства от зелени площи
Комплекс, наречен „Панорама парк“, се строи в столичния квартал „Младост“, съобщиха инвеститорите от Артекс Инженеринг. „Сградите са проектирани в съответствие с концепцията за съчетаване на съществуващите уникални природни дадености с модерен архитектурен дизайн“, информира арх. Весела
Мирянова - изпълнителен директор на Артекс Инженеринг.
„Този проект е своеобразна проверка за изпълнение на едно от най-актуалните изисквания към съвременния архитект, а именно да допринася
за екологичния баланс в градската
зона като цяло“, уверява тя.
Сградите на комплекса са разположени на площ от 23 декара и са
вписани в парковата среда сред зеленина, алеи, зигзагообразни стръмни
улички, фонтани и детски площадки.
Етапите на изпълнение на „Панорама парк„ са два. Първият вече е приключил. Той се изразява в изпълнението на сгради А, Б и В. Наскоро стартира и вторият етап, който включва две сгради: „Premium“ и „De Luxe“.
Разгърнатата застроена площ (РЗП)
на двата етапа е 34 000 м2.
Инвестицията в жилищния комплекс е на строително-инвестиционната компания "Артекс Инженеринг",
която е и главен изпълнител. Проектът е на "Артекс Проект". Фирма
"Стройконтрол инженеринг" е консултант по строителните дейности.

За сградата „Premium“
В обекта „Premium“ са предвидени
тристайни апартаменти с югозапад-
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но изложение и двустайни апартаменти с източно изложение към ул. „Св.
Киприян“.
В партерното ниво на сградата ще
се намират четири търговски помещения - откъм улицата, и апартаменти - ориентирани към Витоша.
Влизането в сграда ще се осъществява през две фоайета, с проектирани стълбищни клетки и асансьори, както и с помещения за портиерите.

Жилищата в „De Luxe“
„Апартаментите в сграда „De
Luxe“ са с отлично решени функционални схеми и безпогрешен архитектурен усет за усвояване на пространството“, уверяват от Артекс Инженеринг. Те са предимно тристайни с
югозападно изложение, но ще бъдат
изградени и няколко големи четиристайни апартаменти с изцяло южно
изложение.
В проектния план е заложено и
построяването на екопарк, чието
завършване ще съвпадне с приключването на втория етап на комплекса. „По този начин към природата ще
се приобщят и тези, които сега не
се възползват от нея“, коментират
от компанията инвеститор. „Оптимизмът ни по отношение на проекта
се дължи на факта, че хората ще се
наслаждават на уникалната гледка и
свежата природа в ненатрапчиво
облагородена среда - красиви алеи,
детски кътове, езерца и водни площи, сред фонтани и статуи“, уверяват от Артекс Инженеринг.
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Русе ще има Мегамол
В търговско-развлекателния център ще инвестират над 30 млн. евро
В Русе ще бъде построен мащабен търговско-развлекателен център - Мегамол Русе, намиращ се
на кръстовището между бул. „Придунавски“ и ул. „Независимост“, информираха от пресцентъра
на мащабния проект. „Мегамол е разположен в непосредствена близост до пешеходната зона и
брега на Дунав, както и до най-големия парк на града. Позиционирането му в тази част на Русе
предполага известно откъсване от шумната градска среда и открита гледка към река Дунав“.
Търговско-развлекателният център е с разгърната застроена площ
48 000 кв.м, от които 17 800 кв.м отдаваема под наем търговска площ,
разположена на три надземни и два
подземни етажа. За посетителите на
обекта са предвидени и 400 паркоместа.

Мегахим инвеститор в проекта
Проектът е резултат от подписания през 2007 г. договор между фирма
Мегахим и британския фонд European
Convergence Development Company
Limited (ECDC) за учредяване на дружество с цел изграждане на търговско-развлекателен комплекс в град
Русе. Общата стойност на проекта
надхвърля 30 млн. евро, като двете
страни държат равни участия в него.
Концептуалният дизайн на сградата е разработен от британското студио „Chapman Taylor“. Консултант по
отдаването под наем на площите в
Мегамол Русе е Forton International, асоцииран офис за България, Сърбия и Македония на една от водещите компании в бизнес имотите Cushman &
Wakefiled. Адаптацията на проекта е
възложена на „Инвест проект“ – Русе,
с ръководител арх. Георги Стефанов,
а изпълнител е фирма „Строител“ –
Русе. Очакваният срок за завършване
на сградата е май 2010 г.

Комплексът ще предложи
17 800 кв.м търговски площи
Очакванията на инвеститорите са
над сто световноизвестни и водещи
български марки и оператори да имат
магазини на площ от близо 17 800 кв.м.
В проекта е планирано изграждането
на три надземни нива, което прави
сградата удобна за посетителите и
атрактивна за търговците.
„Мегамол Русе ще се отличава и с

ефектна окачена фасада и просторни вътрешни пространства, модерни заведения с градини и много предложения за забавления на посетителите от всички възрасти“, уверяват
от пресцентъра на търговско-развлекателния център. „Супермаркет на

партерното, а не подземното ниво,
значително ще улеснява потребителите, а модерните заведения с изнесени над река Дунав тераси ще привличат търсещите спокойствие и
отдих“, допълниха от пресцентъра на
Мегамол Русе.
8*2009 ÑÒÐ. 13
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Sudluft Systemtechnik
Надежден партньор в областта на вентилацията на кухни,
сгради и промишлени обекти

инж. д-р Райчо Велев
Südluft Systemtechnik GmbH & Co. KG
На европейския пазар името Südluft
Systemtechnik GmbH & Co. KG се свързва
с високото качество на продуктите и
иновациите в областта на вентилационната техника. В седалището на фирмата в Платтлинг, Германия, специалисти
с богат опит намират най-доброто конструктивно решение за строителния
проект, което после се изработва в
собствените производствени цехове.
Модерната производствена техника на
фирмата и не на последно място нейното ноу-хау са гаранция за задоволяване
изискванията на клиента.
В областта на кухненската вентилация фирмата Südluft Systemtechnik GmbH
& Co. KG принадлежи към реномираните
доставчици. Гъвката конструкционна
концепция на кухненските вентилационни тавани убеждава със своите комплексни решения, които елегантно оптимизират пропорциите на пронстранството и експлоатацията. Организацията на
въздухообмена и пропорциите на осветлението, като естетическо изискване,
също са взети под внимание. Маслоотделителните филтри, осветление съобразено с конкретните изисквания, таваните с плоски панели и приточните въздухоразпределители са в рамките на доставката на една професионална Südluft
– кухненска вентилация.
Затворената система с висока степен на маслоулавяне предпазва кухините
на вентилационния таван от замърсяване. По отношение на материала, вентилационните тавани от марката Südluft
се изпълняват, в 4 гами – от алуминий,
от неръждавейка/алуминий, от алуминий
с прахово покритие или изцяло от
неръждавейка. Последните иноваци от
Südluft са например вентилационните
тавани с рекуперация на топлината, със
самопочистване, с автоматично регулиране както и със UV-системата, при
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която маслените аерозоли биват студено изгаряни без остатък. Тези технологии могат да бъдат вградени също и в
доказалите се вече на пазара кухненски
вентилационни чадъри от Südluft.
Следващ раздел от вентилацията на
сградите доставян от Südluft представляват първокачествените, от конструктивна и техническа гледна точка, вентилационни комини. Многообразието от
варианти на изпълнение по отношение
на формата, материала, големината,
конструктивното решение на ламелите
и други, предлагат на клиентите свобода в избора съобразен с архитектоничните акценти. Превъзходното изпълнение гарантира безшумен въздухопоток.
Надлъжните и напречните заваръчни
шевове се правят машинно, с плазмена
технология, което допринася изключително много за добрия външен вид на продукта и най-вече за неговата висока устойчивост на натоварвания.

Вентилационните комини на Südluft
със своя дизайн са в състояние да задоволят и най-високите изисквания на всеки клиент. Крепежните елементи, необходимите статични изчисления и оразмеряване на бетонния фундамент са неделима част от доставката на комините.
Не е никаква тайна също така, че
когато в промишлеността и предприятията са необходими висококачествени вентилационни системи, отговорът
е Südluft. Патентованата въздуховодна

система SL-MODUL обединява в себе си
по един неповторим начин голям брой от
предимства. Въздуховодните елементи
могат да бъдат транспортирани и монтирани при ниски разходи и за кратко
време. Едновременно с това SL-MODUL
се отличава с висока комбинативност
на конструктивните решения. Колена и
други фасонни елементи се сглобяват на
строителната площадка чрез болтови
съединения. Дебелината на стените от
1,5 до 3 мм отговаря на всички конструктивни изисквания. Материала на изработка е според предназначението и
качествата на флуида. Компонентите
се изработват както от класическа черна ламарина, така и от поцинкована,
топлинно и корозионноустойчива стомана. Въздуховодите съответстват на
клас на плътност IV по DIN 24 194. Обобщено казано, една гъвкава концепция,
създаваща като краен продукт въздуховодна система изцяло съобразена с конкретните строителни решения на сградата.
Все едно дали за кухни или за сгради,
професионалистът Südluft Systemtechnik
GmbH & Co. KG предлага комплексно изпълнение на проектите. Дългогодишният опит и високото качество, съобразени с желанието на клиента водят до
иновативни подходи, които бележат
фирмената политика на Südluft Systemtechnik GmbH & Co. KG.
По-подробна информация за продуктите на Südluft Systemtechnik можете да
получите в рамките на специализираното изложение Стройко, от 14 до 20 октомври в София тази година или чрез представителя ни за България - МОС Сервис БГ.

ул. "Райко Блъсков" № 13, 9002 Варна
тел.: +359 (52)36-15-65
факс: +359 (52)36-15-75
e-mail: info@mos-bg.com
www.mos-bg.com
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Актуални инфраструктурни
проекти в Област Пловдив
Инж. Иван Тотев - областен
управител на Пловдив,
гостува на сп. ТД Инсталации,
Оборудване, Инструменти
Имайки за задача да запази жизнеспособността на
строителния бранш във време на криза, държавата би могла да се превърне в един от големите
инвеститори. Подобно е очакването и на архитектите, и на инженерите, и на строителите, изразено от председателите на КА, КИИП и КС на
страниците на сп. ТД Инсталации, Оборудване,
Инструменти. За да научим становището на
държавата по въпроса „Би ли могла да се възползва от кризата, за да стартира изпълнението на
важни обществени проекти на добра цена?“, се
обърнахме към един от най-младите представители на изпълнителната власт - инж. Иван Тотев,
областен управител на Пловдив.
В материала г-н Тотев коментира важни за област Пловдив въпроси,
като изграждането на Каскада Въча,
канализацията на селища от областта, реконструкцията на стадион
Ботев и възстановяването на Римския стадион в града на тепетата.
Редакцията благодари на инж. Иван
Тотев за отзивчивостта.

Каскада Въча ще се строи
Изграждането на Каскада Въча
все още е на етап изготвяне на
идеен проект. Той е с важно значение за водоснабдяването на град
Пловдив. Очакванията са, че с реализацията на проекта за изгражда-

не на Каскада Въча ще бъде разрешен проблемът с водоснабдяването
на над 800 000 човека. За изпълнението на проекта се говори от години, дори предишното управление на
страната бе включило проекта сред
приоритетните. За съжаление, предвиденият срок за изпълнението на
идейния проект изтече през пролетта на тази година. Затова попитахме новия областен управител какво
е становището му за бъдещето на
проекта за изграждане на Каскада
Въча.
„Наскоро имах среща със заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството - Геор-

Новият областен управител на Пловдив - инж. Иван Тотев, е роден на 28.10.1975 г. в
Пловдив. Завършил е „Компютърни системи и технологии“ в Техническия университет. В
момента завършва магистратура „Публична администрация“ в юридическия факултет
на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. През 2007 г. е избран за кмет на пловдивския район „Източен“. На миналите парламентарни избори е избран за народен представител, а на 12.08.2009 г. е назначен от министър-председателя Бойко Борисов за областен управител на Пловдивска област.

ÑÒÐ. 16

8*2009

ги Прегьов, който се изненада, че е
налице толкова сериозно забавяне и
пое ангажимент да потърси контакт
с английската фирма-изпълнител на
идейния проект за бързото му завършване. Радвам се, че зам.-министърът на регионалното развитие
изрази увереност в стартирането и
завършването на проекта през настоящия мандат. По начина, по който до момента се е работило по
изпълнението му, реализацията на
проекта вероятно щеше да продължи
през следващите 15 години“, заяви
г-н Тотев.
„При положение, че има политическа воля, изпълнението на строителните дейности би могло да започне
още през този мандат. До края на
месеца (б.ред. септември 2009 г.) ще
бъде създадена нова работна група за
Каскада Въча. Планираме да организираме пълна презентация на проекта в Пловдив“, допълни областният
управител.

> áèçíåñ
Канализацията на Оризари
и Кадиево
Друг сериозен проблем в област
Пловдив е свързан с необходимостта
от изграждане на канализационна
мрежа и пречиствателна станция в
селата Оризари и Кадиево. Следилите
развитието на превърналия се в национален казус проблем със столичния
боклук вероятно знаят, че изпълнението на подобен проект е част от
договореностите между държавата и
Община Родопи, направена във връзка
с приемането на 100 000 тона софийски отпадъци. „Възлагането на
поръчката и рамкирането на сроковете за изпълнение зависят от Община
Родопи. Държавата се ангажира с
финансирането на проекта, който ще
залегне в бюджета за следващата 2010 г. Кога точно ще се изградят
канализационните и пречиствателните съоръжения зависи изцяло от Община Родопи. Разбира се, при положение, че има осигурено финансиране,
смятам, че в рамките на следващата
година строителството може да започне“, увери областният управител
на Пловдив.

За реконструкцията и модернизацията на стадион Ботев
Актуална тема не само за феновете на ПФК Ботев, но и за голяма част
от населението на Пловдив, е реконструкцията и модернизацията на
стадион Ботев. В отговор на въпроса ни каква би могла да бъде ролята
на областната управа за привличане
на сериозен инвеститорски интерес
към съоръжението, инж. Тотев заяви:
„По отношение на реконструкцията и
модернизацията на стадион Ботев, в
момента най-належащо е приемането
на решение на Министерски съвет с
допълнителна защитна клауза за Министерството на отбраната, която
да го оторизира за контролен орган
при всякакви разпоредителни сделки и
концесии със стадиона. За разлика от
предходните преговори, този път се
постигна принципно съгласие за прехвърлянето на спортните зали и стадиона към Община Пловдив. Благодарение на това, имотът няма да се дели
на две. Вярвам, че в рамките на някое
от следващите заседания на Министерски съвет проблемът със стадиона ще намери място в дневния ред“.
„След като се вземе решение за

собствеността, общината ще има
възможност да инвестира в модернизацията на стадиона. В момента тя
няма право да финансира каквито и да
е строителни дейности или подобрения на базата, защото тя не е нейна
собственост“, увери г-н Тотев.
В плановете на областната управа за реконструкцията на стадиона са
залегнали мерки не само за подобряване състоянието на самото съоръжение, но и на прилежащите му спортни
зали. „За целта ще бъдат отделени
средства от общинския бюджет, защото за нас е важно да задържим
клубовете, които ползват залите,
включително и армейските спортни
клубове“, допълни областният управител.

Проектът за възстановяване
на Римския стадион в Пловдив
Утвърждаването на Пловдив като
европейски културен и исторически
център изисква специално отношение
на държавата - в лицето на областния управител, към проекта за
възстановяване на Римския стадион
в града. Затова попитахме инж. Иван
Тотев ще бъдем ли свидетели в близко бъдеще на реална работа по изпълнението на проекта.
„С удовлетвореност мога да завява, че още в началото на мандата
успяхме да реализираме положителни
стъпки в развитието на проекта за
Античния стадион в центъра на Пловдив. Разрешихме един от проблемите,
който съществуваше от много месеци, а именно получаването на разрешително от Националния институт по
паметниците на културата (НИПК).
Съществуваше несъгласие от страна на НИПК с идейния проект, който
представи областната администрация, и по който бяха отпуснати европейските средства за финансиране в
размер на 900 000 евро“, коментира
инж. Тотев. „На поредната среща в Министерството на културата изпратих подготвен екип и с помощта на
министерството успяхме да издействаме това разрешително. В настоящия момент вече чакаме утвърждаване от Агенцията за обществени
поръчки за начина и сроковете, по
които трябва да се проведат обществените поръчки, след което започваме възлагането им. Не съществуват
никакви пречки пред стартирането на

проекта и реално строителните дейности по възстановяването на Римския стадион могат да започнат през
пролетта на следващата година.
Имаме шестмесечен срок за изготвяне на технически проект, което е
първата процедура. След техническия
проект започва възлагане на строителните дейности на фирми-изпълнители“, поясни той.
Източник снимки: Plovdiv24.bg
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Лъчисто отопление в
изложбени зали, открити
кафенета и ледени пързалки
Част I. Комбинират висока ефективност, добър комфорт, лесна
експлоатация и възможност за пълна автоматизация
Системите за лъчисто отопление, базирани на инфрачервени излъчватели, са утвърдено решение за отопляване на големи като
обем помещения. Това ги прави предпочитани в изложбени и спортни зали, големи фоайета, ледени пързалки и други. С тези системи
се постига ефективно и икономично отопление на помещения с
височина на тавана от 4 до 35 метра.
Сред често изброяваните причини,
предопределили все по-широкото им
приложение, са добрият топлинен
комфорт на хората при сравнително
невисоки енергийни разходи. Използването на лъчисти отоплителни системи осигурява бързо и ефективно загряване на помещението, при
това за сравнително кратко време.
Сред предимствата им е и възможността за отопление както на цялото помещение, така и само на отделни зони от него. Добре известно е, че
това е трудно постижимо с традиционно използваните отоплителни
системи. Освен в закрити помещения,
лъчисти инфрачервени излъчватели
се използват и за отопление на открити площи. Разработени са специални инфрачервени излъчватели, подходящи за отопление на стадиони,
улични кафенета, концертни площадки на открито и т.н.

Конвективното отопление неефективно за големи обеми
Известно е, че използването на
конвективно отопление за нагряване
на голям обем въздух е скъпо и немного ефективно решение. Причината е в
характерното за този тип отопление
разпределение на въздуха, а именно
съсредоточаването на по-топлия
въздух в горната част на помещението, а на по-студения - в долната. Резултатът е значително повишаване на
топлинните загуби, тъй като се загрява безполезно пространството под
тавана на помещението. На този факт
се дължи и сравнително ниската ефективност на традиционните системи
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при решаването на задачи за отопление на големи като обем помещения.
За разлика от конвективното отопление, при което първо се загрява
въздухът и чрез него - предметите, характерно за лъчистото отопление с
инфрачервени излъчватели, е че топлинният поток се насочва непосредствено към отопляваната зона. Лъчистото отопление загрява директно
хората и предметите, които излъчвайки топлина загряват и въздуха. Постига се по-висока температура на въздуха в долната част на помещението, а
най-ниската температура е в под
таванното пространство.

КПД на лъчистите системи
значително по-висок
Направени изследвания показват,
че при конвективното отопление
температурният градиент по височина е 1,7 - 2,5 оС/m, поради издигането на топлия въздух в горната част
на помещението. В този случаи разликата в температурата между пода
и тавана може да достигне 6 – 10 °С.
При инфрачервеното отопление температурният градиент е приблизително 0,3 °С/m, като се поддържа повисока температура в близкото до
пода пространство.
Следователно, комфортната температура на височина 1,5 m може да
бъде понижена с 2 - 3 оС, без това да
окаже негативно въздействие върху
хората, тъй като температурата в
близост до пода ще е в порядъка 18 19 °С. Това е една от причините за
постигането на значително по-висок
коефициент на полезно действие на

Фиг. 1. Примерна схема на отопление с
инфрачервени излъчватели.

лъчистите отоплителни системи.
Той обикновено възлиза на около 92%,
което е с от 15 до 30% по-голяма
стойност в сравнение с традиционните системи. Към факторите, определящи високата ефективност на
лъчистото отопление, следва да се
отбележи и отсъствието на топлопреносна мрежа, която при конвективните системи е сред източниците на
значителни загуби на топлина.

Температура на излъчващата
повърхност
Изброените предимства на лъчистото отопление се дължат на специфичния принцип на предаване на
топлината от излъчвателите към
обектите. Известно е, че топлинната енергия от излъчвателя представлява електромагнитно излъчване.
Интензивността и характеристиките му зависят непосредствено от
температурата върху повърхността
на излъчвателя. Известно е, че електромагнитните вълни с го-голяма
дължина съдържат по-голямо количество енергия. Следователно колкото
по-голяма е дължината на вълната,
толкова по-висок е интензитетът й
на излъчване.
Температурата на излъчващата
повърхност може да варира в широк
диапазон в зависимост от предназначението на излъчвателя. Той е от 100
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Фиг. 2. Принципна схема на
разпределение на топлината при топловъздушно или
конвективно отопление (а)
и лъчисто отопление (б)

б

- 200 оС при нискотемпературните излъчватели, подходящи за сгради с височина от порядъка на 2,5 - 3,5 м, до
около 2000 оС при високотемпературните излъчватели,
предназначени за помещения с много голяма височина. Излъчвателите, разработени специално за отопление на
открити площадки или балкони с височина по-голяма от
4 метра, обикновено имат температура на излъчващата повърхност, не по-висока от 950 оС.

Не е необходимо използване на междинен
топлоносител
Обикновено инфрачервените излъчватели се монтират
в близост до тавана на отопляваното помещение. Те излъчват инфрачервените лъчи, които се насочват директно към отопляваната зона, пренасяйки топлинна енергия,
без да загряват околния въздух. Както бе подчертано, по
този начин се постига предаване на топлинната енергия
директно от нагревателния елемент към обектите, намиращи се в зоната на действие на нагревателя. Това
позволява сериозно съкращаване на необходимото време
температурата да достигне комфортните си стойности. Следователно отпада необходимостта от постоянно
или предварително подгряване на отопляваната зона, а
също така се дава възможност за намаляване на поддържаната температура през определени периоди на деня, в
които не се налага отопление. Предаването на топлинна
енергия посредством топлинни (инфрачервени) вълни изключва необходимостта от използване на междинен топлоносител, което обяснява и минималните загуби на енергия до достигането на необходимия температурен баланс.
Често към системата се включва терморегулатор, който допълнително повишава възможностите за икономия
на енергия. Освен че позволява поддържане на различни температурни режими в отделните части на помещението,
системите за лъчисто отопление позволяват и напълно
да се изключат уредите в различните зони.

ограждащите елементи също допринася за повишеното
топлинно самочувствие на хората, тъй като се елиминира чувството за излъчване на хлад от тях.
Специфичният принцип на работа на инфрачервените
отоплителни системи допринася за намаляване подвижността на въздуха и възпрепятства образуването на
течения. Затова дори и при по-ниска температура на
въздуха в помещението, поради умереното и равномерното въздействие на лъчистото отопление, хората имат
приятно усещане за топлина. Друг плюс на инфрачервените системи е, че те не генерират допълнителен шум.
Монтирането на излъчвателите на тавана или в ъглите
между тавана и стената, повишава универсалността на
използване на отопляваното помещение.

Решава се проблемът със запрашеността
Отличителен фактор от гледна точка на техникоикономическите и хигиенните свойства на системите с
инфрачервени излъчватели е равномерната температура на въздуха както по вертикала, така и по хоризонтала. Излъчваните топлинни вълни не предизвикват прегряване на отделни зони, конструкции или оборудване, както и на материали, намиращи се в помещението. Осигуряват равномерно разпределение на топлината в него.
Тъй като отсъства активно преместване на въздушните маси, се решава проблемът със запрашеността и
теченията. При използване на инфрачервено лъчисто отопление, отоплителните уреди се монтират на определена
височина, която се определя в зависимост от вида на
излъчвателя, но обикновено не е по-малка от 3,5 метра. Характерна специфика на излъчвателите е, че имат сравни-

Добър комфорт при по-ниски температури
При лъчистото отопление инфрачервените излъчватели се разполагат по начин, осигуряващ равномерно разпределение на топлината по цялата отоплявана площ.
Това създава усещане за по-висока температура на обкръжаващия въздух от действителната му стойност.
Казано по друг начин, хората се чувстват комфортно при
по-ниски температури. Повишената температура на
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личните сезони. При инфрачервените
газови излъчватели, процесът на
горене е напълно автоматизиран, което води до по-ниски разходи на газ.

Конструкцията се оразмерява
топлотехнически

Фиг. 3. Схема за разпределението на
топлинното излъчване при монтаж на
излъчвателите на таван и на стена.

Фиг. 4. Отопление на открити пространства с инфрачервен излъчвател

телно малки размери. По този начин
пространството около стените остава свободно от отоплителни тела,
което позволява реализацията на различни интериорни решения.

Пълен контрол върху процеса
на отопление
Според специалисти в областта,
инсталирането на инфрачервените
излъчватели се осъществява сравнително лесно и бързо. Не се налага
обособяване на котелни помещения,
изграждане на топлопреносни мрежи
и т.н., а също така не се изисква и наличието на постоянен обслужващ
персонал. Обикновено инфрачервени
излъчватели се оборудват със системи за автоматично регулиране, благодарение на които се постига пълен
контрол върху процеса на отопление
на помещението както по температура, така и по време. Предварително се програмират необходимите параметри на отоплителната инсталация. Системата за регулиране би
могла да се интегрира с централна
система за управление, което би
осигурило възможност за пълно управление на енергийните потоци. Предлагат се и системи за управление,
предлагащи възможност за пълен
контрол и управление на отоплителната система в зависимост от раз-
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За да се гарантира ефективността на лъчистото отопление е необходимо коректно да се оразмери системата и да се направи подходящ
избор на инфрачервени излъчватели за
съответното приложение. Важно е
предварително конструкцията да се
оразмери топлотехнически, като се
отчитат загубите на топлина през
ограждащите елементи. Те обикновено се формират от преминаване на
топлината през стените, пода, покрива, прозорците и вратите на помещението.
Необходимата предварителна информация включва размера на помещението, конструкцията на стените и
използваните при изграждането им
материали, размера и вида на вратите и прозорците. Условието е изходната мощност на отоплителната
система да е по-голяма от изчислените загуби на топлина през ограждащите елементи на отопляваното помещение. В зависимост от получените резултати се определят видът и
броят на отоплителните тела. При
монтажа е необходимо да се има предвид, че разстоянията между отделните излъчватели следва да бъдат не помалки от разстоянието от съответния уред до пода. При постоянно
присъствие на хора в помещението,
разстоянието от уреда до главите на
хората трябва да бъде не по-малко от
1,5 - 2 m. Ако общата температура
на въздуха в помещението е по-ниска
от комфортната или е необходимо да
се отопляват хора на открита площадка, е целесъобразно излъчвателите да се разположат, така че по-голямата част от тялото на хората да
попада в обхвата на топлинния поток.

Подът в помещенията със специална топлоизолация
При необходимост от поддържане
на различни температурни нива в
отделни зони на едно и също помещение, подходящо решение е монтирането на уреди с различна мощност.
По този начин с минимални енергийни загуби се осигурява необходимият
температурен режим.
При избора на мощност на инфра-

червените излъчватели следва, също
така, да се отчете и височината на
тавана. Ако помещението е с малка
височина, е необходимо да се използват излъчватели с ниска повърхностна температура и с голямо разсейване на излъчването. В помещения с
високи тавани е необходимо да се
монтират излъчватели с голяма
повърхностна температура, и съответно с голяма интензивност и концентрация на топлинния поток.
В процеса на проектиране на отопление с инфрачервени излъчватели е
необходимо да се вземе предвид и
фактът, че подът се явява повърхност,
поглъщаща топлина от излъчвателите, което налага специфични изисквания към топлоизолацията му. Изискването се отнася предимно до сгради,
които не разполагат с приземен етаж.
Необходимо е разположението на инфрачервените излъчватели да се избере, така че под въздействието на
излъчвателя да се намира максимална
площ от отопляваната повърхност.
Условието следва да се спазва особено стриктно в помещения, в които има
условия част от тях да останат в
сянка. Тава би могло да доведе до чувство на дискомфорт за намиращите
се в тази част от помещението хора.
Също така, ако инфрачервените излъчватели се използват като основно отопление на помещението, е необходимо да се предотвратят възможностите за появата на течения.

Предимства и недостатъци
системите
В обобщен вид основните предимства на лъчистото отопление са:
n Висок КПД;
n Значително свободно пространство в отопляваната зона;
n Неограниченост на възможностите за дизайнерско оформление на
помещението;
n Бързо загряване;
n Възможност за зониране на помещението;
n Лесни за изграждане и поддържане
системи;
n Хигиенен начин за отопление;
n Безшумни уреди, тъй като нямат
движещи се части.
Към недостатъците на инфрачервените излъчватели би могла да се
посочи сравнително високата себестойност на оборудването.
Статията продължава в следващ брой на
списание Технологичен дом.
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Кондензационни котли
Част I. Технически възможна ли е ефективност на котел
по-висока от 100%?

В последните години кондензационните котли се радват на напълно
заслужен интерес както от специалисти и инвеститори, така и
от крайните потребители. Сред причините за нарастващия им пазарен дял са високата им ефективност и големите възможности
за избор между различни модели, производители и мощности. От
друга страна, инвестицията в кондензационен котел не е малка, а
често срещаното твърдение за работа с ефективност над 100% е
въпрос на разгорещени дискусии сред представителите на бранша.
За конструкцията, коефициента на полезно действие и инвестицията в кондензационен котел разговаряме с доц. д-р инж. Ивайло Банов
- председател на националната професионална секция по “Отопление, вентилация, климатизация, хладилна и сушилна техника, топлоснабдяване и газоснабдяване“ към Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и ръководител на катедра „Топлинна
и хладилна техника“ в Техническия университет – София.
Ефективност над 100% на котел
е физически невъзможна
С въпрос за гръмко обявяваните
стойности на ефективността на
кондензационните котли и реално
постижимият от тях КПД стартирахме разговора си с доц. Ивайло
Банов. „Терминът коефициент на
полезно действие намира масово приложение в практиката, но не е правилен за този вид съоръжения“, коментира той. „За КПД е коректно да
говорим тогава, когато имаме енергия, която се преобразува в работа.
Тук работа няма. Затова по-правилно е използването на термина ефективност“, допълва доц. Ивайло Банов.
Известно е, че ефективността се
определя на база получената енергия
за единица използвано гориво. „В процеса на горене горивото изгаря (окислява се), при което се отделя енергия под формата на топлина. Ако се
използва цялото количество отделе-

на енергия, ефективността очевидно ще е равна на 1. Ефективност над
100% означава, че се използва повече
енергия от произведената. Това физически е невъзможно“, заяви ръководителят на катедра „Топлинна и хладилна техника“ в ТУ – София. Според
него, твърдението за ефективност
108% е въпрос по-скоро на тълкуване, на отправна точка и на търговски трикове с цел повишаване на
продажбите. В допълнение той посочи, че до известна степен случващото се на пазара е нормално. На практика, достигането до висока ефективност при кондензационните котли се дължи на оползотворяване на
съдържащата се в димните газове
топлинна енергия.

Работи се с термина
долна топлина на изгаряне
Основен момент при пресмятане
ефективността на котела е определяне на топлината на изгаряне. Тя

дефинира количеството топлина,
която се отделя при изгарянето на 1
kg твърдо или течно гориво и на 1 m3
газообразно гориво. Топлината на
изгаряне е горна и долна топлина на
изгаряне. В разговора ни доц. Банов
отбеляза, че в техниката се работи
с термина долна топлина на изгаряне, която представлява топлината,
отделяна при изгаряне на единица
гориво, без да се включва топлината
на преобразуване на водната пара, получена от изгарянето на водорода и
от влагата в горивото.
Известно е, че в процеса на окисление на горивото, като отпадни
продукти от горенето се отделят
предимно водна пара и димни газове,
както и малко количество други газове. Газообразното гориво, с което
работят преимуществено предлаганите кондензационните котли, е
съставено основно от метан (около
98%). „При изгаряне на газообразно
гориво се отделя огромно количе-
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ство водна пара. Например, при изгарянето на 1 нормален куб. метър
природен газ се отделят около 2 куб.
метра водна пара. За да се образува
тази пара е необходима енергия“,
заяви г-н Банов.

Изчисляване на
коефициента на ефективност
на котела
Топлината, която се освобождава при кондензацията на водните
пари, се отчита при определяне на
горната топлина на изгаряне. Тя се
дефинира като количеството топлина, която се получава при изгаряне
на единица гориво, като към нея се
прибави топлината, която се освобождава при кондензацията на водните пари, съдържащи се в продуктите на горене. „Процесът на кондензация е обратен на процеса на
изпарение. Енергията, необходима за
протичане на процеса на парообразуване, се отделя при понижаване на
температурата на димните газове
при достигане на температурата на
насищане при охлаждането им. Започва процес на кондензация на водните пари. В зависимост от това
дали се взема предвид тази енергия,
се получава горната или долната
топлина на изгаряне“, поясни доц.
Банов. „В техниката, както вече
споменах се работи с долната топлина на изгаряне, при която не се
отчита енергията, получавана при
кондензацията на водните пари.
Съвсем естествено долната топлина на изгаряне има по-малка стойност. Спрямо нея се изчислява КПД
или както е по-правилно в случая коефициентът на ефективност на
котела. Това са и характеристиките, които производителите би следвало да посочват в каталозите“,
допълни той.
По думите на доц. Банов, котлите на течно гориво са с КПД от порядъка на 93 - 95%, докато при газовите котли тези стойностите са
около 95 - 98%. „Тъй като част от
енергията не може да се оползотвори, стойността на ефективността
не би могла да достигне 100%. Видно е, че при котлите на течно гориво неоползотворената енергия е
около 5 - 6%, докато при газообразното гориво тя е едва около 2 - 3%“,
заяви в допълнение той.
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Фиг. 1. Оползотворяване на долна и
горна топлина на изгаряне при нискотемпературен и
кондензационен котел.

На какво се дължи високата
ефективност на
кондензационните котли?
Температура на кондензация или
на насищане на водната пара представлява температурата, при която водните пари, съдържащи се в
продуктите на изгаряне, се превръщат в наситени и започват да
кондензират. В зависимост от т.нар.
коефициент на излишък на въздух, при
газообразното гориво стойността
на температурата на насищане е в
границите между 50 - 60 оС.
„Ако температурата на димните
газове се понижи под тази стойност,
се преминава температурата на
насищане, което означава, че водните пари в димните газове започват
да кондензират. При фазовия преход
от водна пара към вода се освобождава енергия, която е равна на енергията, необходима на водата да премине от течно до газообразно състояние“, коментира доц. Банов, допълвайки: „В действителност това е
допълнителната енергия, на която се
дължи високата ефективност на кондензационните котли в сравнение с
моделите без кондензационна камера“.

Как се получава
ефективност 108%
В отговор на въпроса с колко би
могла да се повиши ефективността
чрез понижаване на температурата на димните газове, Ивайло Банов заяви: „Известно е, че пониже-

нието на температурата им с приблизително 10 оС води до повишаване на ефективността на котела с
1%. Това се дължи на по-доброто
използване на потенциала, т.е. на
енергията, на димните газове“. В
последващия ни разговор, той изясни начина за достигане на посочваните от редица производители
стойности на ефективността на
кондензационните котли над 100%.
„При охлаждане на димните газове
от 100 оС до 50 или до 60 оС, при
които започва процесът на кондензация, се наблюдава температурна
разлика от около 40 оС в сравнение
с традиционно използваните котли.
Следователно, при повишаване на
ефективността с 1% на всеки 10 оС,
би следвало ефективността на
съоръжението да се повиши с общо
4%. Нека допуснем, че първоначалната ефективност на котела е 98%.
Като се прибавят посочените 4%,
се получава ефективност от 102%.
Допълнително, в процеса на кондензация на водната пара в димните
газове се отделя енергия, която
също се използва. По този начин
ефективността би могла да се повиши с още 2 - 3%. Затова и редица
търговски фирми обявяват стойности от порядъка на 106 – 108%“, коментира доц. Банов.

Защо аритметиката
не е вярна?
И все пак, това не е вярно, категоричен е Ивайло Банов: „Отговорът

> ÎÂÊ îáîðóäâàíå
се съдържа във факта, че 98%, към
които се прибавят допълнителните
проценти от понижаването на температурата на димните газове и в
процеса на кондензацията им, са определени при т.нар. долна топлина
на изгаряне. Всички знаем, че в природата енергията просто се преобразува от един вид в друг. Възможно ли е да от единица енергия да се
получи повече от единица? Естествено, че не е възможно. В случая
всичко зависи от отправната точка“. В допълнение той посочва, че
безспорно кондензационните котли,
работещи на газ, имат по-висока
ефективност от традиционно използваните газови котли. Сравнението е на база котли, работещи на
газ, тъй като кондензационните
котли, захранвани с течно гориво,
намират твърде ограничено приложение, поради наличието на сяра в
тези горива и в димните газове при
изгарянето им. При понижение на
температурата под тази на насищане се образува серниста киселина, което води до активна корозия
на котлите.

Съпротивления,
преодолявани от димните
газове
Изяснявайки въпроса с по-високата ефективност на кондензационните котли, попитахме Ивайло Банов
за причините, поради които всеки
един котел не би могъл на има ефективност по-висока от 100%. „Повечето котли, предназначени за битовия сектор, разчитат на т.нар. гравитационна сила, която преодолява
аеродинамичното съпротивление на
котела и комина. При движението си,
димните газове са подложени на различни съпротивления – линейни, породени от триенето им в стените
на съоръжението и местни, които
възникват като резултат от промяната на посоката или скоростта им
на движение. За да могат да напуснат пещната камера, димните газове трябва да преодолеят тези съпротивления. Това може да стане по два
начина – естествен – чрез използване на разликата в наляганията, причинени от гравитационната сила и
изкуствен, механичен, чрез използване на вентилатор“, заяви Ивайло
Банов.
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Общата ефективност на котела се понижава
от вентилатора
Гравитационният напор представлява сила, основаваща се на факта, че разликата в температурата на работната среда поражда разлика в плътността й. По-горещата работна среда, която е с по-малка плътност, се стреми да се издигне към горните слоеве на системата. Съответно, работна среда с по-ниска температура и с по-висока плътност, „пада“ към по-ниско разположените части
на системата. „Именно тази разлика в плътностите се
явява движещата сила, благодарение на която димните
газове напускат котела и биват изхвърлени в атмосферата“, коментира доц. Банов. Както вече бе посочено, конструктивна специфика на кондензационните котли е наличието на допълнителен топлообменен апарат, в който
се охлаждат димните газове до ниски температури. „Затова в кондензационните котли се налага използването
на вентилатор, който принудително отвежда димните
газове в атмосферата“, пояснява доц. Банов, като допълва: „Вентилаторът консумира електрическа енергия. От
една страна, използването на потенциала на димните
газове в кондензационните котли води до повишаване на
ефективността им, а наличието на елемент, консумиращ
електрическа енергия, води до повишаване на експлоатационните разходи на системата“.

Прецизно определяне на температурата
на димните газове
За да се определи температурата, до която е це-

Фиг. 2. Ефективност на работа на стандартен, нискотемпературен
и кондензационен котел.

лесъобразно да се охладят димните газове, доц. Банов
съветва да се извърши технико-икономическа обосновка, която да даде отговор на този въпрос. „Охлаждането на димните газове до ниска температура в допълнителния топлообменен апарат на кондензационния
котел означава, че и топлоносителят, с който те се
охлаждат ще има ниска температура“, коментира инж.
Банов. Водогрейните котли са предназначени за загряване на топлоносител с изчислителни температури 70
о
С на входа на котела и 90 оС на изхода му или средна
– 80 оС. При кондензационните има и допълнителен
топлообменен апарат. Охлаждането на димните газове в него е за сметка на загряване на вода с температура около 50 оС. „Тази топла вода може да се използва
за битови нужди или като топлоносител за ниско температурно подово лъчисто отопление. Използването на
този топлоносител (от кондензационната част) при
най-често изгражданите конвективни отоплителни инсталации ще доведе до необходимостта от монтиране на отоплителни тела с по-голяма нагревна
повърхност заради по-ниската повърхностна температура, т.е. ще доведе до необходимостта от монтиране на отоплителни тела с по-голям брой елементи при
глидерните радиатори или панелни, с по-голяма дължина и брой панели. Това неминуемо води до по-голяма инвестиция, по-лош дизайн и пр.“, коментира доц. Банов
и допълни: „Ето защо кондензационната част на тези
котли се използва предимно за загряване на вода за битови нужди“.
„Изборът на кондензационен котел е необходимо да се
съобрази не само с мощността необходима за покриване
на топлинния товар на сградата, но и с наличието на
консуматори, оползотворяващи загрятата вода от кондензационната му част“, отбеляза доц. д-р инж. Ивайло
Банов.
Статията продължава в следващия брой на сп. Технологичен дом.
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Хидравличен баланс
в системите за отопление
Ръчни и автоматични баланс вентили и основни специфики
в приложението им
Оптималното балансиране на водните отоплителни системи е
сред условията за тяхната ефективна и безаварийна работа. Чрез
него се осигуряват оптимални хидравлични условия в системата.
Известно е, че в недобре балансираните отоплителни системи
съществува опасност от възникне на ситуация, при която в
отделни циркулационни контури се доставя недостатъчно топла
вода или обратното - по-голям воден обем от необходимия.
За да се осигури добро разпределение на потока гореща вода по отделните елементи на отоплителната система, за уравновесяване на
циркулационното налягане или на
температурата обикновено се използват баланс вентили. С тях успешно
се регулира дебитът на работната
среда и се предотвратява възникването на аварийни ситуации, поради
превишаване на граничните стойности на налягането.

Видове баланс вентили
Баланс вентилите се класифицират на основата на няколко основни
параметъра, сред които са работна
среда, предназначение на вентила (за

регулиране на температура, налягане, разход или комбинация от тях),
предназначение на тръбопроводната
система (за студено или горещо водоснабдяване, за отоплителни системи) и други. В зависимост от функционалното им предназначение се използват и различни конструкции баланс
вентили, сред основните от които са:
n Предпазни баланс вентили;
n Баланс вентили с автоматично регулиране на диференциалното налягане;
n Автоматични ограничители на дебит;
n Регулатори на дебит.
Основно баланс вентилите могат
да се разделят на два типа - ръчни и
автоматични.

Къде се използват ръчни
баланс вентили?
Те позволяват точна настройка на
системата, така че да се осигури
поддържане на оптимални работни
характеристики в условия на постоянно налягане на работната среда. С
помощта на ръчните баланс вентили е възможно не само да се осъществи добър хидравличен баланс на
тръбопроводната система, но и да се
изключат отделни нейни елементи. Те
намират широко приложение в системите с постоянен поток. Пример за
такава система са инсталациите с
вентилаторни конвектори. Правилното им функциониране се изразява в
подаване или получаване на необходимото количество енергия в точното
време. Добре подбраният пад на налягането, отговарящ на изчисления
дебит за всяка единица от системата, се задава чрез настройката на
ръчния балансиращ вентил. За оптималното функциониране на системата е необходимо да се балансира
всеки "център", в който се осъществява разделяне на водния поток.
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Фиг. 1. Принципна схема на свързване на
баланс вентил, в инсталация с вентилаторни конвектори.

Трябва да има вентили на всяко крайно устройство, в отделните щрангове и отклонения.
Като основно предимство на
ръчните баланс вентили се посочва
тяхната невисока себестойност.
Като основен недостатък би могло
да се отбележи, че при всяка промяна в инсталацията (добавяне или
отпадане на контури), трябва да се
извърши повторна настройка на системата, което е трудоемко и скъпо.

Автоматични баланс вентили разделят системата
на независими зони
Автоматичните баланс вентили
представляват пропорционални регулатори, които поддържат константно диференциално налягане в системата и ограничават до минимум смущенията, причинени от работата на
управляващите вентили. С тях се
постига гъвкаво изменение на параметрите на тръбопроводната система в зависимост от колебанията в
налягането и дебита на работната
среда.
Както е известно, регулируемите
параметри на отоплителни и охладителни системи са - налягане, дебит и
температура. Основна характеристика на автоматичните баланс вентили е голямото им бързодействие, което им позволява да поддържат зададените хидравлични условия в системите, компенсирайки смущенията,
внесени от управляващия вентил.
Използването на автоматични баланс
вентили, също така, позволява разделяне на системата на отделни, независими по отношение на налягането,
зони и осъществяването на тяхното
поетапно пускане в експлоатация.
Основните управляващи функции,
изпълнявани от автоматичните баланс вентили са:
n Автоматично поддържане на диференциалното налягане в регулируемия контур;
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n Възможност за ръчно настройване на вентила;
n Дрениране на съответния контур;
n Ограничаване на максималния дебит и възможност за компютърна
диагностика на регулируемия контур на системата.
Като предимства на автоматичните баланс вентили обикновено се
посочват тяхното бързодействие,
по-лесната и бърза настройка на системата, намаляването на броя на
вентилите, както и минималната необходимост от поддръжка на системата. Съвременните автоматични
баланс вентили се характеризират
също с висока надеждност и по-добри регулиращи характеристики.

Модулни са като конструкция
В практиката, в зависимост от
условията на работа и вида на инсталацията, както и от мястото на монтаж на вентила, се препоръчва използването на различни видове автоматични баланс вентили.
Част от съвременните автоматични баланс вентили са модулни
като конструкция - т.е. могат да
бъдат модернизирани или функционалността им да бъде разширена. Например един ръчен баланс вентил би
могъл да бъде доизграден до автоматичен такъв чрез добавяне на съответната управляваща част.

Използват се в системите
с променлив поток
Обикновено автоматичните баланс
вентили се използват в системите с
променлив поток. Те са с по-висок
коефициент на полезно действие, което се дължи на по-ефективното използване на енергията. Като резултат
от работата на управляващите вентили се променя налягането в инсталацията. Автоматичните вентили
стабилизират това налягане. Резултатът от работата им е равенство
на текущата стойност на диферен-

Фиг. 2. Принципна схема на свързване на баланс вентил в еднотръбна
отоплителна система

циално налягане на всеки един от охладителните или отоплителните колектори със зададеното проектно
налягане. При необходимост се осъществява допълнително ограничаване на
дебита с помощта на вентил, монтиран на подаващата тръба. Изборът на
автоматични баланс вентили гарантира гъвкава работа на климатичната система при промяна на текущите изисквания по отношение на отоплението или охлаждането.
Използването на автоматични
баланс вентили опростява структурата, инсталацията и работата на
системата. Отпада необходимостта
от използване на спирателни вентили, благодарение на функцията ръчно
затваряне.
През последните години качеството на автоматичните баланс вентили се увеличава чрез модернизиране
на конструкцията им и използване на
съвременни производствени технологии и материали. Баланс вентилите
се доставят в специална опаковка,
която се използва за предпазване от
повреди по време на доставката,
както и с цел топлоизолация - за намаляване на топлинните загуби в системите.
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Стандартът за сградна
автоматизация EIB
Част I. Създава огромни възможности за централизирано
управление на сградните инсталации
Сред най-наложилите се съвременни стандарти за сградна автоматизация е европейската инсталационна магистрала, или
European Installation Bus (EIB). В качеството му на стандарт за
изграждане на интелигентни комуникационни мрежи, той създава възможности за централизирано управление на устройства и
системи в сградите, които до този момент са функционирали
независимо една от друга. По този начин се изгражда икономична система от електрически устройства с много по-широка и
гъвкава функционалност, която би могла да се пригоди оптимално
към специфичните изисквания на всяка сграда.
Обект на настоящата статия са
основните функции на стандарта,
приложната му област, както и

възможностите за мониторинг и контрол на контролираните параметри
на микроклимата.

Основната функция на EIB
е да осигури автоматично управление
на устройствата и системите в една
сграда. Управлението се осъществява на базата на сензори, като детектори за движение или термостати,
които изпращат импулси през средата за пренос към изпълнителните
механизми.
Комуникацията между сензорите
се реализира посредством четири
различни среди (канали за пренос) кабел ниско напрежение (=24V), или
„магистрален кабел“; кабел за захранващо напрежение (~220V), или „захранваща линия“; радиочестотна EIB, както и чрез инфрачервена връзка. Сензорите и изпълнителните механизми
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могат да бъдат свързани и програмирани по желания начин.

Сериозна икономия на енергия от осветителната
система
Сред най-разпространените приложения на EIB са:
n Регулиране на стайната температура;
n Автоматично отваряне, респективно затваряне на
вратите и прозорците;
n Управление на осветлението, вентилацията и бялата
техника;
n Контрол на системата за сигурност, чрез сензори за
присъствие и за движение;
n Пожароизвестяването - чрез сензори за дим и много
др.

Сред възможностите на EIB мрежите е и реализацията на централизирани функции, свързани с управлението на инсталациите в една сграда. Например, при напускане на сградата осветлението, водата и някои електрически уреди, могат да бъдат автоматично изключени.
В зали за конференции, театри, а също и в жилищни помещения могат да се включват - съответно изключват,
различни осветени зони в зависимост от активността
на обитателите. Тези зони - както и осветеността в тях,
могат да се променят от потребителят по всяко време.
Възможно е да бъдат инсталирани произволен брой паник
бутони, например за активиране на всички лампи. През
нощта осветлението в няколко помещения, свързващи
определен маршрут в дома, би могло да се включва автоматично - при движение, или с натискане на един бутон.
Възможно е и задаване на период от време, след който
осветлението се изгасва автоматично.
Направени проучвания свидетелстват, че като резултат от централния мониторинг и контрол на осветеността в една административна сграда, е възможно да се
постигне икономия на енергия до 75% от осветителната система.

Индивидуален контрол на температурата
в помещенията
Във възможностите на стандарта EIB е всяка стая,
обхваната от системата за автоматизация, да има индивидуален контрол на температурата. Реализира се чрез
създаване на температурен (климатичен) профил на всяко помещение. По този начин работата на инсталациите за отопление и охлаждане ще се повлияе при отворен
прозорец, например. Ефективният контрол прави възможно
постигането на над 30% икономия на електрическа енергия в сравнение с обичайно консумираната, за период от
една година. Наред с това, отоплението би могло да бъде
управлявано в зависимост от нуждите на индивидуалното помещение.
По отношение на сигурността, EIB позволява при регистриране на криминално събитие, алармената система да бъде активирана и предпазните решетки да бъдат
спуснати независимо от периода от денонощието.
Не на последно място, EIB създава възможности за
симулиране присъствието на хора в жилището или цялата сграда, когато обитателите отсъстват. Симулаци-
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ята се постига чрез предварително зададени режими на
работа на отделни осветителни тела, които се включват и изключват периодично в различни помещения.

Централизиран контрол на сградните инсталации
Всички мониторирани и контролирани параметри на
микроклимата в жилището, офиса или цялата сграда
могат да се визуализират и управляват посредством
интерактивен панел. Обикновено панелите поддържат
различен брой предварително въведени работни режими
на отделните сградни инсталации - дневни, седмични или
месечни. Съществува и възможност контролът на следените параметри да се базира на текущите им стойности (температура, влажност и т.н.).
Чрез интерактивните панели централизирано могат
да се задават и поддържат оптималните стойности на
микроклимата. По този начин се контролира отоплението, климатизацията, вентилацията, както и положението на щорите във всички или в няколко отделни стаи, за
определен период от време. Сред най-актуалните модели са панелите със сензорен дисплей, виртуални бутони
и богат избор на тапети. По-традиционните като дизайн
и възможности панели за управление функционират чрез
бутони и многопозиционни ключове, а информацията се
визуализира върху цифров дисплей.

Дистанционно управление на сградните системи
Повечето операционни модули поддържат функцията
PoE (захранване през Ethernet) и се захранват през Ethernet
кабел или с батерии.
Някои от тях разполагат и с вграден уеб-сървър, който дава възможност за дистанционен контрол върху инсталациите през Интернет. Съществува възможност дистанционният контрол на сградните инсталации в един
дом, чрез система, която е базирана на EIB, да се приложи по аналогичен начин и за цяла сграда чрез използването на PC със софтуер за визуализация.
Посредством поддържане на съответните функции,
един потребител би могъл да бъде уведомен, както и пряко
да влияе на текущия режим на управление на жилището
си, например на отоплението, чрез мобилния си телефон.
Също така алармени сигнали могат да се подават на
специализирани организация, например службата за пожарна и аварийна безопасност, СОТ фирма или охранителна
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агенция. Чрез дистанционно конфигуриране и обслужване
на EIB съоръженията, например по Интернет, чувствително се намалява необходимото време за поддръжка на
системата.

Предимства на EIB мрежите
Предимствата на EIB мрежите са много. Конкретно те
зависят както от областта на приложение - административни или жилищни сгради, така и от самия потребител
и изискванията му. EIB мрежите са лесни за обслужване,
или както е модерно да се нарича днес, те са user-friendly.
Всеки обитател на апартамента или сградата би могъл
безпроблемно да оперира със системата, използвайки

обикновени бутони, телефон или посредством чувствителни на допир екрани. Потребителят има възможност свободно да добавя нови функции към системата.
Чрез създадената EIB мрежа, потребителите получават и гъвкава функционалност на много нива, нещо, което е трудно или направо невъзможно за реализация в
миналото. Например, завъртайки ключа на излизане от
офиса, работещите в него биха били спокойни, че е изключено и забравеното осветление в сутерена. По този
начин EIB допринася за увеличаване на комфорта, сигурността и енергийната ефективност на сгради от областта на административния или битовия сектор.

Съвместимост на устройствата
в една EIB система
Устройства от различни производители с различна функционалност, поддържащи EIB, могат лесно да бъдат
свързани помежду си и да образуват функционираща EIB
система, твърдят представители на компании, поддържащи стандарта. EIB инсталациите се отличават с лесно
обслужване, тъй като съществува само един унифициран
PC-базиран софтуерен инструмент за проектиране и поддръжка, наречен ETS (EIB Tool Software). Използването на
инструмента не изисква специални знания по програмиране. Всеки проектант или монтажник, обучен в съответствие с ръководните принципи на асоциацията, подкрепяща EIB стандарта, има възможност да изгражда EIB системи.
Регистрирани и сертифицирани са повече от няколко
хиляди EIB продукта. Асоциацията, подкрепяща стандарта EIB, обединява над 100 членове и над 70 официално
признати учебни центрове. Още в средата на 2000 година, според EIBА, инсталираните EIB продукти са надхвърлили 10 милиона, а осъществените проекти са били
над 10 хиляди.
Източник снимки: ABB, Bticino, Gewiss, Helvar, Logysty, Schneider Electric,
Thomasnet, Vimar.

Статията продължава в следващ брой на сп. Технологичен дом.
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Стълбищни автомати
Неразделна част от сградните осветителни инсталации
Трудно е да се открие жилищна сграда, в която не са монтирани механични или автоматични
устройства за управление на стълбищното осветление. Наричани още „стълбищни автомати“,
те имат за задача да осигурят осветление на етажните площадки за определен интервал от време,
след което автоматично да го изключат. В зависимост от модела си, автоматите се отличават
с различни технически характеристики, някои от които са разгледани в настоящата статия.
Управлява работния режим на осветлението
Стълбищният автомат представлява устройство с
таймер, което управлява работния режим на осветителните тела. Таймерът е предназначен да затваря работен контакт, с последващото му отваряне, след зададен интервал от време. Интервалът на светене се задава ръчно или в автоматичен режим. Някои по-сложни
стълбищни автомати поддържат заложена програма за
сезонни настройки на работа.
Стълбищните автомати могат да бъдат механични
или електронни модули. Обикновено електронните
стълбищни автомати разполагат с цифров дисплей.
Механичните стълбищни автомати могат да се използват и като времерелета.
Обикновено времевият им обхват на настройка е от
1 до 7 min, с 15-секундни интервали на работа. Характеризират се с 16 А/230 V AC и cos ц = 1. Сред възможностите им е нулиране след около 30 s и автоматично
изключване при ток над 50 mA.
Подходящи са за управление на нажежаеми лампи и
луминесцентни тръби с мощност до 2000 W.

Превключватели специално изпълнение
Стълбищните автомати от този тип се характеризират с възможност за отчитане на работните часове.
След прекъсване на захранването, данните (времето и
цикълът на работа) се запаметяват в енергонезависима
памет. Ако захранващото напрежение отпадне и се
възстанови по време на работа на осветителите, бутонът трябва да бъде натиснат отново, тъй като обикновено отсъства функция за автоматично саморестартиране.
При част от моделите специално, или комфортно,
изпълнение интервалът на настройка е от 30 s до 20 min.
Както и при превключвателите с димер, таймерът се
изключва от собствената си защита, ако токът преви-

Електронни автомати с димер
Електронните стълбищни автомати са разделят на
няколко вида. Наложило се техническо решение сред тях
са превключвателите с функция „димер“. Обикновено тя
се състои в намаляване/прекъсване на осветлението с
цел предупреждение преди изключване. Димерът позволява силата на светене да бъде намалена до 50 % във времевия интервал (20 - 40 s), непосредствено преди изключване на осветлението от таймера за стълбищно осветление, след установеното време. Интервалът на настройка при тези автомати обикновено е от 30 s до 15 min, при
номинален ток 16 А и комутационна способност 16 А при
250 V.
Устройствата предлагат и възможност за автоматично изключване при ток над 50 mA. Подходящи са за управление на нажежаеми лампи – до 3500 W; луминесцентни
тръби 3500 VA (последователно компенсирани) и луминесцентни лампи 2500 VA (паралелно компенсирани). Предлагат се и модели стълбищни автомати с димер с различни технически характеристики. Например, интервал на
настройка: 1 - 20 min; изключване при двойно натискане
на бутона; мигновено превключване между таймер/дистанционен изключвател и други.
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Фиг. 1. Схема с трипроводно свързване.

шава максималната стойност 50 mA.
Осветителните тела, подходящи
за управление с подобни превключватели, са нажежаеми лампи 2300 W;
луминесцентни лампи 2300 W и луминесцентни лампи 1000 W (в паралел).
Сред останалите им характеристики са комутационна способност 16 А
при 250 V и опцията за мигновено
нулиране.
По-усъвършенстваните модели
превключватели комфортно изпълнение поддържат интервал на настройка от 30 s до 99 min, както и настройка на времето за предупреждение от
0 до 30 s. Характеристика на превключватели подобно изпълнение е и
функцията за самодиагностика. Автоматите се отличават и с точност
на цикъла, синхронизирана с мрежата.
Предлагат и опция за контролен вход,
например за датчик за движение.

Автомати с предупредителна
функция
Стълбищните осветителни системи комфортно изпълнение с т.нар.
„предупредителна“ функция са изработени в съответствие с DIN 18015.
Сред възможностите им са настройката на работния режим в диапазона
от 30 s - 99 min на 30 стъпки, както
и автоматично изключване при ток
над 50 mA (до 50 бутона по 1 mA).
Подходящи са за нажежаеми лампи: 2300 W; луминесцентни лампи
20х2х58 W и луминесцентни лампи
20х58 W (в паралел).
Част от останалите им технически характеристики включват режим
устойчивост до 60 min чрез задържане на бутона и точност на цикъла,
синхронизирана с мрежата. Таймерите притежават и функция за самодиагностика, което значително улеснява поддръжката и профилактиката им.

ÑÒÐ.

32

8*2009

Фиг. 2. Схема с четирипроводно свързване.

Електронни таймери
със сигнализация за изключване
Характерно за този вид устройства е, че контролният вход позволява свързване на бутони с общ товар на глим-лампите до 100 mA. Таймерите със сигнализация за изключване е възможно да се прилагат в 3и 4-проводни мрежи (фиг. 1 и фиг. 2).
Съответно, таймерът може да се
рестартира чрез свързаните бутони. Натискането на бутона, комбинирано със задържането му, изключва
осветлението (функция пестене на
енергия). Бърза поредица от натискания разширява интервала до няколко пъти равна на избраната стойност.
В зависимост от типа, чрез органите за управление на модула могат
да се избират следните режими на
работа:
TW – автоматичен таймер с предупреждение при изключване;
T – автоматичен таймер без предупреждение при изключване;
1 – постоянно светене (Вкл.);
0 – Изключено;
P – Импулсен режим на превключване без времева функция;
PN – Импулсен режим на превключване със застопоряване при отпадане на захранването.

Техническа спецификация
на автоматите
Времето за настройка при автоматичните таймери със и без предупреждение за изключване е в диапазона 0.5 - 12 min. Режимите включено/
изключено при доста от моделите се
индикират с цветни светодиоди. По
отношение на механичната си конструкция, таймерите обикновено се
изработват от пластмасов корпус,
със степен на защита IP 40. Използ-

Фиг. 3. Типични размери на устройството.

ват се пластмаси, които не само не
разпространяват пламъка, но са и
самогасящи. Обикновено таймерите
се монтират на DIN-шина TS35,
съгласно EN 50022, във всякакво положение. Притежават защита на
клемите от допир с пръст, съгласно
VBG 4, степен на защита IP 20. Въртящият момент на стягане е максимум
1 Nm, а обхватът на клемите е до 2.5
mm2 в зависимост от проводника.
Номиналното захранващо напрежение
е 230 V AC, -15% до +10 %, а изходящото е 250 VAC. Номиналната консумация на автоматите е 2 VA (1.0 W),
а номинална честота е от 48 до 63
Hz AC. Комутационната способност
е 10 А продължителен ток (разстояние под 5 mm) и 16 А продължителен
ток (разстояние над 5 mm). Механичният живот на автоматите включва 30 x 106 операции. Електрическият живот често се дефинира като
105 операции, при 16 А/250 V (активен товар), както и 80 000 операции
при 1000 W/250 V (товар – лампи).
Възможностите за свързване на
устройствата са по 3-проводна схема и по 4-проводна схема. Товарът на
глим-лампите е максимум 100 mA при
паралелно свързване към бутоните.
Автоматите са снабдени и с електронна защита от претоварване.
По отношение на издръжливостта
им на атмосферните влияния, автоматите функционират нормално при
температура на околната среда от
-25 до +55 °C и относителна влажност: 15% до 85% (съгласно IEC 607213-3, клас 3K3).

Функция автоматичен таймер
При автоматичните таймери със
и без предупреждение (фиг. 3) при изключване, след натискане на бутон,
например B1, контактът на изходно-
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Фиг. 4. Оперативни възможности на B1 в режими T и TW.

Фиг. 5. Импулсен режим P и PN.

то реле R се затваря (клеми L – 18) и се задава интервал
t. Ако се натисне бутон, преди интервалът t да изтече,
той започва да тече отново (функция Рестарт, съгласно
EN 60699-2-3). Няколко бързи натискания на бутона добавят 2, 3 или повече интервала с цел увеличаване на времето до 60 min.
Задържането на бутона над 2s прекратява зададения
интервал и изключва релето (функция пестене на енергия). В режим TW, устройството осигурява предупреждение за изключване (съгласно DIN 180-158-2) чрез генериране на кратки импулси (мигане) за 30 s, 15 s и 5 s преди
изключване.
Допълнителният управляващ вход C1 - C2 (фиг. 4) може
да бъде използван в режими T и TW, за да управлява таймера на стълбищното осветление с напрежение от 8 до
230 V AC. Този вход може да се използва за стартиране
и рестартиране на цикъла. Той не можа да бъде използван за изключване (енергоспестяване) или за програмиране на дълги интервали.

Импулсен режим P и PN
В импулсен режим на превключване без времева функция (Р) и импулсен режим на превключване със застопоряване при отпадане на захранването (PN) всяко натискане на бутон задейства изходното реле R. В режим Р,
релето R остава изключено всеки път при прилагане на
захранващо напрежение. В режим PN, релето се включва
след прилагане на захранващото напрежение U, ако релето е било включено преди отпадане на напрежението.
Релето R се включва и когато се приложи краткотраен
импулс на напрежение (до 2 s) на допълнителния контролен вход (C1-C2). По-продължителен импулс (над 2 s) отваря
изходното реле.
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Архитектурно осветление
Част I. Функции и съвременните възможности за реализация на
художествено-архитектурно осветление
През последните няколко години столичани се радват на активно
обновяване на нощния вид на града. Благодарение на различни
общински и частни инициативи, бяха осветени голям брой модерни сгради и исторически значими обекти в централната градска
част. Чрез светлината, бяха разкрити по нов начин художествените достойнства на архитектурното решение на сградите.
Промени се, в положителна посока, нощният облик на столичния
център. В унисон с урбанистичните тенденции в цяла Европа и
напредналите държави, вечерна София се превърна в привлекателно
място за отдих, забавления и прояви на открито. Разбира се, за
да имаме основание да се сравняваме с Виена, Лондон или Париж,
са нужни милиони евро и години време.

Тенденцията да се оползотворяват огромните възможности, които
предлага архитектурното осветление, не подмина и други големи градове в страната. Всеки, който се е
разхождал из стария Пловдив, Морска гара Варна или центъра на Русе
вечер, е имал шанса да се потопи в
наистина вълшебна атмосфера.
Предвид неоспоримия факт, че направеното е само "прашинка" от ресурса, който крие този пазарен сегмент, в следващите редове обръщаме специално внимание на архитектурното осветление.

Функции на архитектурното
осветление
Сред основните функции, възлагани на архитектурното осветление, са
модернизацията и естетизацията на
сградите и подобряването на нощния
светлинен облик на градовете. Освен
че осигурява видимост на различни по
своето предназначение сгради и обекти през тъмните часове на денонощието, архитектурното осветление
разкрива художествените им и архитектурни качества и обогатява тяхната самобитна визия. По този начин
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се създава атрактивен облик на градското пространство и естетична
среда за местните жители и туристи. Архитектурното осветление на
сградите успешно изпълнява и рекламна функция по отношение на намиращите се в нея търговски обекти,
привличайки вниманието на минувачите.

Начини за изпълнение на
архитектурното осветление
Съвременните екстериорни осветители предлагат широки технически и творчески възможности за осъществяване на интересни и уникални по същността си решения. Като
цяло, обаче, архитектурното осветление на сгради се базира на няколко
основни метода. Най-разпространените сред тях са цялостното осветяване на обектите, акцентното
осветление, комбинацията от общо
и акцентно осветление, както и подчертаването на контурите на сградата. С развитието на светодиодните и фибро-оптичните технологии,
все по-голям дял заема и многоцветното осветление.
При

цялостното осветяване
на даден обект
се използват прожектори, разпо-

ложени около обекта и директно насочени към повърхността му. Постигнатият светлинен ефект е постоянен и статичен. Този начин на
осветяване се препоръчва за сгради
със светли фасади или с малки и различно оцветени архитектурни елементи. Обикновено се използват осветители, излъчващи бяла светлина
с добър индекс на цветопредаване,
и прожектори с широко светлоразпределение.
Сред предимствата на този метод специалистите в бранша посочват сравнително евтиното и лесно изпълнение и ясното открояване
на обекта върху тъмния фон на околното пространство. Към недостатъците му се отнасят незабележимостта на архитектурните
детайли, които се осветяват фронтално от голямо разстояние, както
и като цяло безинтересната визия
на сградата, която се получава в
резултат от заливането на обекта
със светлина. Възможно решение е
прецизното насочване на прожекторите и степенуването на техния интензитет, с което се постига нюансирано разпределение на яркостите по осветената повърхност или
прожектирането на допълнителни
светлинни фигури и знаци върху
фасадата.
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Акцентно осветяване
на фасадите
Акцентното осветление предлага
далеч повече възможности за реализиране на оригинални художествени
светлинни решения върху фасадите
на сградите. Чрез разположени на
различни места прожектори и подходящо дозиран светлинен поток се
постига ритмично редуване на светли с по-тъмни участъци, което подчертава пластичността на сградата и архитектурните й детайли.
Освен че придава по-голяма естетическа стойност на нощния облик на
сградата, този вид осветление е и поенергийноефективно от общото, тъй
като не се осветява цялата фасада.
Недостатъците му са свързани с
някои особености при инсталацията
и обслужването на светлинните източници, разположени на труднодостъпни места. От първостепенна важност е прожекторите и захранващите кабели да бъдат дискретно монтирани върху фасадата, така че да не
нарушават архитектурната концепция на сградата. Друг съществен
момент в проектирането на акцентното осветление е правилното му
оразмеряване и прецизното разполагане на осветителните тела, така че
да бъдат избегнати дисхармонията и
нарушаването на визуалната цялост
на осветявания архитектурен обект.
Често срещан светлотехнически
похват е и комбинирането на акцентно с общо осветление, при което
едновременно се вижда цялата фасада на сградата, но впечатлението от
осветявания обект е по-цялостно и
по-естетическо.

Други методи за декоративно
осветяване
В случаите, когато се изисква
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подчертаване на формите, размерите или обема на дадена сграда се
използва контурно осветление. Светлинното очертаване на контурите се
решава чрез инсталиране на неонови
тръби или линейни светодиодни модули. С декоративното контурно осветление могат да се откроят и
характерните елементи на цяла група от сгради, така че да се подчертае принадлежността им към единен
архитектурен ансамбъл. С подходящо
осветление могат да се опишат и
силуетите на сградите, отделни
фасадни елементи или интересни
архитектурни решения.
При модерните сгради със семпли
и изчистени фасади е приложимо осветяването със специални декоративни светещи елементи. Обикновено това са модули от светодиоди,
които предлагат възможности за
димиране, изобразяване на различни
картини и периодична смяна на цветовете.
Освен със светодиоди, цветното
осветление на фасадите може да се
постигне и чрез използване на металхалогенни, луминесцентни и натриеви лампи, както и с различни цветни
филтри.
Сред най-новите технологии се
нарежда програмируемото динамично цветно осветление, което предлага безброй възможности за светлинно-цветови сценарии върху фасадите.

Съвременни насоки във
фасадното осветление
Според експерти от бранша,
първоначалната концепция за фасадно осветление – визията на осветяваните обекти да съответства
напълно на дневния им изглед, вече е
изместена от идеята осветлението

да интегрира сградата в заобикалящия я ландшафт. В съответствие с
новите разбирания околното пространство е урбанистично и архитектурно свързано с осветяваната
сграда и не трябва да бъде светлинно игнорирано. Едновременно с това
се утвърждава тенденцията за подискретно осветление на градското
пространство, при което се ограничава интензивността на осветителите и те се монтират възможно найнезабележимо. Новият подход включва и умелото комбиниране на светли
и тъмни зони, съобразено с характеристиките на обекта и заобикалящото го пространство.

Начални етапи при проектиране
на архитектурно осветление
Проектирането на фасадното осветление е сложен и продължителен
процес, който включва няколко етапа.
На първо място се препоръчва
обстойно запознаване с архитектурните и историческите характеристики на сградата и нейното настоящо предназначение. Освен архитектурния план на сградата и вида на
фасадите, в процеса на проучването
следва да се разгледа и градоустройственият план. Целта е да се уточнят разположението на околните
сгради, улици и природни дадености,
както и вида на осветлението им
(разположение, нива на яркост, цвят
на светлината и други).
Следващият етап включва фотографиране и проучване на място на
съответния обект през деня и през
нощта, за да се определят позициите за наблюдение на обекта, видът
и цветът на осветяваните повърхности, възможните места за инсталиране на осветителните тела и зах-
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ранващите кабели. Важно е да се
уточнят и възможностите за електрозахранване на осветителната
уредба. Ако не може да се осъществи
от инсталацията на осветяваната
сграда, трябва да се потърси електрозахранване от близко разположен
трансформаторен пост, от електрическата мрежа за уличното осветление или от други места.

Формиране на идейната
концепция
Безспорно важен етап от проектирането на архитектурното осветление е създаването на светлинната
визия на сградата. Художествената
концепция може да се подчинява на
светлинно подчертаване на оригиналните архитектурни или исторически
елементи на сградата или да бъде
изградена с интересни светлинни и
цветови решения, които да компенсират отсъствието на подобни дадености.
След одобряване на художествената концепция от съответните инстанции (отдел за архитектура и
благоустройство в общината, главен архитект и други) се пристъпва

към избор на светлотехническите
показатели на осветяваната сграда.
На този етап се определя и местоположението, и ъгълът на насочване на осветителните тела, техният вид и се правят светлотехническите изчисления по проекта. За получаване на по-точна представа за
светлинната концепция се изработват 3D модели или се правят други
компютърни стимулации. Разбира се,
най-ясна представа за резултата от
проектирането може да се получи
при експериментиране на място.
Проектният процес завършва с изработването на идеен и работен про-

ект, които включват планове за разположението и начина на монтиране на осветителните тела, проектиране на захранващата електрическа инсталация и евентуално на система за автоматично управление на
осветлението.
Източник снимки: Д. Матеева, Barco, Brilliant
Lighting Design, Outdoor lights.

Статията продължава в следващ брой
на списание Технологичен дом, в който ще
ви запознаем с основните видове светлинни източници, използвани при изграждането на архитектурното осветление, техните светлотехнически и енергийни характеристики, както и с вариантите за избягване на така нареченото „светлинно
замърсяване“ на пространството.

8*2009 ÑÒÐ. 37

> ÂèÊ îáîðóäâàíå

Сондажни помпи
Стриктното спазване на основните етапи при
разработването на сондаж - гаранция за технически и
икономически ефективната му експлоатация

Водоизточникът е базов и незаменим елемент на всяка водоснабдителна система, независимо от предназначението й - питейна,
напоителна или друга. Проучването на характеристиките на един
водоизточник и правилната му експлоатация са жизнено важни
за безпроблемното и дълготрайно функциониране на цялата
водоснабдителна система.
Основни видове
водоизточници
Три са основните видове водоизточници:
n Повърхностни води;
n Подпочвени води;
n Дъждовни води.
Третият тип води - дъждовните,
могат да се разглеждат като средство за възстановяване на първите
два. Също така са и основен вид
водоизточник, когато наличието на
повърхностни и подпочвени води е
силно ограничено или изцяло липсва,
особено в приложения, свързани с
напояване.
Понятието повърхностни води
обединява потоци, реки, езера и др.
Тези водоизточници са сравнително
лесни за разбиране и използване, защото могат да бъдат постоянно
наблюдавани и лесно да бъдат измервани. Подпочвените води са изключително важен водоизточник и осигуряват огромна част от водния ресурс
за водоснабдяване и напояване в световен мащаб.
При подпочвените водоизточници
водните потоци са скрити, което
прави многократно по-трудно тяхното наблюдение, измерване и експлоатация. И мониторирането, и използването им са свързани с необходимостта от инвестиране в по-скъпи
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помпени агрегати или системи, посложен монтаж и пуск на помпата,
както и по-енергоемко обслужване,
сервизиране и експлоатиране.

Набивни, шахтови и сондажни
кладенци
Изпомпването на подпочвени води
налага изграждането на кладенци. В
зависимост от подхода, който се
използва при строителството, както и според размера на отвора им, те
се делят на:
Набивни кладенци. Изграждат се
чрез набиване на тръба с много малък
диаметър. Обикновено се разглеждат
като евтин начин за използване на
подпочвени води, чийто водоносен
пласт се намира на относително
високо ниво под земята. Набивните
кладенци не позволяват използването на потопяеми помпи.
Шахтови кладенци. Представляват кладенци с диаметър по-голям 800
мм, които се изграждат чрез изкоп.
Укрепват се посредством монтаж на
бетонни пръстени или иззиждане на
стените. Шахтовите кладенци се
използват за изпомпване на относително високи подпочвени води. Добиването на вода се реализира чрез
електрическа помпа, ръчна помпа или
по примитивния метод, използван в
миналото - с кофа или ведро, и скри-

пец, разположен на стойка над кладенеца.
Сондажни кладенци. Както личи
от наименованието им, тези кладенци се изработват чрез пробиване със
сонда, имаща диаметър, не по-голям
от 400 – 600 мм. Сондажните кладенци се укрепват с обсадна тръба, която би могла да бъде стоманена,
етернитова или пластмасова. Освен
за укрепване, тръбата спомага
дълготрайното експлоатиране на
кладенеца. Сондажите се изграждат
с различна дълбочина. Обикновено методът се използват за изграждане на
кладенци със средни и големи дълбочини, които биха могли да достигнат
и дори да прехвърлят 500 - 1000 метра.

Шахтовите кладенци филтрират
речните води
Понастоящем се използват и трите вида кладенци. Приложението им
се обуславя от конкретните географски и геоложки особености на
района, в който се изгражда кладенецът. Шахтовите кладенци, например, са силно разпространени за
добив на вода в районите на речните корита. Този тип кладенци са
известни още като филтрация, или
„инжекция“, на речния бряг. Изградени на определено разстояние от
речното корито, те използват воден
ресурс с голям дебит и високо подпочвено ниво. В действителност
тези води са се просмукали под земята от речното корито. Следователно се получава естествена филтрация при преминаването на водата през различните земни слоеве,
пясъци и глина.
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Валовите помпи - изместени от
сондажните помпи
В близкото минало експлоатирането на шахтовите
кладенци се е реализирало чрез т.нар. валови помпи
(shaft pumps), които представляват хидравлични машини
с относително сложна конструкция. Характерно за тях
е, че двигателят е сухо изпълнение, монтиран на
повърхността, който чрез дълъг вал задвижва помпената част, спусната под водата. Предимства на валовите помпи са лесната поддръжка на електродвигателя и отсъствието на необходимост той да бъде специално подводно изпълнение, което би го оскъпило. Найголемият минус на валовите помпи е наличието на дълъг
и тежък вал, свързващ двигателя и хидравличната част
на машината. Поради голямата си дължина, валът
трябва да бъде лагеруван на няколко места, което
заедно с високото му тегло води до значителни загуби, и съответно нисък коефициент на полезно действие.
Също така поддръжката на валовата система е затруднена от факта, че част от него се намира под
водата. Изброените причини са сред основните валовите помпи с течение на времето да бъдат изместени от много по-ефективните потопяеми сондажни
помпи.
Наричат се сондажни, защото външният диаметър на
този вид помпи варира от четири до дванадесет инча,
което позволява тяхното монтиране както в шахтови,
така и в сондажни кладенци. Някои производители предлагат дори потопяеми сондажни помпи с външен диаметър
три инча (76 мм), което дава възможност за инсталирането им в широко разпространения размер сондажи за
битово приложение с диаметър 100 мм.

Предварително проучване на сондажа
Етапът на предварителното проучване е изключително важен. Той стартира с определяне на заданието, а именно: необходимо количество вода и тип на системата (директно водоснабдяване или чрез междинен
резервоар). Следващата стъпка включва извършване на
геоложко проучване на района, в който ще бъде изграден сондажа. Целта й е да се избере най-подходящото
място за изграждане на сондажа, както и да се получи
представа за неговите параметри. Именно на базата
на зададените от една страна нужди, а от друга - на
очакваните параметри от геоложките проучвания, се
определя предварително размерът на сондажния кладенец. Той следва да бъде подходящ за модела помпа,
удовлетворяваща необходимия дебит. Често се прави
сравнение между необходимо количество вода и теоретичния дебит на сондажа. Анализът би могъл да
наложи промяна на избраната системата. Например,
нека разгледаме следния случай. Зададеното количество
вода е необходимо в определен момент от денонощието. То неколкократно надвишава дебита на сондажа.
Първоначалните планове са включвали директно подаване на водата. След направеното проучване се налага промяна на системата в посока изграждане на междинен резервоар, който да се пълни по-продължително
време с цел да се използва в моментите, в които е
необходимо.

Етапи при разработване
на сондажи
За да се осигури продължителната и безпроблемна
работа на един сондаж, е необходимо да се спазват няколко последователни стъпки, които са от изключителна важност. Неспазването дори на една от тях би могло
да доведе както до проблеми със самия сондаж и неговия
капацитет, така и до инсталиране на неподходящо помпено оборудване. Резултатът е очевиден - значителни
икономически загуби както от първоначалната инвестиция, така и от големите разходи за експлоатирането и
обслужването на сондажа.
Най-общо етапите, които следват да се изпълняват
при изграждането на сондаж, са:
n Предварително проучване;
n Сондиране, довършителни работи и тестване на сондажа;
n Разработване на сондажа;
n Избор на помпен агрегат;
n Избор на захранващ кабел, защита и аксесоари на помпата;
n Монтаж, експлоатация и обслужване на помпения агрегат.
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Сондирането завършва с
издаване на паспорт
Следващият етап от изграждането на сондаж включва самото сондиране. Обикновено се изпълнява от специализирани фирми, занимаващи се с
пробиване и изграждане на сондажи.
След приключване на сондажните
работи е от голяма важност да
бъдат определени параметрите на
сондажа. Тестването на сондажа
обхваща измерване на:
n Дебита му;
n На статичното водно ниво (нивото на водното огледало, когато
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сондажът е в покой, т.е. при неработеща помпа);
n На динамичното водно ниво (нивото на водното огледало, когато
сондажът дава тестов дебит,
т.е.при работеща помпа). Това
ниво характеризира пада на вода
в сондажа в зависимост от черпеното количество.
Има сондажи, при които статичното и динамичното ниво са почти
еднакви. При други сондажи обаче
разликата е огромна. Двете нива –
статично и динамично, са определящи за правилния избор на помпата,
особено в случай на голяма разлика
между тях. Те трябва да бъдат взети под внимание, така че помпата да
работи безпроблемно и при двете
точки на напора.
Друг важен параметър е нивото на
водоносния слой. Дефинира се като
ниво, на което водата постъпва в
сондажа. Характеристиката е сред
факторите, определящи избора на
местоположение на помпата.
Всички изброени параметри на
сондажа плюс неговия диаметър,
обща дълбочина, температура и
състав на водата (в случай, че съществува някаква особеност), се записват в паспорт, който се издава от
сондажната компания, изпълняваща
сондажния кладенец. Документът
следва да се предостави на собстве-

ника след приключване на всички дейности по изграждането, тестването
и разработването на кладенеца.

Разработването
на един сондаж
е процедура, която започва с тестването му. Представлява процес
на изпомпване на вода от кладенеца,
който стартира с минимален дебит,
постепенно увеличаващ се във времето. По този начин водоносните пластове се разработват оптимално,
осигурява се дългосрочна безпроблемна работа на сондажа с по-малко
наличие на пясък във водата.
Много често се пристъпва към
изграждане на водоснабдителна система на базата на изграден в миналото сондаж, за който няма никаква
информация. Също така някои сондажни фирми ограничават своята дейност до сондиране и изграждане на обсадната тръба. В тези случаи задължително трябва да се проведат мероприятия по определяне на гореописаните параметри. В противен случай се рискува ефективният и дългосрочен живот както на сондажа, така
и на помпения агрегат.
Източник снимки: АС Геоинженеринг, СХЛ,
Йони ДМ – Йонко Стоилов
Поради обширността и актуалността на темата за сондажните помни, редакцията ще я
продължи в следващи броеве на сп. Технологичен дом.
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Публично-оповестителни
системи
Важна част от цялостната концепция за сигурност и
безопасност в една сграда
Публично-оповестителните системи (ПОС) формират динамичната част на системите за сигурност и защита в административните, търговските и обществените сгради. Основната им функция е своевременно да информират присъстващите във всички помещения за възникнал пожар или друга
аварийна ситуация, както и да подпомагат хората с оглед безпрепятствената им евакуация от сградата. За целта могат
да се използват предварително записани съобщения или гласова алармена система с микрофон.
Съвременните решения са
с цифрово управление
Повечето съвременни публичнооповестителни системи са с цифрово управление. Функционалността им
е напълно програмируема, което дава
възможност работата им лесно да се
съгласува с други системи за сигурност. Специфика на модерните публично-оповестителни системи е
възможността те да бъдат лесно
надграждани. Могат да комуникират
чрез оптична мрежа, която осигурява пълна свобода на системната
топология. Възможно е конфигурирането на системата като резервирана, което осигурява високата й надеждност на работа. По този начин
е гарантирано, че дори физическо
прекъсване на оптичния кабел няма да
наруши работата й, което е от ключово значение за осигуряване на непрекъсната функционалност на системите за аварийна звукова сигнализация. Свободата на конфигуриране
позволява мащабиране на системата
посредством добавяне и отстраняване на блокове, според нуждите на
конкретното приложение.

рат и преконфигурират елементарно
както локално, така и дистанционно,
което дава възможност за бърза
реакция при възникнали промени. С
подходящ софтуерен продукт може да
се осъществи дистанционен мониторинг и диагностика на всички елементи на системата.
Водещите производители в областта предлагат отворени платформи, които могат да осъществяват
комуникация със системи и периферни устройства на други производители, както и със системи за сградна
автоматизация, пожароизвестителни системи и други сградни инсталации.
Предлагат се и усъвършенствани
модели, които поддържат няколко
операционни канала и разполагат с до
260 варианта на предварително записани съобщения. Този тип системи
имат вградена функция за самодиаг-

ностика, както на контролния модул,
така и на всички инсталирани високоговорители в сградата.

Използват се три вида
алармиране
Публично-оповестителните системи най-често се използват в комбинация с други средства и системи
за пожароизвестяване, включително
сирени, светлинни индикатори, ръчни
пожароизвестители и други.
В зависимост от предназначението на сградата и концентрацията на
хора се използват основно три вида
алармиране за създадена опасност –
тиха аларма, звукова аларма (сирени,
високоговорители), както и комбина-

Отворени системи с опростена
конфигурация
Повечето съвременни системи за
публично оповестяване се конфигури-
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ция от двете. Видът аларма зависи
от обстоятелството дали обитателите на сградата са в състояние да
се евакуират сами (възрастни хора,
пациенти в болница, малки деца, затворници и други), както и дали в сградата има голяма концентрация на
хора. За жилищни сгради и болници се
препоръчват тихите аларми, които
не всяват паника и подпомагат евакуацията на хората. В детски градини и училища се препоръчва инсталирането на системи, работещи в режим „звукова аларма“, а за търговски
центрове и гари - „комбинирана аларма“.

Елементи на ПОС
Най-общо казано публично-оповестителните системи се състоят от
централен модул и високоговорители, монтирани във всички помещения
и коридори на сградата.
Централният модул разполага с
вграден усилвател, специализиран
контролер и зонален маршрутизатор.
Обикновено се монтира в кутии, наричани ракове, с различни монтажни
изисквания. Съвременните модели
централни модули разполагат със
светодиоди върху предния панел, които информират оператора за текущия режим на работа на системата,
включително нивото на звука и т.н.
Специализираният контролер, наричан от специалистите в бранша
алармен, е „сърцето“ на гласовата
алармена система. Отличава се с
богата функционалност, включително пълен системен контрол, мониторинг и контрол на линейния импеданс
на тонколоните, авариен микрофон на
лицевия панел и мениджър на съобщенията. Маршрутизаторът е устройство, което добавя необходимия брой
зони и входно-изходни контакти към
гласовата алармена система.

Роля на високоговорителите
в ПОС
Повечето от предлаганите на
пазара високоговорители са разработени специално за лесен монтаж в
стени, тавани или мебели. Подходящи са за изграждане на звукови системи в магазини, офиси, училища,
хотели и др. Предлагат висококачествено възпроизвеждане на говор и
музика, както и лесна настройка на
изходната мощност.
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Сред най-модерните високоговорители за сгради са т.нар. звукови проектори.
Създадени с акустична форма и
дискретен дизайн, звуковите проектори осигуряват максимално добро
възпроизвеждане на широк диапазон
от ниски и високи тонове. Това определя и високото качество на звучащата фонова музика и идеално разбираема реч, с висока сила на звука и на
големи разстояния. На българския
пазар се предлагат насочени и двустранно насочени звукови проектори.
Първите - насочените звукови проектори, са подходящи за гласови оповестителни системи. Използват се за
възпроизвеждане на говор и музика на
закрито и на открито. При двустранно насочените звукови проектори,
двата високоговорителя са насочени
срещуположно един на друг, което ги
прави удобни за приложения в тунели, дълги коридори и търговски пасажи. Сред предимствата на звуковите проектори са лесната инсталация.
След като се свържат, проекторите
могат да бъдат насочени с прецизността на прожектор, с оглед осигуряване на звук със строго определени характеристики на точно определено място. Подходящи са за инсталация в офис сгради, търговски центрове, летища и други като предназначение сгради на закрито или на открито.

Системи за публично
адресиране
Разновидност на публично-оповестителните системи е т.нар. микрофонен пулт. Чрез него се осъществява повикване към избрана зона
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Възможности за фоново
озвучаване

от т.нар. система за публично адресиране (СПА). Специализираният
дизайн на СПА позволява вградения
им монтаж. Съвременните микрофон–станции разполагат със стабилна метална поставката, гъвкаво
микрофонно рамо и микрофон с
възможност за завъртане на 360
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градуса. Сред основните им възможности са настройка на силата на
звука, филтър за говор и др. Станциите са снабдени с бутони за всяка зона, както и за общо повикване.
Обикновено имат т.нар. моментен
бутон и светодиодна индикация за
избор на зона и др.

Допълнителен елемент към структурата на системите за публично
оповестяване е конферентният BGM
(Background music) източник. Устройството се използва като висококачествен източник за фоново озвучаване в системите за публично адресиране. Повечето модели BGM източници съчетават в себе си възпроизвеждащо CD устройство и цифров радио
тунер с компактни размери.
BGM източниците се използват
навсякъде, където е нужно създаване
на отпускаща атмосфера, например
във фоайета, ресторанти, барове,
шоу-руми и т.н. Те могат да се
свързват към всички видове усилватели. Поддържат възпроизвеждане на
CD и MP3 записи; цифров FM/AM тунер с възможност за запаметяване на
многобройни станции; едновременно
CD и радио възпроизвеждане; отделни изходи с контрол на усилването за
CD и радио; комбиниран CD и радио
изход със CD приоритет и други.
Източник снимки: Bosch Security Systems
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Климатизация от слънцето
Ефективни ли са технологиите за използване на слънчевата
енергия за захранване на системи за климатизация?

Всеизвестно е, че слънцето топли. Съществуват и технологии,
чрез които енергията на слънцето би могла да разхлажда. Те не
са широко известни и масово използвани. Дори някои от решенията все още са на експериментален етап. Използването на
слънчевата енергия за производство на топла вода за отопление и битово горещо водоснабдяване е добре познато, наложило
се и широко използвано решение. За разлика от него, възможността слънчевата енергия да се оползотворява за производство
на студ за климатизация на сгради е сравнително непозната не
само у нас, но и в Европа. Разбира се, технологиите за енергийно
преобразуване на енергията от слънцето в студ са твърде примамливи като възможности.
Горещите летни месеци, освен че
са периодът от годината с най-висок
интензитет на слънчевата радиация,
са съответно и времето, в което
климатичната инсталация е най-необходима. На всички ни е добре известно, че без климатична система по
време на летния сезон в една сграда
трудно се поддържа комфортен микроклимат. А без добро топлинно самочувствие на хората е невъзможно
да се постигне висока производителност на труда или да се почива пълноценно.

Възможност за намаляване
на енергийните разходи
Възможността една климатична
система да се захранва от слънцето
крие сериозни предпоставки не само
да поддържа благоприятен микроклимат в помещенията, но и намали
енергийните разходи. На практика
силното лятно слънце, което загрява сградите, би могло да се използва
във функцията на основен енергиен
източник за климатика.
Именно затова, като продължение
на поредицата статии, публикувани
в сп. Технологичен дом, посветени на

възможностите за оползотворяване
на енергията от възобновяеми енергийни източници, в настоящия брой
ще „хвърлим светлина“ върху принципа на работа на системите за климатизация, захранвани със слънчева
енергия.

Технологията е
екологосъобразна
Оползотворяването на слънчевата енергия за производство на
„студ“ се базира на комбинацията
между слънчеви колектори и сорбционна хладилна машина, работеща с
топлинна енергия, а не с електрическа енергия. В слънчевите колектори
се загрява вода, с която се захранва
хладилната машина. Следователно,
при използване на слънчевата енергия за охлаждане на сградите, климатичните системи с водно охлаждане или вентилационните системи
могат да бъдат захранвани с топлина. Съответно, тя е произведена от
слънчеви колектори. Необходимо условие за функционирането на системата е наличие на междинен акумулатор за месеците с най-интензивно слънчево греене. По този начин е

възможно да се осигури съществена част от необходимата енергия за
климатизацията на една сграда.
Подобни системи позволяват и комбинация между климатична система
с водно охлаждане и вентилационна
система.
При наличие на подходящи условия,
захранваните от слънцето климатични системи могат да бъдат разумна
алтернатива на традиционно използваните инсталации. Допълнително
тяхно предимство е фактът, че работата им не е свързана с използване на вредни за околната среда хладилни агенти. Климатичните системи, захранвани от слънцето, използват вода във функцията на хладилен
агент. Също така те не оказват
влияние и върху емисиите от CO2 ,
което ги причислява към екологосъобразните технологии.

Как работи соларната
климатични система?
Принципът на действие на захранваните с топлинна енергия хладилни машини се основава на термохимичните сорбционни процеси – абсорбция и десорбция. Известно е, че абсорбцията е процес на поглъщане на
газове или пари от течности, а адсорбцията - процес, при който
повърхността на твърди тела (адсорбенти) поглъща един или няколко
компонента от газова смес или от
разтвор. Като сорбент обикновено
се използва силикагел – субстанция,
която се характеризира с голяма влагопоглъщаща способност. Топлината, получавана от соларния източник, се използва за загряване на силикагела, вследствие на което от
него се отнема влагата. След изсушаването или десорбцията процесът може да се повтори в обратната посока. При подаване на водни
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Фиг. 1.

пари, те се поглъщат от силикагела, като този адсорбционен процес
протича с отделянето на топлина.

Принцип на работа на
абсорбционни хладилни машини
При сорбционните хладилни машини за осъществяване на процеса в
системата се подвежда топлина, а не
механична енергия. Функционирането
на абсорбционите хладилни машини се
основава на прилагането на бинерна
система. Използват се две вещества
- едното е работно тяло, наричано
още хладилен агент, и абсорбент.
Обикновено работното вещество е
вода, а сорбентът е воден разтвор
на литиев бромид. Принципът на действие на абсорбционните хладилни
машини се основава на способността на абсорбента да поглъща водни
пари с по-ниска температура от
температурата на разтвора. Абсорбционните охлаждащи машини с течен сорбент (вода-литиев бромид)
често работят с помощта на допълнителен източник на топлинна и
електроенергия. Наложило се решение
в практиката е комбинирането им с
когенерационни инсталации. Приложението на този вид машини в климатични инсталации, оползотворяващи слънчева енергия, е свързано с
използването на топлина, произвеждана от слънчеви колектори. Счита
се, че за осигуряване на необходимата за работата на агрегата топлинна енергия е по-подходящо да се използват вакуумнотръбни слънчеви
колектори (б.ред. характерно за тях
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е, че работят с температура повисока от 80 °C).
Охладителният ефект при абсорбционните хладилни машини (фиг. 1)
се основава на изпарение на хладилният агент (вода) в изпарителя при
много ниско налягане. Парите постъпват в абсорбера, където се абсорбират от H2O/LiBr разтвор. Топлината на абсорбция се отдава на
охлаждащата вода. От абсорбера
разтворът постъпва в генератора,
където част от хладилния агент се
изпарява. Процесът протича при високо налягане и с подвеждане на
топлина (топла вода). Парите на хладилния агент напускат генератора и
попадат в кондензатора, отново при
високо налягане, където кондензират
и отдават топлина. След кондензатора хладилният агент попада отново в изпарителя и процесът стартира отново.

Специфики на адсорбционни
хладилни машини
При адсорбционните хладилни машини сорбентът е твърдо вещество. Съществуващите системи работят предимно с вода като хладилен агент и силикагел като сорбент.
Адсорбционната хладилна машина
(фиг. 2) съдържа два адсорбера, един
изпарител и един кондензатор. Едната сорбционна камера (1) изпълнява
функцията на регенератор. В нея
сорбентът се регенерира, използвайки топла вода от външен топлинен
източник, в случая - топла вода, загрявана от слънчев колектор. При уве-

личаване на налягането парите кондензират. През бътерфлай вентил
водата се подава към изпарителя.
Във втората камера, сорбентът (силикагел) адсорбира подаваните от
изпарителя водни пари с ниско налягане и температура, като процеса
протича с отделянето на топлина.
При адсорбционните хладилни системи работната температура е в
диапазона 60 - 95 °С. За да се регенерира достатъчно количество топлинна енергия, произведена от слънцето,
е подходящо използването както на
вакуумнотръбни, така и на плоски
колектори. Допълнително към системата могат да се включат топлинен
резервоар за акумулиране на топлината от слънчевите колектори и
студен резервоар, който функционира като буферен съд при краткосрочни колебания в подаването на загрята вода. През по-студените месеци
от годината слънчевата енергия би
могла да се използва за затопляне на
подавания въздух, като по този начин
се намаляват разходите за отопление.

Видове сорбционни
системи
Сорбционните охладителни процеси започнаха да се използват по-широко едва през последните 10-20 години, въпреки че като принцип на
работа са добре познати от много
време преди този период. Принципно
ограничение на приложимостта им по
отношение на климатичните условия
няма. Условие за гарантиране на енергийно-ефективната им работа е наличие на икономически изгодна топлинна енергия. Използването на когенератор е едно от най-често срещаните решения, с което се постигат
сравнително добри резултати. Очакванията на експертите за постигане на висока ефективност на комбинацията - сорбционна хладилна машина и соларна система за производство на топла вода, са още по-големи. За особено перспективни се считат сорбционните хладилни машини
с отворен контур.
Известно е, че сорбционните системи се класифицират в зависимост
от вида на контура на хладилния
агент. Според този критерий, системите са два основни вида - с отво-
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RACK DUAL и
DOUBLE-RACK
Линейно задвижване
със зъбен гребен Сила при натискане
650/1500 N - Ход 180,
350, 550, 750 и 1000 mm

Фиг. 2.

рен и със затворен контур. Характерна за системите с
отворен контур е възможността да се поддържат всички предварително зададени параметри на микроклимата,
тъй като те осигуряват охладен и овлажнен въздух, в
съответствие с изискванията за постигане на комфортен микроклимат. Използваният хладилен агент е вода,
която е в директен контакт с атмосферата. От тези
системи по-добре познати са системите за охлаждане с
вграден изсушител на въздуха, работещи с ротационен
изсушител с твърд сорбент.
Към затворените системи се отнасят чилърите, захранвани с топлинна енергия. Те осигуряват охладена вода,
която би могла да се използва във въздухообработващи
централи, предназначени за предварителна обработка
(охлаждане, изсушаване) на подавания в помещенията
въздух. Възможно е охладената вода да се използва и за
охлаждане на помещенията. В момента на пазара се
предлагат абсорбционни чилъри (най-широко разпространени) и адсорбционни чилъри (намиращи сравнително
ограничено приложение).

Работа на сорбционна система
с отворен контур
При сорбционните системи с отворен контур в ролята на хладилен агент се използва вода, която се намира
в директен контакт с въздуха. Процесът на производство на студ представлява комбинация от изпарително охлаждане, съпроводено с изсушаване на въздуха, посредством влагоабсорбиращ материал. С цел реализация на описания процес се използва течност или твърдо
тяло. Терминът „отворен контур“ показва, че след получаване на охладителния ефект, хладилният агент се
изхвърля от системата. На негово място постъпва нов
хладилен агент. Затова и като хладилен агент се използва само вода.
За да се отнеме влагата от въздуха се залага на външен

ULYSSES
Линейно задвижване с шпиндел - Сила при
натискане 650 - 800 N - ход 180 и 300 mm
СИСТЕМИ С ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНО ЗАДВИЖВАНЕ
•Dual Rack: Сила 650 N (23 0 Vac) - 750 N (24 Vdc) За
сглобяването на всяка система са необходими едно
задвижване със зъбен гребен, една група със зъбен 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 едно задвижване със зъбен гребен, едно спомагателно задвижване със зъбен гребен, свързано паралелно, един свързващ прът и две крайни скоби
•Други системи с повече от едно задвижване: Наличен
е също така и двоен водач на група със зъбен гребен
за системи с три или повече точки на натиск.
Фирма ДЕКОРАЛ ЕООД - официален представител на продуктите на ULTRAFLEX AND CONTROL
SISTEMS S. r. l. за България, е специализирана в
областта на иновативните затварящи и покривни системи. Представя на българския пазар
пълната продуктова
линия електрически,
пневматични и механични задвижвания,
продукти и аксесоари с марка UCS.
За контакти:
ДЕКОРАЛ ЕООД,
София,
бул. Цар Борис III 135 Б
тел.: 02/ 855 66 70
0899/ 104 470, 0899/ 104 471
dogrami@decoralbg.com
www.decoralbg.com
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адиабатен изсушителен процес, протичащ благодарение на влагопоглъщащ материал, като силикагел или литиев хлорид, в бавно въртящо се сорбционно колело. Характерно за сорбционните процеси е, че при протичането им се отнема влагата от
външния въздух. За целта той се
подлага на предварително охлаждане
в ротационен топлинен регенератор,
след което се охлажда до температурата на въздуха в помещението
чрез изпарение и овлажняване.
Принципна схема на работата на
сорбционна климатична система,
използваща енергия, която е произведена от слънчеви колектори, е показана на фигура 3. Топлината, получена от слънчевите колектори, се използва за изсушаване на сорбента. На
фигурата са показани основните
етапи на протичане на процеса при
сорбционно охлаждане, а именно:
1 - 2 Сорбционно изсушаване на
външния въздух с едновременно повишаване на температурата, благодарение на отделената в процеса на
адсорбция топлина;
2 - 3 Охлаждане на въздуха в ротационния топлинен регенератор в противоток на изхвърляния въздух;
3 - 4 Последващо охлаждане на
въздуха чрез изпарение и овлажняване. Постъпващият въздушен поток в
сградата е с по-ниска температура
и по-малко водни пари от външния
въздух;
4 - 5 Загряване на въздуха и овлажняване, ако е необходимо;
5 - 6 Намаляване на температура-
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та на изхвърляния от сградата въздух
чрез изпарително охлаждане в овлажнителя;
6 - 7 Загряване на изхвърляния
въздух в противоток на постъпващия
поток в ротационния топлинен регенератор;
7 - 8 Допълнително загряване на
изхвърляния въздух с помощта на
външен източник на топлина, например соларна отоплителна система;
8 - 9 Регенерация на сорбционния
ротор чрез десорбция на вода.

Системи с течен
адсорбент
Системите с течен адсорбент са
сравнително ново техническо решение. При тях като сорбционен материал се използва разтвор на вода и
литиев хлорид.
Тези системи се отличават с няколко съществени предимства. Чрез
тях се постига по-добро изсушаване
на въздуха при стойности на работната температура, характерни за
твърдите сорбенти. Също така системите с течен адсорбент предлагат по-големи възможности за енергиен запас, посредством съхраняване на концентриран разтвор. На посочената технология се възлагат
сериозни надежди за широко използване в бъдеще време, като възможност за оползотворяване на слънчевата енергия за климатизация.

Значителни разходи за производство на топлинна енергия
Характерно за климатизационни-

те системи, оползотворяващи енергията на слънчевото греене, е, че
ефективността им зависи от разходите за производство на необходимата топлинна енергия. Сред основните проблеми, възпрепятстващи
масовото прилагане на тези системи, са сравнително по-високите разходи за получаване на топлина от
слънцето в сравнение с топлинната
енергия, произвеждана от системите с изкопаеми горива и дори с инсталациите, захранвани с отпадна
топлина. Според редица специалисти в областта, все още не е възможно да се постигне устойчива във времето икономическа ефективност на
климатичните системи, работещи
съвместно със слънчеви колектори.
Затова и системите, описани в статията, все още не се прилагат широко.

Ефективността им зависи от
мощността на соларната
система
От друга страна, очакваното повишаване на цената на електроенергията в дългосрочен план вероятно
ще наклони везните в полза на охлаждащите системи с енергия от слънцето. В сравнение с конвенционалните
климатични системи, при топлинно
захранваните охладителни процеси
(абсорбция/десорбция), необходимата
електроенергия е едва една четвърт
от необходимата за конвенционалните. Характерно за сорбционното
охлаждане е, че разходите за електроенергия са една втора.
Според специалисти, ефективността на системата до голяма степен зависи от мощността на соларната инсталация. По-висока ефективност би могла да се постигне,
ако се изпълнят препоръчителните
изисквания за висока изходна мощност на соларната инсталация. Важно условие е и системата да доставя и енергия за отопление. Сред
факторите, които могат да допринесат за масовото приложение на
тези системи са и инвестициите в
посока повишаване на енергийната
им ефективност.
Уважаеми читатели, очакваме коментарите и допълненията ви по темата за захранване на климатични системи със слънчева енергия.
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Ефективност на системи за
утилизация
Базови критерии и методи за определяне на икономическата
ефективност на утилизационни съоръжения в системи за
кондициониране

С една коректно проектирана, успешно инсталирана и
добре поддържана система за кондициониране е възможно безпроблемно да се поддържат оптималните параметри на микроклимата в сградата. На практика това
означава стойностите на комплекс от параметри - сред
които температура, влажност и чистота на въздуха,
да са в предварително зададени граници.
Целта е осигуряване на добро
топлинно самочувствие и високата
работоспособност на хората, намиращи се във всяко от помещенията.
Ползите от приложението на системи на кондициониране са неразривно
свързани и със значително увеличаване на експлоатационните разходи на
сградата като цяло. Направени анализи свидетелстват, че системите
за кондициониране на въздуха формират не малка част от разходите за
поддръжка.

Утилизацията допринася за
по-висока енергийна ефективност
Именно затова все по-широко се
използват решения за повишаване
на енергийната ефективност на системите за кондициониране. Утвърден и сравнително добре познат
метод е утилизацията на топлина
или студ. Доказано е, че използването му би могло да доведе до значителни икономически ползи. Чрез
утилизацията в системите за кондициониране се оползотворява енталпията на изхвърляния въздух,

като по този начин значително се
подобряват едновременно енергийните и екологичните показатели на
системата. Причината е в намаляването на температурата на изхвърляните в околната среда отпадни газове. Приложението на системи за утилизация дава възможност
да се намалят както необходимите
за загряване и овлажняване на въздуха мощности през зимата, така и
мощностите за охлаждане и изсушаване през лятото. Създават се
предпоставки за значително понижаване на годишните разходи за
отопление и климатизация.

Използвани съоръжения за
утилизация
Процесът на утилизация се реализира чрез рециркулация на въздуха,
осъществявана в рекуперативни и
регенеративни топлообменници, както и чрез термопомпи. Естествено,
когато се използва рециркулация, е
необходимо да се вземат предвид
допустимите от хигиенните норми
граници. Избраният метод за утили-

зация определя съответно и вида на
използвания топлообменник.
Регенеративните топлообменници
са подходящи за всички системи за
кондициониране и обработка на въздух.
Основно тяхно предимство е високата им ефективност на пренос на явна
и скрита топлина. Ефективността им
би могла да достигне до 85%. Недостатъците им се състоят преди всичко в необходимостта от обединяване
на двата потока в регенератора и
опасността от замръзване.

Кои са най-разпространените
рекуператори?
Сред най-разпространените топлообменници, използвани за утилизация на топлина, са пластинчатите
топлообменници. Те се отнасят към
групата на рекуператорите. Тези
топлообменници могат да достигнат
ефективност от 40 до 70% в зависимост от конструкцията си. Изпълняват се от отделни успоредно монтирани пластини, между които се формират процепи за преминаване на
въздух.
Основните им предимства са елементарното устройство и отсъствието на движещи се части,
което определя лесната им поддръжка. Отдаването на топлина се
реализира, без да има пряк контакт
между двата потока.
Основните недостатъци на пластинчатите топлообменници са
свързани предимно с необходимостта от пресичане на смукателния и
нагнетателния въздуховод и отсъствието на влагообмен. Друг недо-
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Как се оценява ефективността
на съоръженията?

Фиг. 1. Принципна схема на топлообменник за утилизация на топлина

статък се изразява в опасността от
замръзване през зимата в случай на
отделяне на кондензат при ниски
външни температури.
От рекуперативните топлообменници приложение намират и топлинните тръби, както и системите с
междинен топлоносител. При системите с топлинни тръби, всеки топлообменен апарат е съставен от
пакет от топлинни тръби, като всяка тръба представлява самостоятелна затворена система. С топлинните тръби се постига ефективност
от 45 до 65%. Предимства им са високата компактност, надеждната
работа и малките разходи за поддръжка и експлоатация. Недостатъците им са свързани предимно с посложната технология за изработването им и необходимостта от срещане на потоците на изхвърляния и
на външния въздух.

За решението да се инвестира
в утилизатор
Преди да се вземе решение за внедряване на устройство за утилизация
в системата, е необходимо да оценят
няколко определящи ефективността
му фактора. Важно е да се направи
предварителна оценка на ползите,
реализирани чрез изграждане на система за утилизация. Те зависят от
постигането на добри икономически
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показатели, свързани с коректно
направена оценка на степента на
възможна утилизация.
Определящи фактори при вземане
на решение за внедряване на устройство за утилизация са, от една страна, параметрите на отпадната топлина - температура, количество и
химичен състав, а от друга - изискванията по отношение на енергийната консумация. Задължително условие
за успешно оползотворяване на топлината са процесите на отдаване и
на използване на топлина да не намаляват надеждността на системата
при експлоатация.
Всяка система за утилизация на
топлината се изгражда с цел постигане на икономически ползи. Тъй
като при изграждането на всяка
отделна система за кондициониране на въздуха се вземат предвид
конкретните изисквания към климатизираните помещения, то при избора на елементите за утилизация
обикновено се подхожда индивидуално. В зависимост от конкретните
изисквания се избира система, която да е съобразена с изискванията
на въздухообработващата централа и инсталацията за кондициониране. Необходимо е, също така, да се
отчетат размерите на помещенията, както и разположението им в
пространството.

Определянето на топлотехническите качества на утилизационните
съоръжения обикновено се базира на
оценка степента им на ефективност
при изменение на температурата, на
енталпията и на влажността.
За определяне на ефективността
обикновено се използва отношението
между стойностите на различни характеристики на външния и изхвърляния въздух. Например за изчисляване
степента на ефективност при изменение на температурата се използва изразът
Еt = (t"вн - t'вн)/(t'из - t'вн).
При определяне на енталпията, изразът има вида
Еh = (h"вн - h'вн)/(h'из - h'вн),
а за влажността уравнението съответно е:
Ех = (х"вн - х'вн)/(х'из - х'вн).
Във всички изрази с (') са означени
съответно параметрите на входа на
топлообменника, а с (") параметрите
на изхода. Използват се също и изразите
Еtи = (t'из - t"из)/(t'из - t'вн)
и
Ехи = (х'из - х"из)/(х'из - х'вн),
с които се оценява степента на ефективност, за да се определи състоянието на преминалия през топлообменника изхвърлян въздух. Когато се
оценява ефективността на съоръжението, е добре да се има предвид дали
става въпрос за пренос само на явна
топлина или едновременно на явна и
скрита топлина.
Например за рекуперативните пластинчати топлообменници тип
„въздух-въздух“ е характерен пренос
само на явна топлина, докато при
регенераторите се наблюдава пренос
както на явна, така и на скрита
топлина.

Критерии за пресмятане
на оползотворената топлина
Критерий за определяне на икономическата ефективност на един
утилизатор, който би наклонил везните в полза на решението за закупуване на подобно съоръжение, е ко-
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личеството оползотворена топлина
от изхвърляния въздух. Това е трудна задача и обикновено получените
резултати не са във висока степен
точни. Затова за определяне на оползотворената от системата топлина се използват предимно програми
за симулиране работата на инсталацията за определен период от
време, най-често - една година. В
практиката са намерили приложение
и чисто инженерни методи, чрез
които се получават данни с достатъчно висока точност. Методите се базират основно на честотата на повторяемост на външната
температура.
В зависимост от използваните
елементи за утилизация, приложение намират два израза за определяне на оползотворената през годината топлина. В случаите, когато
в системите се оползотворява предимно явната топлина, се използва
изразът
Qоп=0,73mвнcвзEtвн kt1k2(t'из–t'вн ), kWh/г.
В него mвн е масовият дебит на
външния въздух, kg/h; с cвз е обозначен специфичният топлинен капацитет на въздуха, kJ/(kgK); Etвн е степента на ефективност на изчислителния режим; kt1 е корекционен фактор (функция на Etвн) на температурата на изхвърляния въздух t'из и на
максимално допустимата стойност
за загряване на подавания в помещението въздух max t"вн . Стойността на
max t"вн зависи от предназначението
на инсталацията и се приема с оглед
недопускане претопляне на помещението. Корекционният фактор k2 се
определя по формулата k2= Тп/8760,
където Тп [часа/год.] е продължителността на експлоатация на съоръжението за оползотворяване на топлина.
При използването на енталпийни
регенератори, оползотворената
топлина се пресмята, като се вземат
предвид енталпиите. В този случай
изразът има вида
Qоп=0,73mвнEhkh1k2(h'из – h'вн),
където Eh e степента на ефективност по енталпия на изчислителния
режим, а kh1 е корекционният фактор

за пълен работен час.
За инсталации, при които подаваният в помещенията въздух се охлажда, е възможно да се реализира и икономия на студ, ако температурата
на изхвърляния въздух е по-ниска от
тази на външния въздух. Счита се, че
за климатичните условия на България
тази икономия, отнесена към оползотворената отпадъчна топлина, е
незначителна.

Показатели за определяне
на годишните приведени разходи
За да се оцени икономическата
ефективност на една система за
утилизация, още на проектния етап
е възможно да се използват определени критерии, за изчисляването на
които са необходими различни като
обем и съдържание изходни данни.
Един от сравнително често използваните критерии за сравнение на системите за утилизация са годишните приведени разходи. Този критерий
се приема като сравнително лесен и
удобен за прилагане. Използването му
дава възможност оценката да се
направи по три отделни начина чрез
три различни показателя.
При първия начин, годишните приведени разходи се съставят само за
съоръженията за утилизация, при
втория - за цялата инсталация за кондициониране, а при третия - за инсталацията за студо- и топлопроизводство.
Обикновено се предпочита първият начин, който е значително по-лесен за приложение от другите два.
Неговият недостатък е, че дава занижени стойности на ефективността. За да се приеме, че едно техническо решение за утилизация е ефективно, е необходимо да е изпълнено
следното условие:
(∆Kвла' + ∆Kел)/∆Kтн < 1.
В него ∆Kвл е разликата в капиталните вложения за въздухообработващата централа със и без съоръжения за утилизация; ∆Kел е разликата в разходите за електроенергия,
а ∆Kтн е разликата в разходите за
топлина. С а' е означен коефициент
на разходите. За определянето му се

използва формулата а' = а* + а рем,
където а* е коефициент, чрез който
се отчита амортизацията на основните съоръжения. Коефициентът а*
зависи от нормативния срок за амортизация (nг). В зависимост от смените на работа, за определяне на nг
се използват следните изрази: при
едносменен режим на работа
nг = 14 - а* = 0,18;
за двусменен режим
nг = 10 - а* = 0,14,
а за трисменен режим
nг = 8 - а* = 0,16.
С арем се отчитат разходите за ремонтни работи.

Допълнителни разходи за
капитални вложения
За да се определи общата годишна икономия на средства се използва
изразът:
∆Kоб = ∆Kтн - (∆Kвла' + ∆Kел), лв/г,
като
∆Kтн = QопСтн, лв/год.
Съответно, начинът на изчисляване на Qоп зависи от вида на утилизацията. Стн е стойността на топлината, лв/kWh.
Към допълнителните разходи за
капитални вложения се включва инвестицията в подходящи за целта
топлообменници, както и в допълнително изградените специално за целите на утилизацията въздухопроводи и средствата за автоматичното
регулиране. Разходите за действително консумираната електрическа
мощност се определят с израза
∆Kел=1/650Σ(V∆p)ТгСел+ТопΣNпСeл,
където V е дебитът на преминаващ
през топлообменниците за утилизация поток въздух, m 3/s. С ∆p са означени загубите на налягане на потока в системата за утилизация. С Тг
е означен броят на работните часове през годината на системата за
кондициониране в h/год. Съответно,
ΣNп е сумата от мощностите на
циркулационните помпи в системите за утилизация, kW, а Сeл е стойността на електрическата енергия,
лв/kWh.
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Шумът в строителството
Мерки за контрол на шума, генериран при изпълнение на
строително-монтажни дейности

Изпълнението на строително-монтажните дейности е съпроводено с голям брой шумни операции. Източници на шум най-често
са пробивните инструменти; пневматичното работно оборудване; двигателите с вътрешно горене на различните видове
машини и т.н. Работещите са изложени не само на шума, създаван от оборудването, но и на шумовото въздействие на заобикалящата ги среда, както и на шума от други дейности на строителната площадка.
Доказано е, че експозицията на силен шум по време на работа може да
доведе до необратимо увреждане на
слуха и здравословни проблеми, както и до рискове за безопасността и
здравето на работещите, произтичащи от невъзможността да чуят
предупредителни сигнали или аларми.

определят в зависимост от избраното местоположение на строежа,
разстоянията до съседните сгради,
продължителността и фазите на
строителството, продължителността на работите през деня и през
седмицата, както и от използваните
строителни машини и транспортни
средства.

Мерките за контрол на шума
следва да се планират и прилагат
още преди започване на фактическата работа на строителната площадка – при проектирането на обекта,
организацията и закупуването или
наемането на машини и работно оборудване. Технологичната последователност за изпълнение на работите
за защита от шум се определят от
проектантите в инвестиционния
проект. Също така е необходимо
възложителят да направи прединвестиционно проучване на избраната
зона и територия, нивата на шум на
мястото на строежа, разстоянията
до съседните сгради с нормирани
показатели на шум, планираната
продължителност на строежа, използваните строителни машини и транспортни средства.
Важно е документацията да
съдържа необходимите изисквания за
контрол на шума и описание на мерките за ограничаване на шума по
време на строителството. Те се
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Етапи в управлението на шума
Шумът трябва да се управлява
активно веднага след започване на
работата на строителната площадка. Това може да се осъществи на
четири етапа:
n Оценка - рисковете от шум трябва да бъдат оценени от компетентно лице;
n Предотвратяване - отстраняване
на източниците на шум от площадката;
n Контрол - вземане на мерки за предотвратяване на експозицията на
шум чрез прилагане в краен случай
на лични предпазни средства;
n Преразглеждане - проверка дали
има някакви промени в условията
на работа и съответно изменение
на мерките за контрол.

Оценка на шума
В оценката на шума се включва
оценка на експозицията на работещите на шум, в която се обръща специ-

ално внимание на работещите. Оценява се експозицията на шум, включително на нивото, вида и продължителността на експозицията на шум;
евентуалната експозиция на импулсен
или динамичен пиков шум, както и дали
работещият принадлежи към специфична рискова група. При възможност
се оценяват и последствията за безопасността и здравето на работещите в резултат на взаимодействието между шума и вибрациите, както и шума и използвани при работа
ототоксични вещества (вещества,
които могат да увредят слуха).
Оценката включва и събиране на
информация, включително данни за
емисиите на шум, предоставяна от
производителите на работно оборудване; наличие на алтернативно работно оборудване, проектирано с
оглед намаляване на емисиите на шум;
актуална информация от медицински
изследвания; подходящи лични предпазни средства и др.

Предотвратяване на шума
За случаи, при които оценката на
риска установи превишаване на горната стойност на експозиция за предприемане на действия, работодателят трябва да разработи и приложи
програма от технически и/или организационни мерки, за да сведе до
минимум експозицията на шум и про-
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изтичащите рискове. Също така
трябва да отстрани или да сведе до
минимум рисковете, произтичащи от
експозиция на шум при източника.
Необходимо е да вземе предвид техническия прогрес и наличието на
мерки за контрол на риска при източника, гласи текста на наредбата.
При наличие на наднормени нива на
шум на работните места в зависимост от технологичните възможности се прилагат технически решения
за неговото ограничаване чрез екрани, кожуси, покрития, ограждения,
звукопоглъщаща обработка на стени
и тавани, изолиране, дистанционно
управление на машини и съоръжения,
звукоизолирани кабини за персонала и
др.

ЛПС за защита на слуховия
апарат
В случаите, когато е невъзможно
по технологичен път или чрез прилагане на технически решения да се
намали експозицията на шум, работодателят е длъжен да осигури подходящи лични предпазни средства за
защита на слуха.
Те трябва да са подбрани така, че
да отстранят или да намалят до
минимум риска от увреждане на слуха. „Все пак не трябва да се забравя,
че антифоните предпазват ухото
директно, но човешкото тяло възприема вибрациите от шума в работното помещение. Още повече, че постоянното им носене не е съвсем безпроблемно. Антифонът се възприема
като чуждо тяло от организма и е
възможно да се появят дискомфорт,
сърбежи, главоболие и други странични ефекти. Ето защо понякога работещите предпочитат да бъдат изложени на шум за няколко часа без да
носят антифони“, заяви г-н Граматиков - началник отдел „Физични фактори“ в РИОКОЗ София.

Основните правила за
ограничаване на вредния шум
чрез шумоизолиране на сградите
при тяхното проектиране, както и
правилата и нормите при изпълнението на строежите, са формулирани
в Наредба 4/2006 г. Наредбата определя минималните изисквания, отнасящи се до осигуряване на защита от
шум в етапа на проектиране на сградите и техните елементи, и към

шума, излъчван от строителната
площадка по време на изграждането
на строежите. Методиките за изчисления са дадени като приложения към
наредбата.
По подробно с Наредба 4 от 2006
г. се определят:
n Техническите изисквания за защита от шум на сградите при тяхното проектиране;
n Техническите правила за изпълнение на строителните и монтажните работи (СМР), чрез които се
осъществява защитата от шум в
сградите;
n Техническите правила и норми за
извършване на СМР при изпълнение
на строежите по отношение на
шума, излъчван по време на строителството;
n Изискванията към инвестиционния
проект.
Наредбата се прилага при проектирането и изпълнението на жилищни, обществено обслужващи, административни и производствени сгради.
Изискванията се отнасят за всички
нови сгради, чието проектиране и
изпълнение започва след 20.07.2007 г.
Те се спазват и при реконструкция,
основно обновяване, основен ремонт
и преустройство на съществуващи
сгради, чието проектиране и изпълнение започва след 20.07.2007 г.

Защита от шум на строителната
площадка
Както бе посочено, в Наредба 4/
2006 г. са заложени и изискванията за
защита от шум, излъчван на строителната площадка, по време на изграждане на строежа. Нормативният
документ изисква предвиждане на
мерки за ограничаване на шума, излъчван на строителната площадка
при извършване на шумни и много
шумни работи и при използване на
транспортни средства и строителни машини, които работят на открито. Според нормативния документ,
мерките за ограничаване на шума по
време на строителството зависят
от разстоянието между строителната площадка и съседните сгради и
помещения, периода от деня и от
седмицата, през който се извършват
строителните работи, продължителността на шумните и много шумните работи и нивото на шум в различните устройствени зони.

С наредбата са определени подлежащите на контрол и приемане елементи на сградите, а акустични измервания се предвижда да се извършват само при договаряне, съмнение или спор.

Контрол на шума
Съществуват три етапа за предпазване на работещите от шум, използвайки технически и организационни мерки:
n Контрол на шума при източника на
възникване;
n Колективни мерки, включително
организацията на работа;
n Лични предпазни средства за слуха.
Мерките за контрол на шума при
източника на възникване включват използване на машини с по-ниски емисии на шум; избягване на удари и
съприкосновение на метал с метал;
екраниране, за да се намали шума или
изолиране на вибриращи части; монтаж на шумозаглушители; извършване на профилактична поддръжка - при
износване на части от работното
оборудване, с което нивото на шум
може да се промени.
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Колективни мерки за контрол
Могат да се предприемат действия за намаляване експозиция на
шум на всички, които могат да бъдат
изложени на въздействието му, като
допълнение на изброените по-горе
мерки. На работни площадки с повече от един изпълнител е важно да има
връзка между отделните работодатели. Колективните мерки включват
изолиране на шумните процедури и
ограничаване на достъпа до шумните места; прекъсване на пътя на
шума пренасян по въздуха, чрез изграждане на прегради и препятствия;
използване на абсорбиращи материали за намаляване на отразения звук;
контрол на шума и вибрациите пренасян по земята, чрез използване на
свободно лежащи плочи. Сред мерките са и организиране на работата
така, че да се ограничи времето за
пребиваване на шумни места; при
планиране извършването на шумна
работа, да се вземе под внимание
времето, в което възможно най-малко работещи ще бъдат изложени на
вредното му въздействие; прилагане
на работен план, който да контролира експозицията на шум.

Гранични стойности на нивото
на шум
В Наредба 6 от 2005г. за минималните изисквания за осигуряване на
здравето и безопасността на рабо-
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тещите при рискове, свързани с експозиция на шум, са посочени граничните стойности на експозиция. В
нормативния документ се съдържат
и стойностите на експозиция за предприемане на действия от страна на
работодателя. Те се определят на
база дневните нива на експозиция на
шум и върховото звуково налягане.
Гранични стойности на експозиция
са Lex,8h = 87 dB(А) и ppeak = 200 Ра,
съответно 140 dB(С), където: Lex,8
е дневното ниво на експозиция на шум;
ppeak е върховото звуково налягане.
Горните стойности на експозиция за
предприемане на действие са Lex,8h
= 85 dB(А) и ppeak = 140 Ра, съответстващо на 137 dB(С). Долните стойности на експозиция за предприемане на действие са Lex,8h = 80 dB(А) и
ppeak = 112 Ра, съответно 135 dB (С).
При прилагане на граничните стойности на експозиция, действителната експозиция на работещите се
изчислява, като се отчита намаляването на шума от използваните лични предпазни средства за защита на
слуха. В приложения, в които се прилагат стойностите на експозиция за
предприемане на действие, не се
отчита ефектът от използване на
тези защитни средства.

Шумомерите трябва да бъдат
с I или II клас на точност
Контролът на шума по Наредба 6/

2005г. изисква наличие на уреди за
измерване (шумомери). Необходимо е
те да отговарят на изискванията на
IEC 651:1979 или IEC 804:1985, както
и да имат в обхвата си възможност
за измерване нивото на шум в dB(C).
„Шумомерите трябва да са с
първи или втори клас на точност.
Към тях задължително следва да има
звуков калибратор, който отговаря
на изискванията на IEC 942. Измерванията трябва да се провеждат на
работното място на нивото на ухото на работещия. В присъствие на
работник, разстоянието между микрофона на шумомера и неговото ухо
не трябва да бъде повече от 0,5м.
Минималното разстояние между
микрофона на шумомера и оператора, който провежда измерването,
трябва да бъде 0,5м“, допълни г-н
Граматиков.
В процеса на измерванията микрофонът на шумомера следва да бъде
насочен към максималното ниво на
шума. Измерванията трябва да се
провеждат при затворени врати и
прозорци. Необходимо е резултатите
от измерванията да характеризират
шумовото въздействие за време една
работна смяна, с продължителност
8h, при най-характерния режим на
работа на не по-малко от 2/3 от технологичното оборудване.
Източник снимки: Bruel & Kjaer, BK Precision,
CEM, Checkmate, Peak tech, Thomasnet.
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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:
/
/
име:
компания:
Моля, попълнете:
Адрес за получаване: служебен

(дд / мм / гггг)
фамилия:
отдел:
домашен

пощ. код:

длъжност:
населено място

/ жк.
________________________________________________ No.:
/ бл. ____________________ вх. ______ ет. _______ ап.
ул.
тел.: ___________ / __________________ мобилен: _____________ / _____________________ e-mail:
Дейност:
Инвеститор
Строителна фирма
Строителен консултант
Мебелист
Друго

Строително-инвестиционна компания
Проектантско и архитектурно бюро
Инсталаторска и инженерингова фирма
Фирма за градинско и парково строителство

Частен инвеститор в строителни обекти
Общински архитекти, инженери и специалисти
Дизайнерски студиа, къщи и бюра
Доставчик на продукти за инсталации, оборудване и
инструменти

!

Талон за личен платен абонамент
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.

дата:
/
/
име:
компания:
Област на дейност:
Адрес за получаване: служебен

(дд / мм / гггг)
фамилия:
отдел:
домашен

пощ. код:

длъжност:
населено място

/ жк. ________________________________________________ No.:
/ бл.
____________________ вх. ______ ет. _______ ап.
ул.
тел.: ___________ / __________________ мобилен: _____________ / ______________________ e-mail:
не
плащане: пощенски запис
банков път
Желая данъчна фактура: да
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
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стилно и сигурно скрити кабели
Пълна гама кабелни канали,
покриваща различни изисквания
на електроинсталацията у дома.
Съвместимост със стандартите, лесна и бърза инсталация,
модерен и стилен дизайн със
серията WADO кабелни канали на

офис
магазини

e-mail

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

