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бизнес сектори на Еaton формират следните

базови сегменти: електроенергетика, само-

летостроене, хидравлика, каминостроене и

автомобилостроене. Преминаването на

Moeller към Eaton ни осигури възможност да

допълним продуктовото си портфолио с

много нови продукти, които ще предложим на

Семинар организира Моеллер Електрик България

вниманието на клиентите ни още през 2010

г.“, коментира инж. Асен Георгиев, мениджър

продажби на Моеллер Електрик България.

„Във връзка с динамичното развитие на

фирмата планираме да организираме подобни

събития все по-често през новата година. По

този начин ще запознаем настоящите и бъде-

щи си клиенти както с новите продукти на

Moeller, така и с продукти на Eaton, които до

момента не се предлагат на българския пазар“,

допълни инж. Георгиев.

На семинара бяха представени най-новите

продукти, предлагани от Moeller у нас. Лекто-

рите - инж. Калоян Митов, инж. Мартин Бял-

ков и инж. Тотко Тотев, запознаха аудитори-

ята с характеристиките на честотни инвер-

тори M-MAX, с новата система за интелиген-

тно и лесно свързване на отделни компонен-

ти в разпределителни табла SmartWire Darwin;

с програмируемите релета за безопасни фун-

кции, със стандартни задачи за управление

Easy Safety и други.

В края на месец септември т.г. Моеллер

Електрик България организира семинар на

тема „Иновационни решения и продукти на

Moeller – част от глобалната корпорация

Eaton“. Основен акцент в семинара бе предста-

вянето на компанията Еаton. „Тя е сред воде-

щите в световен мащаб, като основните

Аквастарт с нов офис в столицата

мира за сп. ТД Инсталации, Оборудване, Ин-

струменти г-жа Петя Русинова, управител на

фирмата. „Вече разполагаме с по-голяма офис-

на площ, която е комбинирана с удобен склад

и помещение за монтаж. Надяваме се новият

– по-голям и  функционален офис да улесни

както нас, така и нашите клиенти“, коменти-

ра г-жа Русинова.

Фирма Аквастарт е позната на читате-

лите на списанието като вносител, инста-

латор и сервизен център на помпи за бито-

во и промишлено приложение, хидрофорни и
Фирма Аквастарт има нов офис в София,

намиращ се на бул. „Братя Бъкстон“, инфор-

Успешно партньорство между АББ България и Тилком

ския пазар електроапаратура ниско напрежение на АББ, уверяват от АББ

България. Сред изделията от продуктовата гама на АББ, които се ди-

стрибутират от Тилком, са автоматични прекъсвачи, дефектнотоко-

ви защити, пълна гама контактори и релета, включително термични

релета, крайни изключватели, голямо разнообразие от бутони и пре-

включватели, моторни пускатели, активни мълниеприемници с изпре-

варващо действие, катодни отводители, разединители, клеми и мн. др.

„Компанията има голям потенциал за развитие, благодарение на

съвременния мениджмънт, коректността към всички партньори, от-

говорното и активно отношение на персонала към работата и, не на

последно място, добрия микроклимат във фирмата“, коментират от

АББ България. „Благодарение на личните качества на управителя на

Тилком - г-н Божилов, и на търговския й директор – г-н Парапунов, за

изминалите пет месеца изградихме стабилни делови отношения, ба-

зирани на откритост, професионализъм и поставяне на клиентите в

центъра на вниманието“, допълват от компанията.

противопожарни помпени групи, както и на

автоматизирани системи за управление на

помпи.

Компанията е оторизиран дилър на воде-

щи в световен мащаб производители, като

Vogel Pumpen и Lowara. „Помпите, които пред-

лагаме, са произведени в съответствие с най-

високите технологични изисквания и стандар-

ти. Към всеки помпен агрегат можем да пред-

ложим изработка на ел. табло за управление,

както и монтаж и настройка на системата“,

уверяват от Аквастарт.

Пет месеца след старта на съвместната си дейност, АББ България

и дистрибуторът им в направление Автоматизация - ниско напрежение

- фирма Тилком, обявиха официално успеха на общите си бизнес начина-

ния и намерението си да продължат да развиват партньорските си

взаимоотношения. Тилком вече пети месец успешно предлагат на българ-
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Алекс-ЕК представлява DCK Holoubkov у нас

сание ТД Инсталации, оборудване, инструмен-

ти Евгени Кременлиев, управител на Алекс-ЕК.

„Фирмата е производител на пластмасови

кутии за табла ниско напрежение, предназна-

чени за електроразпределителни и газопренос-

ни дружества, както и за телекомуникацион-

ната и интернет индустрията. Продуктите

на DCK Holoubkov са нови за българския пазар,

но са с утвърдени пазарни позиции в европей-

ската енергийна структура“, заявиха от

Алекс-ЕК. „Ще предлагаме цялата продуктова

гама, като поставим акцент върху реализа-

цията на пластмасовите табла, изработени

от поликарбонат, полиестер и SMC. Като

оторизиран представител ще асемблираме

празни шкафове и напълно оборудвани табла.

Също така фирмата ни ще осигурява техни-

ческа и експлоатационна поддръжка и ще об-

служва гаранционните задължения“, допълни-

ха от Алекс-ЕК.

Таблата са корозионно устойчиви, прите-

жават добри изолационни качества и якос-

тни характеристики и, не на последно мяс-

то, са с естетически външен вид. „Високо-

то качество на продуктите и съответ-

ствието им със съвременните технически

стандарти са от ключово значение за пазар-

ния им успех. Те са основна предпоставка за

тяхната конкурентноспособност“, уверя-

ват от Алекс-ЕК.

Отскоро българският производител на

електротехнически изделия за енергетиката,

промишлеността и бита - Алекс-ЕК, има

статут на официален представител на чеш-

ката компания DCK Holoubkov, съобщи за спи-

Ехнатон и Интеркомплекс - дистрибутори на WAGO

Наскоро представителството на WAGO Kontakttechnik у нас склю-

чи договор за дистрибуция с фирмите Ехнатон и Интеркомплекс,

съобщи за ТД Инсталации, Оборудване, Инструменти Мая Иршик,

маркетинг мениджър на WAGO България. Фирмите ще предлагат пълна-

та продуктова гама на немската компания, а именно всички видове

пружинни клеми и продукти за автоматизация, на територията на

цялата държава. „Ехнатон и Интеркомплекс са известни и реномира-

ни фирми от бранша. С новите партньорства WAGO следва страте-

гията на компанията за разширяване на пазарите и развиване на

търговската мрежа в България“, заявиха от WAGO Kontakttechnik.

„WAGO Kontakttechnik е специализирана в производството на напълно

комплектовани пружинни клеми от 0,25 mm2 до 95 mm2. Гамата про-

дукти на компанията обхваща клеми за разклонителни кутии; клеми

за лампи; универсални клеми; редови клеми. Основна тяхна характери-

стика е лесното им окабеляване, при което могат да се използват

всички видове проводници. Твърди, меки или многожилни кабели с ка-

белен накрайник се свързват лесно без използване на инструменти“,

допълват от WAGO Kontakttechnik.

от българската фирма и италианския им партньор Ferroli. „Клиенти-

те ни се запознаха с производствения процес в заводите на Ferroli. В

съпътстващата програма бяха включени посещения на културно-ис-

торически забележителности в градовете Верона и Венеция“, инфор-

мира за сп. ТД Инсталации, оборудване, инструменти д-р инж. Лина

Кунчева, управител на КлиВенТо.

„Организирането на това посещение се превърна в традиция, коя-

то спомогна за дългогодишното сътрудничество между КлиВенТо и

Ferroli и освен това очерта насоките за бъдещата ни съвместна дей-

ност“, допълни г-жа Кунчева.

Господин Де Пантц, представител на Ferroli, изрази своето задо-

волство от добрите взаимоотношения между италианската компа-

ния и КлиВенТо, продължаващи вече 12 години. Той подчерта и ангажи-

раността на Ferroli за производство на екологични и енергоспестява-

щи системи и съоръжения, в отговор на световните тенденции в ото-

плението и климатизацията.

КлиВенТо организира пътуване до Италия

От 30 септември до 3 октомври т. г. изявени клиенти на КлиВен-

То имаха възможност да посетят Италия. Визитата бе организирана
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ична асоциация, съобщиха от управителния й

съвет. В нея членуват 17 компании, инвести-

тори в соларна енергия, сред които Алфа Енер-

джи Холдинг, СТС Солар, Сън Сървиз и произ-

водителят на тънкослойни панели Соларпро.“

Българска фотоволтаична асоциация (БФА) е

сдружение с нестопанска цел, целящо успеш-

ното развитие в България на бизнеса с про-

изводство на възобновяема електроенергия

от слънцето, се твърди в официално прес-

съобщение по случая. Целта на новата асоци-

ация е да защитава интересите на инвести-

торите, потребителите, както и на държав-

ните институции, които финансират проек-

ти в енергийната и електропреносната инф-

раструктура“, заявиха от асоциацията.

Председател на управителния съвет на

Българска фотоволтаична асоциация е Нико-

ла Газдов, а негови заместници са консул-

тантът - инж. Калоян Кънев, бившият ми-

нистър на икономиката и енергетиката Илко

Йоцев и Румяна Георгиева, председател на

Асоциацията на търговците на електроенер-

гия.

Учредена бе Българска фотоволтаична асоциация

На 21 октомври т.г. официално бе предста-

вена новоучредената Българска фотоволта-

Овергаз пусна компютърна игра на екологична тематика "e-Дом"

Овергаз разработи компютърна игра на

екологична тематика  "е-Дом", целта на която

е да популяризира природосъобразната и иконо-

мична употреба на разпространените в стра-

ната енергоизточници, се твърди в официално

прессъобщение от компанията, получено в ре-

дакцията. "Играта е стратегическа - участ-

никът определя вида на жилището си и разпо-

ност, финанси, комфорт и престиж. Колкото

по-екологосъобразно е жилището и колкото

повече спестени пари има играчът в сметка-

та си, толкова по-високи са рейтингът и

крайният му резултат“, допълват те. Като

най-важни характеристики на „е-Дом“ нейни-

те създатели определят възможността за

реално приложение на всички енергийно ефек-

тивни опции, които са заложени в играта.

„Освен ефекта, който жилището има върху

околната среда, могат да се наблюдават и

икономическите последствия от различни

комбинации на взети енергийни решения. Така

успешният виртуален дом може да се

превърне в реално жилище. Играта е напълно

безплатна, подходяща е за всички възрасти и

може да се играе както онлайн, така и офлайн.

И двете версии са достъпни на сайта на ком-

панията“, допълват от Овергаз.

лага с 48 стъпки, за да направи обзавеждането

и техническото си оборудване възможно най-

евтино, природосъобразно и енергийно ефек-

тивно. Всички решения трябва да са съобразе-

ни с наличните парични средства и грижата за

околната среда", коментират от Овергаз.

„Резултатите се определят от пет пока-

зателя: екологичност, енергийна ефектив-

лата година и сме обнадеждени от постигна-

тите резултати. В момента фокусът ни е

иновативната серия продукти HELIOSA HIGH

DESIGN, на която сме ексклузивен дистрибутор

и която съчетава в себе си най-съвременна

технология за инфрачервено зоново отопление

с модерен дизайн и висока енергийна ефектив-

ност“, коментира г-н Иванов.

„Благодарение на инфрачервената техно-

логия в комбинация с патентования пара-

боличен рефлектор, тези тела разпръскват

по оптимален начин необходимата топли-

на в отопляемата зона, като използват

съществено по-малко електроенергия. Сред

предимствата им са още: мигновено за-

топляне на обектите в отопляемата зона

без предварително загряване, възможнос-

ти за насочване и регулиране на отоплител-

ния сноп“, заявиха от Ню Систем. Техноло-

гията с инфрачервени лъчи не вреди на чо-

вешкия организъм. Отоплителните тела

намират приложение в открити и закрити

работни площи, складове, промишлени ха-

лета, административни и търговски сгра-

ди, църкви и други помещения с различно

предназначение.

Ню Систем предлага Star Progetti у нас

Отскоро Ню Систем има статут на офи-

циален партньор за България на италианската

компания Star Progetti - един от водещите про-

изводители на инфрачервени отоплителни тела

в Европа, съобщи за списанието инж. Калин

Иванов, управител на Ню Систем. „Предлага-

ме продуктите на Star Progetti у нас от мина-
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АСМ и Деликси Електрик СЕЕ организираха презентации

На 15, 16 и 17 септември т. г. Деликси Електрик СЕЕ и АСМ, в

качеството си на официален дистрибутор на компанията за Бълга-

рия, организираха поредица от презентации. Събитията се проведо-

ха съответно в Парк Хотел Витоша - София; Хотел Сити - Стара

Загора, и Хотел Голдън Тюлип - Варна. Присъстваха специалисти от

електроразпределителни предприятия, топлоелектрически центра-

ли и ВиК дружества, индустриални предприятия, строителни и елек-

троинсталационни фирми, производители на КТП и електрически

табла, магазини и хипермаркети за електро- и строителни матери-

али. В рамките на презентацията официално бе представена компа-

нията Delixi Electric. Лектори на презентациите бяха Дойчин Захари-

нов, регионален мениджър Продажби за Югоизточна Европа, Трифон

Плачков, търговски представител за България на Деликси Електрик,

и Иван Петков, продуктов мениджър НН и Автоматика в АСМ. „Delixi

Electric е съвместно предприятие с равностойно участие на две от

най-мащабните компании в производството на електроапаратура

в световен мащаб – Delixi Group и Schneider Electric. Компанията е фо-

кусирана върху производството на електроапаратура ниско напре-

жение и апаратура за индустриален контрол. Продуктите й съот-

ветстват на всички задължителни международни стандарти за ка-

чество“, заявиха от АСМ.

БиЕмДжи представи продукти за инфраструктурно проектиране

тиране и строителство. Семинарната програма бе открита от Ге-

орги Харизанов, изпълнителен директор на БиЕмДжи, който предста-

ви иновативни решения и технологии на Autodesk, предназначени за

проектиране на пътища и инфраструктура. Господин Харизанов запозна

гостите с динамичния модел на AutoCAD Civil 3D.

В рамките на семинара присъстващите гости имаха възможност

да се запознаят с подхода „Field to Finish“, използван при проектиране

на инфраструктура, както и със систематичния подход на приложе-

нието AutoCAD Civil 3D, предназначен за моделиране на информация при

проектиране и изграждане на инфраструктура. Двата подхода бяха

представени от Иван Кунчев от фирма Мапекс. С голям интерес бяха

проследени и реалните демонстрации на приложението Civil 3D в обла-

стта на пътното проектиране. Даниел Дренски от фирма Каниско

демонстрира използването на приложението при разработване на

проект за рехабилитация на пътен участък от пътя Пловдив – Смо-

лян. Изготвянето на проект за кръстовище демонстрираха Камен

Ненов и Юрий Николов от фирма Кад Пойнт.

На 7 октомври т. г. в хотел Метрополитън, София, се проведе

семинар, посветен на предлаганите от Autodesk решения за инфра-

структурно проектиране. На събитието, което бе организирано от

официалния дистрибутор на Autodesk за България – фирма БиЕмДжи,

присъстваха представители на фирми, занимаващи се с пътно проек-

изисква спазване на високи морални, професи-

онални и естетически стандарти. В условия на

икономическа криза все по-ценни стават по-

чтеността, партньорството, качеството

във всички архитектурни практики, иноватив-

ните решения, работата в екип и по устано-

вените от държавата и професионалната об-

щност правила“, заяви той. „С творчеството

си ние сбъдваме мечти и сме отговорни за

жизнената среда на следващите поколения.

Нека помним, че здраво остава само съграде-

ното с мисъл и любов“, допълни арх. Йовчев.

Мотото, под което премина Международ-

ният ден на архитектурата, бе „Енергията на

архитектите – против глобалната криза„.

„Това е призив към всички български архитек-

ти за консолидиране на знание, опит, позитивно

мислене и творчество, за преодоляване на

кризисния период с най-малко поражения и ге-

нериране отново на перспективни идеи за бъде-

щето ни развитие като общество“, отбеляза

председателят на УС на Камарата на архитек-

тите в България. На всички свои колеги той

пожела: „Скъпи колеги, желая ви творческо

вдъхновение, вяра в положителните промени и

професионален напредък, защото професията

ни призовава да застанем в авангарда на търсе-

щите по-добро бъдеще за страната ни и све-

та!“

Редакцията на списание ТД Инсталации,

оборудване, инструменти се присъединява

към поздравленията на арх. Петко Йовчев и

пожелава на всички български архитекти здра-

ве и сбъднати професионални мечти.

Отбелязан бе международният ден на архитекта

На 5 октомври т.г. архитектурната гил-

дия у нас официално отпразнува професионал-

ния си празник - международния ден на архитек-

турата. По този повод председателят на УС

на Камарата на архитектите в България арх.

Петко Йовчев официално поздрави всички свои

колеги. „Архитектурата е професия, която
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ЕТИ България и Електрис организираха презентация

Наскоро ЕТИ България организира презентация на нови продукти за

електрооборудване, производство на словенската компания ETI

Elektroelement. Домакин на презентацията бе софийската фирма Елек-

трис – дистрибутор на ЕТИ България. В първата част на събитието

инж. Цветан Стефанов представи гамата електрическо оборудване в

портфолиото на ЕТИ България пред присъстващите проектанти и

електроинсталатори.

Във втората половина на презентацията инж. Петер Кленовшек

(ETI Elektroelement) запозна гостите на събитието с новите продукти

на словенската фирма. Сред акцентите в представянето бяха въздуш-

ните прекъсвачи ETIPOWER (800 А до 6300 А); защитите за фотовол-

таични панели; DC предпазителите за железници от 1000 V до 5000 V;

автоматичните прекъсвачи ETIBREAK 2R с вградена дефектнотоко-

ва защита (125 A и 250 A) и други.

Проведе се Балкански семинар по сеизмично инженерство

събитие бе Камарата на инженерите в ин-

вестиционното проектиране – регионална

колегия София – град. Темите, включени в

семинара бях с практическа насоченост,

като целта бе повишаване квалификацията

на инженерите-проектанти в областта на

осигуряване на конструкциите на сеизмич-

ни въздействия.

Семинарът тематично бе разделен в че-

тири сесии. Първата включваше теми,

свързани със сеизмичността и възможнос-

тите за защита от бъдещи земетресения

чрез усилване на конструкциите. Лекции из-

несоха Кирил Хаджийски, ЦЛСМСИ – БАН,

Атила Ансал от Турция, генерален секретар

на Европейската асоциация по земетръсно

инженерство, Линда Пели, Гърция, Директор

на отдел в EPPO (Организация на Гърция за

сеизмично планиране и защита) и Никола

Игнатиев.

Сериозен интерес сред присъстващите

специалисти предизвикаха темите от вто-

рата сесия, насочени към нормативните

изисквания при проектирането. Те бяха пред-

ставени от Елена Васева, ЦЛСМСИ – БАН,

Росица Ганчева, УАСГ, Владимир Бенко, Сло-

вакия, и Петър Сотиров.

Сеизмичните въздействия върху стома-

нобетонни конструкции и възможностите

за редуциране на сеизмичния риск бяха пред-

ставени по време на третата сесия. Лек-

тори бяха Андреас Капос, Гърция, Универси-

тет Аристотел, Здравко Бонев, УАСГ, Фа-

рук Карадоган, Турция, Технически Универси-

тет Истанбул, Драгослав Шумарац, Сърбия,

президент на Камара на инженерите в

Сърбия.

Сред основните акценти в четвъртата

сесия бе приложението на новите техноло-

гии за сеизмична защита при проектиране на

нови и реконструкция на съществуващи мо-

стове. Разгледани бяха още и проектиране-

то на сгради със стоманени и комбинирани

шайби, оценката на сеизмичния риск и потен-

циалните щети от разрушения на сгради.

Лектори бяха Данило Ристич, Македония, зам.

директор на Институт по земетръсно ин-

женерство и инженерна сеизмология, Борис-

лав Белев, УАСГ, Марин Костов, ЦЛСМСИ –

БАН, Костадин Топуров, УАСГ.

На 9 и 10 октомври в зала „Аула Макси-

ма“ на Университета по архитектура, стро-

ителство и геодезия – УАСГ, се проведе Бал-

кански семинар по сеизмично инженерство.

Събитието бе организирано под патронажа

на Росен Плевнелиев, министър на регионал-

ното развитие и благоустройството. Семи-

нарът се проведе под мотото: „Намаляване

на сеизмичния риск чрез правилно проекти-

ране“. В рамките на форума доклади изнесо-

ха лектори от България, Турция, Сърбия,

Гърция, Македония, Словакия и Черна гора.

Национален организатор на международното

Росен Плевнелиев

Направлението „Системи за непрекъсваемо електрозахранване“ на

фирма Ню Систем се премести в самостоятелен офис на ул. „Крум

Кюлявков“ в столичния квартал Дианабад, съобщиха от компанията.

„Преместването на направлението в нов офис отговаря на разраства-

щата се дейност на отдела. Бързите темпове на развитието му създа-

доха необходимост от по-голямо пространство. Също така новият

офис създава възможност за структуриране на направлението и създа-

ване на по-добра организация на работа“, допълниха от Ню Систем.

В гамата продукти за резервно електрозахранване на Ню Систем

се включват: дизелгенератори на фирма SDMO Industries - от 1 kVA до

5000 kVA, и UPS на Eaton Power Quality - от 350 VA до 2000 kVA, пред-

лагани под търговската марка Powerware.

Част от дейността на Ню Систем в нов офис
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АСМ представя за първи път в България
системата Domina - най-добрата система
за управление на дома и офиса

АСМ представя на българския па-

зар серия от устройства, свързани по-

между си чрез wireless технология, по-

зволяваща да се въведеждат различ-

ни функционалности, налагани от  мо-

дерния начин на живот и техния кон-

трол от фиксирани или мобилни уст-

ройства. Това може да бъде извърше-

но, без да се налагат промени в елек-

трическата система на сградата.

AVE Ви дава всичко това, благода-

рение на Domina - най-добрата систе-

ма за управление на дома и офиса.

Функциите на системата могат

да бъдат разширявани или променяни

по всяко време, посредством удобно

програмиране чрез централен touch

панел.

Сензорният дисплей е компютър-

но програмируем и представя плана

на жилището. Устройството, до мо-

мента уникално за вида си, със свои-

те характеристики, позволява пълен

автоматизиран контрол върху всич-

ки функции на Domina чрез докосване.

1. Контролери (централизирано
или локално управление)

n включване/изключване на светли-

ната.

n Настройка интензитета на освет-

лението.

n Автоматичен контрол на затваря-

нето на завеси, щори.

2. Терморегулация
Възможност за контрол на отопле-

нието до 15 различни зони с различни

температурни профили. Тази опция

позволява значителна икономия на

енергия и увеличава комфорта на

потребителя.

 Многофункционални термостати,

позволяващи работа в летен и зимен

режим, без това да обърква работа-

та на климатизацията през и по вре-

ме на  отделните сезони.

3. Защита срещу кражба
Разширяема, теле-управляема и

програмируема система за защита

срещу кражба. Възможност за пре-

даване информация на клетъчен те-

лефон за проникване в защитена

зона.

Перфектно интегрирана в систе-

мата и контролирана чрез сензорен

дисплей.

4. Технически аларми
n Детектори за изтичане на газ.

n Детектори за изтичане на вода.

5. Функции за контрол и надзор
в системата

n Възможност за програмиране на

повече функции (задачи) за кон-

трол.

n Общ надзор и контрол на система-

та чрез сензорен дисплей или ком-

пютър с подходящ софтуер.

6. Контрол на звука
Функциите на системата могат

да бъдат контролирани по няколко

начина:

n чрез сензорният дисплей

n локално във всяка отделна точ-

ка
n чрез дистанционно управление

n чрез SMS от мобилен телефон

Комуникацията между отделните

модули се основава на система bus

или wireless технология. Първият тип

система е подходяща за новостроя-

щи се сгради, при които системата

е заложена за изпълнение в проекта.

Вторият тип е подходяща за сгради

със съществуваща ел. инсталация,

тъй като не се налага допълнител-

но опроводяване.

Със своите многообразни функции

Domina осигурява пълна автоматиза-

ция, комфорт и сигурност, гаранти-

ращи изключително качество на жи-

вот.

АСМ представя за първи път в България
системата Domina - най-добрата система
за управление на дома и офиса
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София тел.: 02/987 49 60,
е-mail: office@acm-bg.com

Варна тел.:052/511 559,
е-mail: office-vn@acm-bg.com

Ст. Загора тел.: 042/601 555,
е-mail: office-stz@acm-bg.com

Нарастващото търсене на ав-

томатизирани регулируеми елек-

трически системи за жилищните и офис сгради налага инстали-

рането на нови средства за контрол или добавянето на  апара-

ти за регулиране. Често това изисква тяхното вграждане в сте-

ните, съпроводено с всички неудобства по тази дейност.

www.acm-bg.com
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Профил-И изгражда
фотоволтаични централи
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В края на септември фирма Профил-

И официално представи на специал-

но организиран семинар най-новото

направление от дейността си -

търговия с компоненти за фотовол-

таични системи и изграждане на фо-

товолтаични електроцентрали.

Събитието бе организирано съвмес-

тно с фирма Родина Солар – Инжене-

ринг и Сдружение за Пловдив. Тема-

та на семинара бе „Перспективи за

развитие на слънчевата енергетика

в България. Фотоволтаичните цент-

рали – най-атрактивна енергийна

технология“. Гости на проявата бяха

над 150 инвеститори, проектанти,

архитекти и експерти от областта

на ВЕИ. Лектори на семинара бяха

представители на Българска акаде-

мия на науките (БАН), Министерство

на икономиката, енергетиката и

туризма (МИЕТ), Държавна комисия за

енергийно и водно регулиране

(ДКЕВР), Енергийна агенция Пловдив,

представители на банкови и застра-

хователни компании, както и произ-

водители на компоненти за изграж-

дане на фотоволтаични системи,

сред които: SUNWAYS, TERRAFIX и БГ

Соларни панели.

Акценти в семинарната програма
В първата част на семинарната

програма ст. н. с. д–р Петко Вита-

нов представи състоянието и перс-

пективите за развитие на фотовол-

таичното преобразуване в България.

Интерес сред аудиторията предиз-

вика и презентацията на МИЕТ. Тя

акцентира върху готовността на

правителството за промени в Зако-

на за възобновяемите и алтернатив-

ните енергийни източници и биого-

ривата, с цел насърчаване на изпол-

зването на технологии за производ-

ство и потребление на енергия от

възобновяеми и алтернативни енер-

гийни източници. Представителят

на ДКЕВР разясни регулаторната

рамка, лицензионните процедури и

формирането на цената на електри-

ческата енергия, произведена от

фотоволтаични централи.

„Представянето на възможности-

те за кредитиране и застраховане

на фотоволтаични централи заинт-

ригува инвеститорите, присъства-

щи на мероприятието. Нов момент

от начините за насърчаване на ин-

вестиции в областта на фотоволта-

ични системи от общините предста-

виха експертите от Енергийна аген-

ция Пловдив“, коментираха от Про-

фил-И. „Те запознаха гостите на

събитието с проекта „ВЕИ Шампи-

онска лига„, който стимулира инве-

стициите във ВЕИ на база съревно-

вание между населените места за

единица инсталирана мощност на

жител“, допълниха организаторите

на проявата.

Партньори на Профил-И
в областта на PV-системите
Както вече бе подчертано, на се-

минара бяха представени немските

компании-партньори на Профил-И -

SUNWAYS и TERRAFIX.„SUNWAYS е

водещ производител на висококаче-

ствени и иновативни фотоволтаич-

ни клетки, модули и инвертори.

TERRAFIX e производител на носещи

конструкции за PV-системи на откри-

ти площи. Представено бе ново при-

родосъобразно решение за полагане на

фундаменти, без влагането на бетон,

подходящо за всички видове площи.

Решението следва релефа на терена,

което го прави идеално за хълмисти

местности, и предлага възможност

за повторна употреба. „Компанията

е изградила монтажните конструк-

ции за фотоволтаични системи на над

140 MW мощности в Германия, Испа-

ния, Италия, Гърция, САЩ и Швеция“,

заявиха от Профил-И.

Друг партьор на Профил-И, който

бе представен на семинара бе итали-

анската компания ELETTROBRESCIA,

която е с 25 годишен опит в производ-

ството на кабели. Тя предлага специ-

ален ELETTRO SOLAR кабел за свързва-

не на соларни модули и инвертори.

Представен бе и българският произ-

водител на силициеви фотоволтаич-

ни модули - фирма БГ Соларни панели.

В резултат на големия интерес

към мероприятието, ръководителят

на отдел Фотоволтаични системи

към Профил–И Боян Гребенчарски

сподели, че фирмата ще продължи да

информира, посредством различни

маркетингови прояви, настоящите

и бъдещите си партньори за ново-

сти и иновативни решения при из-

граждането на фотоволтаични цен-

трали.

Профил-И изгражда
фотоволтаични централи
Семинар с участието на представители на различни държавни
институции организира фирмата
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Призма откри нов шоурум в столицата
На 12 ноември т. г. фирма Призма,

специализирана в областта на интери-

орното и екстериорното осветление,

официално откри нов шоурум на бул.

„Симеоновско шосе“ в София. В него са

изложени осветителни тела на испанс-

ките производители MARTINEZ Y ORTS

и XENON, както и на италианските

SLAMP, на които Призма е директен

вносител. Гостите на мероприятието

имаха възможност да се запознаят и с

гамата осветителни тела на компани-

ите LAMPE, RZB и MK- ILLUMINATION,

чийто оторизиран дистрибутор за

България е Призма.

„Италианските осветителни тела,

производство на компанията LAMPE, с

ръчно изработените стъкла Мурано

придават на телата изключителен

ефект. Използването на кристали Сва-

ровски ги правят уникални“, заявиха

домакините.

Стефан Шулц, един от собственици-

те на фирмата, разказа пред гостите

за най-новите проекти, по които компа-

нията работи. „Проектът „Звук и свет-

лина“ на Аладжа манастир бе изключи-

телно предизвикателство пред Призма.

Историята, звукът и светлината през

погледа на ангел, това е направено с

огромен потенциал и

желание за представяне

на легендата на живо.

Сред останалите проек-

ти са: фасадно осветле-

ние на сгради и истори-

чески паметници в по-

чти цялата страна. Из-

ключителен интерес

предизвиква и ефектно-

то осветяване на дворе-

ца в град Балчик, различните кътове и

сгради показаха своите прелести, осве-

тени с подходящи светлини. Приоритет

на Призма е проектирането и достав-

ката на коледна светлинна украса за

градска среда“, разказа пред гостите

г-н Шулц.

Конкурс отличи млади дизайнери
В рамките на събитието бяха разда-

дени и награди в конкурс за млад дизай-

нер на осветителни тела, организиран

от фирма Призма. Жури от Национална-

та художествена академия, в лицето на

проф. Георги Георгиев, декан на Прилож-

ния факултет, проф. д-р Николай Васи-

лев от ТУ-София, както и инж. Едриан

Едрев, връчи три парични награди на

студенти и ученици в различни прилож-

ни и художествени специалности. Мла-

дите финалисти показаха завидни уме-

ния по стил, дизайн и функционалност.

Затова журито раздели първата награ-

да между студентката от художестве-

ната академия Лора Димова, която уча-

ства в конкурса с два експоната, и Слав

Георгиев, възпитаник на ТУ-София. По-

ощрителна награда получи проектанта

на мебели от картон Яким Ваклев.

„От осветителните тела, които

видях на този конкурс се убедих в ино-

вативните идеи на българските дизай-

нери и все по-често забелязвам изклю-

чителни млади професионалисти, които

достойно биха се представили на меж-

дународно ниво“, заяви г-н Шулц.

Повече информация за фирма Призма

можете да получите на www.prisma.bg.

Призма откри нов шоурум в столицата

> ñúáèòèÿ
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Семинар представи съвременни
технологии в областта на ВЕИ

> ñúáèòèÿ

На 27 октомври сдружение Европейс-

ка асоциация за екологично развитие

(ЕАЕР) бе домакин на семинар в столич-

ния хотел ВЕГА. Мероприятието бе посве-

тено на актуални технологии в област-

та на възобновяемите енергийни източ-

ници с акцент върху соларни паркове.

Съорганизатори на събитието бяха: Ис-

панската търговска асоциация, Асоциа-

цията за развитие на бизнеса и фирма

Арни Брадърс. Специални гост-лектори на

семинара бяха Херман Арнилас и Алваро

Гонзалес от испанските фирми Windsol и

Grupo Unisolar. Те представиха пред

присъстващите инженерингови фирми,

инвеститори, общински специалисти и

членове на ЕАЕР историята, производ-

ствената специализация и акценти от

продуктовото портфолио на компаниите.

Присъствието на Windsol и Grupo Unisolar

е свидетелство за интереса им към

българския пазар, увериха гостите от Ис-

пания.

Устойчиво развитие на добива на енер-
гия от ВЕИ, прогнозираха участници
Семинарът бе открит от Ева Пове-

дано, търговско-икономически съветник

и директор на търговския отдел към

Посолството на Кралство Испания у нас.

„В България има подходящи климатични

условия за добиване на енергия от възоб-

новяеми енергийни източници. Вече е

налице и повишен инвеститорски инте-

рес към този сектор, което неминуемо

ще доведе до устойчивото му развитие

в близко бъдеще. Имате силни позиции в

оползотворяването на наличния хидропо-

тенциал, но като член на Европейския

съюз България има поети ангажименти

и по отношение на електропроизвод-

ството от други ВЕИ. От началото на

следващата година Испания възнамеря-

ва да подпомогне развитието на този

сектор в България“, заяви г-жа Поведа-

но.

Едуардо Пер, директор на междуна-

родния отдел на испанската търговска

асоциация, направи кратка презентация

на дейността й, както и на възможнос-

тите за сътрудничество с около 600-те

фирми, членуващи в нея.

Потенциал на ВЕИ в България и възмож-
ности за финансиране на проекти
Съвременни аспекти на енергийната

ефективност и възобновяемите енергий-

ни източници в България бяха предста-

вени от Александър Трифонов, лицензи-

ран консултант по енергийна ефектив-

ност. Присъстващите се запознаха с

най-новите статистически данни за

потенциала на възобновяемите енергий-

ни източници в страната ни, както и с

актуалната нормативна рамка в облас-

тта – законите за енергийна ефектив-

ност и възобновяеми енергийни източ-

ници и различни европейски директиви.

Веселина Георгиева от Пи Ем Консул-

тинг България разясни пред гостите на

семинара възможностите за финансира-

не на проекти за соларни паркове, кои-

то предоставят оперативните програ-

ми „Конкурентноспособност“, „Регионал-

но развитие“, програмата за развитие

на селските райони, Българският фонд

за енергийна ефективност и кредитни-

те институции у нас.

Слънчево-термални колектори
и PV модули от Grupo Unisolar
В първата част на семинарната про-

грама се проведоха презентации на две

испански фирми, членове на Испанска-

та търговска асоциация. Алваро Гонза-

лес от Grupo Unisolar представи накрат-

ко предмета на дейност и основните

продукти на компанията. „Grupo Unisolar

е специализирана в проектирането, раз-

витието, производството и продажба-

та на слънчево-термални колектори с

висок КПД и фотоволтаични модули, раз-

работени на базата на системата „thin

slim“ или „capa fina“, както и на всички

аксесоари към тях. Фирмата притежа-

ва завод за производство на фотовол-

таични колектори в гр. Саламанка, Ис-

пания. Също така разполага с офиси в

почти цяла Испания и притежава сери-

озен опит в изграждането на фотовол-

таични паркове. От 2004 г. до момен-

та сме инсталирали над 60 MW, пред-

лагайки на своите клиенти една от най-

конкурентните и качествени техноло-

гии на пазара“, заяви г-н Гонзалес.

Присъстващите имаха възможност да

се запознаят с част от продуктовата

гама на Grupo Unisolar, а именно: систе-

мата Unisol+, Unisol+EVO, Unisolar PV-43

и Unisolar 60+.

Фотоволтаични осветителни
тела представи Windsol
Гост-лекторът Херман Арнилас на-

прави презентация на фирма Windsol,

която разработва и произвежда улично

и други видове външно осветление, със

слънчев източник на енергия. „Инстала-

циите Windsol могат да се прилагат в

градска среда, в частни домове, в инду-

стриални предприятия, спортни центро-

ве и т.н. Всички съоръжения на Windsol

са пригодени за смесена или хибридна си-

стема на захранване и имат висок кое-

фициент на полезно действие, независи-

мо от метеорологичните условия“, зая-

ви г-н Арнилас.

„Типовете осветители, които изпол-

зваме в нашите инсталации, са с ниска

консумация и позволяват внедряването

на натриеви, луминесцентни и светоди-

одни източници. Иновативната систе-

ма SPB защитава и гарантира живота

на батерията и регулира запалването и

загасването на лампата, както и

плътността на светлинния поток във

всеки момент“, допълни лекторът.

GPRS контрол на осветителните
тела
Интерес от страна на присъстващи-

те специалисти предизвика възможнос-

тта за дистанционно управление на

осветителните тела, захранвани от

слънчева енергия, чрез GPRS връзка.

„Windsol предлага система за поддръжка

REMA, която позволява съоръженията да

се управляват от разстояние посред-

ством GPRS връзка. По този начин кли-

ентът има възможност да мониторира

състоянието на системата във всеки

един момент от работния цикъл. REMA

изпраща информация до главна центра-

ла, монтирана в близост до потребите-

ля. Върху дисплей на главната централа

се визуализират основните работни

характеристики на лампите, състояни-

ето на батерията и количеството уло-

вена енергия. В случай на авария или друг

инцидент, системата алармира потре-

бителя, като това може да стане и чрез

SMS на неговия мобилен телефон“, зая-

ви в заключение г-н Арнилас.

В края на семинара бяха организира-

ни индивидуални срещи между предста-

вителите на испанските производите-

ли и гостите на мероприятието.

Семинар представи съвременни
технологии в областта на ВЕИ
Домакин на събитието бе Европейска асоциация за екологично развитие в сътрудничество с партньори



ÑÒÐ. 159*2009

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ

Отоплителни

      Газоснабдителни

             Водоснабдителни

                  Климатични системи

JAGA

АВТОМАТИКА И КОНТРОЛ АL и ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ

ГАЗОВИ КОТЛИ И АРМАТУРА

София, бул. "Драган Цанков" 170, ет.1, офис 3, тел./факс: 02/962 21 04
GSM: 0887 518 450, e-mail: office@barosltd.com, info@barosltd.com

www.barosltd.com



ÑÒÐ. 16 9*2009

Лайтанинг Протекшън Груп
организира семинари
в страната

> ñúáèòèÿ

През месец октомври т. г. фирма

Лайтанинг Протекшън Груп организи-

ра поредица от семинари в страната,

посветени тематично на мълниеза-

щитни и заземителни инсталации.

Събитията се състояха на 7, 8, 9 и 30

октомври, съответно в градовете

Ямбол, Бургас, Сливен и Хасково. Се-

минарите привлякоха вниманието на

множество електропроектанти,

строителни компании и инвеститори.

Лектори бяха инж. Радослав Калчев

и инж. Ивайло Иванов, управители на

Лайтанинг Протекшън Груп, инж. Анна

Георгиева, проектант на фирмата, и

проектантите от Елмекс груп, гр.

Бургас - Мариета Георгиева и Весе-

лин Георгиев.

Основната тема на четирите

семинара бе "Мълниезащита, заземи-

телни уредби и защити от пренапре-

жение". В качеството си на официа-

лен представител за България на аме-

риканската компания ERICO, Лайта-

Лайтанинг Протекшън Груп
организира семинари
в страната
Представени бяха нови за българския пазар средства за
мълниезащита

нинг Протекшън Груп представи пред

присъстващите специалисти съвре-

менни средства и материали за из-

граждане на мълниезащитни и зазе-

мителни инсталации. “Направихме

презентация на фирма ERICO - един

от лидерите на световния пазар за

външна - активна, конвенционална и

вътрешна мълниезащита. Акцент в

лекционната програма бе поставен

върху най-новото средство за мълни-

езащита на българския пазар - екзо-

термична сварка (CadWeld), използва-

на в проектите на ТЕЦ Марица Изток

и на АЕЦ Белене“, заяви Анна Георги-

ева.

„Интересът към семинара беше

голям. Получиха се добри дискусии.

Планираме организирането и на дру-

ги подобни семинари в началото на

2010 г., както и откриване на пред-

ставителства в по-големите градо-

ве на страната“, допълни г-ца Геор-

гиева.
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Очакваме устойчив пазарен
ръст в строителния сектор,
въпреки кризата
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Уважаеми г-н Сейзанис, какво спечели и
какво загуби София Мед от главоломния
спад в цената на медта преди месеци?

Като всички компании от металур-

гичния бизнес, и София Мед в края на

миналата година бе повлияна от ця-

лостния спад на световната иконо-

мика, включващ и сериозно понижение

на цената на медта. От началото на

настоящата година цената на мед-

та на международния пазар се пови-

шава и от известно време се задър-

жа на ниво 6000 - 6500 USD за тон.

Наблюдаваме подобрение на цялост-

ните бизнес резултати на София Мед

за периода на второто шестмесечие

на 2009 г.

Кои са основните пазари за изделията
на София Мед в момента?

Въпреки факта, че строителният

сектор в България бе силно засегнат

от кризата, продуктите на София

Мед за строителството – медна

покривна ламарина, както и медни

тръби за всякакви видове сградни

инсталации, продължават да намират

пазарна реализация.

Казвате, че се наблюдава търсене на
произвежданите от вас продукти от
мед и медни сплави? Има ли достатъ-
чно индикации да се говори за възходя-
ща тенденция?

Наистина е трудно да се каже, но

впечатленията, които имаме, са, че

от началото на второто шестмесе-

Очакваме устойчив пазарен
ръст в строителния сектор,
въпреки кризата

Михалис Сейзанис,
заместник търговски директор на София Мед

пред сп. ТД Инсталации, Оборудване, Инструменти

чие пазарът е в по-добро икономичес-

ко състояние в сравнение с първото

шестмесечие. Казано по друг начин,

първият шок от удара на световна-

та криза върху България може да бъде

преодолян. Очакваме постепенно по-

вишаване на обема на строителните

дейности през идващите месеци.

Какви са прогнозите ви за развитие на
сегмента от пазара, на който оперира-
те, през следващия тригодишен период?

С оглед на постепенното излизане от

икономическата криза, очакваме, че

хората ще станат по-уверени за

бъдещето си, бизнесът ще се изпра-

ви на крака и ще продължи с реализа-

цията на замразените към момента

проекти. Свидетели сме на постепен-

но възстановяване на строителната

индустрия и засилен интерес към

продукти с по-висока стойност, как-

вито са изделията на София Мед.

Подходящ ли е настоящият момент за
инвестиции в технологично и техничес-
ко оборудване? Какви са плановете ви в
тази посока?

За последните девет години София

Мед инвестира над 100 милиона евро

и продължава с реализацията на сво-

ята инвестиционна програма. Със

значителните инвестиции в модерно

оборудване, технологии и ноу-хау,

както и благодарение на над 70-го-

дишния опит и широката дистрибу-

торска мрежа на фирмата-майка

Халкор, през последните години Со-

фия Мед се превърна в съвременна

индустриална компания. Вярваме, че

краят на кризата ще ни завари зна-

чително по-подготвени, за да можем

да предложим на клиентите си още

по-широка продуктова гама.

Като дъщерна компания на Халкор -
Гърция, смятате ли, че гръцката държа-
ва има по-адекватна политика по отно-
шение на бизнеса от българската? Защо?

В настоящата пазарна ситуация,

политиките, провеждани от България

и Гърция, са подобни. Резултатите от

антикризисните планове на прави-

телствата стават очевидни. Реали-

зацията на инфраструктурните про-

екти на програмите е мощен двига-

тел за спасението на сектор "Мета-

ли" и в двете държави.

В каква посока трябва да са усилията
на българските управляващи с оглед
запазване на жизнеспособността на
бизнеса и инвестиционния интерес към
държавата?

Най-важна за бизнеса е финансовата

стабилност на пазара и на банкова-

та система. Тя трябва да бъде първи

основен приоритет на българското

правителство. Секторът на недви-

жимите имоти, който се отнася най-

вече към строителния сектор, след-

ва да бъде подкрепен чрез привлича-

нето на чужди инвестиции. Напос-

ледък правителството полага усилия

да привлече инвестиции в сектори

като автомобилната индустрия, еко-

логични заводи и дава кредити на

малките и средни предприятия.

За компанията София Мед
София Мед е дъщерна фирма на Халкор, Гърция, специализирана в обработката на мед, медни

сплави и производството на широка гама валцовани и пресовани (изтеглени) продукти. Сред

тях са: листове, ленти, кръгове, шини, пръти, профили, тел. Производственият комплекс на

София Мед се намира в столицата. Той е разположен на площ от 250 000 м2, половината от

която заемат трите производствени цеха – леярно, валцово и тръбопрофилно производства.

Компанията оперира в съответствие с изискванията на международните стандарти за уп-

равление на качеството ISO 9001:2000 и за управление на околната среда ISO 14001:2004. В

момента е в процес на подготовка за внедряването на система в съответствие със стан-

дарта за управление на здравословните и безопасни условия на труд OHSAS 18001. Широката

производствена гама отговаря на изискванията на стандарти като EN, BS, DIN, ASTM, AFNOR,

и JIS, както и на други международни стандарти и специфични изисквания от клиентите.



ÑÒÐ. 199*2009



ÑÒÐ. 20 9*2009

Във фокус: Община Бургас

> áèçíåñ

За общия устройствен план
на Бургас
„През октомври 2008 г. Община

Бургас възложи изготвянето на ОУП

на гр.Бургас с неговите квартали и

техните землища“, заяви главният

архитект на Община Бургас Весели-

на Илиева. „След включването на

Банево и Ветрен като квартали на

града допълнително беше възложен

и ОУП за тях и техните землища. Към

настоящия момент са изготвени

диагнозата на съществуващото по-

ложение и концепцията за развитие

на територията. Работи се по при-

ключване на проекта в част прогно-

за и схеми. На този етап заданието

в максималния си обем е изпълнено.

Разбира се, проектът в пълния си

обем подлежи на доразработване.

Изготвя се и Екологичната оценка и

може би ще се наложат някои про-

мени или допълнения от препоръки-

те на еколозите, тъй като части от

територията попадат в защитени

зони и зони по Натура 2000“, допъл-

ва тя.

Във фокус: Община Бургас
Веселина Илиева, главен архитект на Община Бургас, и Атанаска
Николова, заместник- кмет по евроинтеграцията, коментират
актуални теми пред сп. ТД Инсталации, Оборудване, Инструменти

Водени от желанието да разберем ще има ли скоро един от най-красивите ни

морски градове - Бургас, общ устройствен план, както и какви са големите про-

екти, които се очаква да бъдат изпълнени, се обърнахме към главния архитект

на Община Бургас Веселина Илиева и заместник-кметът по евроинтеграция Ата-

наска Николова. Редакцията благодари на дамите за задълбочените отговори.

Атанаска Николова, заместник-кмет по евроинтеграциятаВеселина Илиева, главен архитект на Община Бургас
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Проектът предлага и концепция за развитие на ос-

новните системи на града. Това са транспорт, зелена

система и туризъм. По система транспорт са направе-

ни проучвания за обходни маршрути вътре и извън гра-

да, както и с оглед на възможностите, които предлага

магистрала Тракия. Целта е да изнесем транзитното

движение извън урбанизираната територия на града“,

заявява г-жа Илиева.

Приоритетни пътни проекти
Направените обследвания на пътната мрежа дока-

заха приоритетното значение на няколко пътни проек-

та, твърдят от общината. Това са пътният възел

„Бургас – Созопол – Средец“, за който има и готови

работни проекти. „Очакваме държавата да направи не-

обходимото за финансирането му и да обяви процедура

за изграждане на обекта. Много спешен за реализация

е и пътният възел на Товарна гара, за който също има

работен проект. Обектът се явява важна връзка за

вътрешния градски пръстен. Друг обект е новият пътен

възел на две нива на изхода „Бургас – София“, който

ще даде връзка за обходен път и към направлението за

Варна“, заяви главният архитект на Бургас. „В проек-

та на общия устройствен план са заложени и алтер-

нативни видове транспорт - велоалеи, възможности за

развитие на морски транспорт. Като задача на проек-

тантите е поставено изграждането на мрежа от

велоалеи, свързващи всички части на града“, допълни

той.

Важен елемент от цялостната концепция за развитие

на Бургас е отварянето на града към морето и превръща-

нето му в предимно морски град, уверяват от общината.

Затова се предлага преструктуриране на промишлените

зони и изнасяне на промишлените предприятия в нови

територии в тила, предвидени за промишлени дейности,

които са далеч от защитените зони.

Разширяване на зелените площи и парковете
В проекта на устройствения план задълбочено са про-

учени съществуващите зелени площи и възможности за

тяхното развитие, както и обезпечаването на терени

за създаване на нови паркове - градски и крайградски,

обвързани с възможности за развитие на спорт и отдих,

твърдят от Община Бургас. Предвидени са зелени зони

за широко обществено ползване, които териториално са

обвързани със съществуващите и са тяхно естествено

продължение. Зелената система е разчетена за перспек-

тивен брой население до 2 млн. души, което осигурява

възможност за бъдещо развитие на града, коментира г-

жа Илиева.

Предстои провеждане на процедура по избор на изпълни-

тел за изготвяне проект за ОУП на останалата терито-

рия на общината. В обхвата на проекта ще влизат сели-

щата, за които не са изготвени нови или актуални уст-

ройствени планове. Това са Братово и Равнец, както и

землищата на населените места в северната част на

общината. За селата Маринка, Димчево и Твърдица, и

техните землища има нов ОУП, приет от Общински съвет

през февруари 2009 г.

Обособяване на две нови индустриални зони
в Бургас
„Завърши разработването на подробните устройстве-

ни планове, възложени от Община Бургас, за две индус-

триални зони - високотехнологична за чисти производства

и производствено-складова. С това плановата готовност

за устройственото обезпечаване на териториите като

регулация и застрояване дава преки възможности за

реализиране на инвестиционна инициатива“, увериха от

Община Бургас.

Производствена зона „Север“
Територията на производствена зона „Север“ е съста-

вена от имоти - собственост на общината. За нея има

действащ план за улична регулация. Теренът се намира

в зона, в която традиционно присъствие имат промиш-

лени предприятия, логистични центрове и търговски

представителства. На юг теренът граничи с ул. „Край-

езерна“, а на север достига до железопътната инфра-

структура, свързваща крайморския град с останалата

част от страната.

Територията, заключена между езерото Вая, ул. „Край-

езерна“, бъдещия пробив над Товарна гара и жп ареала,

представлява все още неусвоена част на града с добро

местоположение. Същевременно собствеността на зе-
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мята като общинска дава възмож-

ност за бърза реализация, като раз-

витието й се благоприятства от

добрата комуникационна осигуре-

ност, уверяват от Община Бургас.

Изграждането на инфраструкту-

рата ще бъде подпомогнато от спе-

челения от общината проект за до-

веждаща инфраструктура, който

вече е в процес на реализация. Той

предвижда изграждане на инфра-

структура и локален път на ул. „Край-

езерна“. „През 2008 г. общината оси-

гури и ново улично осветление в

същата зона. За момента на тази

територия няма проектирани сгра-

ди. Планът за регулация и застроя-

ване предвижда с уличната регула-

ция по събирателните и обслужващи-

те улици на всеки от кварталите да

се осигури крайпътно озеленяване и

възможности за паркиране на посе-

тители. Отредени са имоти за раз-

витие на пазар на производителите

на плодове, зеленчуци и цветя и за

стоково тържище, информират от

Община Бургас. В близост до тях е

предвиден голям наземен паркинг за

автомобили. Преобладаващата част

от новообразуваните имоти е раз-

положена в зона с предназначение

„предимно производствена“. Пред-

вижда се основно застрояване с про-

изводствено-складови бази за про-

мишлени стоки и услуги.

Зона за комплексно обществено
обслужване

е планирана в новия общ устрой-

ствен план. С цел осигуряване на по-

благоустроена и приятна среда е

оформен имот за развитие на мяс-

то за спорт. „Продиктувано от же-

ланието да се подобри характера на

средата в плана, особено внимание

е обърнато на обществените тере-

ни за озеленяване. За тази цел са от-

редени регулирани поземлени имоти

със значителни площи, които ще

бъдат превърнати в районен парк за

отдих на работещите. Богатото

озеленяване ще има значение и на

изолираща зона от намиращия се в

близост ж.п. ареал“, уверяват от

Община Бургас.

За осигуряване на техническо об-

служване са отредени девет регули-

рани имоти за трафопостове и два

за канални помпени станции.

Постепенното изместване на

старите производствени дейности в

западна и северна посока от Бургас,

т.е. - от същинските жилищни тери-

тории, дава възможност за преструк-

туриране на територии и извършва-

не на тяхната регенерация.

Високотехногична производствена
зона
Имотът, предвиден за изграждане

на високотехнологична производ-

ствена зона, е разположен в местно-

стта „Вая кайряк“ в Българово и е

частна общинска собственост. Той

представлява изоставена нива от

четвърта категория с обща площ

110,917 дка. Намира се на около 350 м

южно от Българово и на същото

отстояние югоизточно от машино-

тракторния парк и стопанския двор

на селището.

Зоната е свързана проектно с

пътна връзка с населеното място.

Осигурена е и връзка с пътя Българо-

во – Камено, както и с магистрала

„Тракия“.

Подробният устройствен план

предвижда обособяване на регулира-

ни поземлени имоти. Те са общо 13 на

брой. Предвидена е зона за обществе-

но обслужване в един имот и 11 имо-

та за високотехнологично производ-

ство. Площите на урегулираните

имоти са с площ над 900 кв.м, като

най-големите надхвърлят 10- 12 хил.

кв.м. За оразмеряване в малките про-

мишлени зони с площ до 200 хектара

е приета норма на работещите от

около 50 души на хектар бруто. За

високо-технологични производства

се приема намаляване на броя им с до

30%, или 35 души на хектар, бруто.

При бруто площ на зоната от 12.33

хектара и при норма 35 души на хек-

тар, тя е оразмерена за 432 работе-

щи.

Предвижда се паркирането да бъде

реализирано в рамките на всеки уре-

гулиран поземлен имот, като общи-

ят брой на местата е около 350.

Осигурен е и проект за вертикална

планировка, схеми на електромрежи,

водоснабдяване и канализация.

Приоритетните направления, кои-

то ще бъдат развивани в технологич-

ния парк обхващат секторите: инфор-

мационни технологии, химическа ин-

дустрия, телекомуникации, биотехно-

логия и фармацевтика, енергийна

ефективност, микроелектроника,

автоматика, сензорни технологии и

защита на околната среда.

Предвижда се в технологичният

парк да се създаде мрежа от органи-

зации, които да подготвят съвмест-

ни проекти и инициативи, да осъще-

ствяват технологичен трансфер и

стратегически обучения за универси-

тетски преподаватели, уверяват от

Община Бургас. Партньорската мре-

жа на високотехнологичния бизнес

парк включва: Община Бургас, Универ-

ситетът „Проф. Д-р Асен Златаров“

– гр. Бургас и Бургаски свободен уни-

верситет.

Към момента Община Бургас под-

готвя процедура за избор на изпълни-

тел на дейностите по проектиране,

заявиха от общината.

Канализационната мрежа
се нуждае от развитие
ВиК инфраструктурата на Бургас

страда от несъвършенствата на

всяка инфраструктурна мрежа, по-

ставена в условията на силна урба-

низация, приобщаване на нови градс-

ки територии и нарастване броя на

потребяващото население, уверяват

от Община Бургас.

Канализационната мрежа се нуж-

дае от рехабилитация на амортизи-

ралите участъци и развитие. „С из-

ключение на град Бургас, канализаци-

онната система в общината не от-

говаря на съвременните изисквания.

Все още много фирми не са изградили

локални пречиствателни станции и

заустват водите си директно в Бур-

гаското езеро, езерото Мандра или

Бургаския залив. Проблеми с пречи-

стването на битовите отпадни води

има и в бургаските квартали Краймо-

рие и Сарафово“, твърдят от общи-

ната.

Пречистването на отпадните
води на Бургас

се осъществява в ГПСОВ - Бургас и

ПСОВ – Меден рудник, обслужваща

най-големия бургаски жилищен квар-
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тал „Меден рудник“. Приемник на

пречистените отпадъчни води са

бургаските езера Мандра и Вая. Към

ГПСОВ - Бургас се насочват и отпад-

ните води от много промишлени пред-

приятия, след като са пречистени от

индивидуалните пречиствателни

съоръжения.

В момента се работи по реализа-

ция на проект за цялостно разшире-

ние на ПСОВ - Меден Рудник, включ-

ващ обновена и осъвременена схема

на пречистване с възможности за

елиминиране на биогенни елементи.

Проектът се реализира от Община

Бургас с финансиране по програма

ИСПА.

Основни замърсители на повърхно-

стните и подземните води се явяват

и населените места без изградени

пречиствателни станции за отпадъ-

чни води, от които директно непре-

чистените води постъпват във вод-

ните обекти.

Водоснабдителната система
на града

включва както новоизградени, така и

амортизирани участъци, което води

до големи загуби на питейна вода и

относително високи цени на съот-

ветните комунални услуги. Качество-

то на питейната вода на гр. Бургас

се поддържа от ПСПВ при язовир

Камчия, където водата се подлага на

конвенционално пречистване, състо-

ящо се в предварително хлориране, хи-

мическо пречистване, бърза гравита-

ционна филтрация и окончателно хло-

риране. Основен проблем за града е

инфраструктурното му осигуряване

с питейни и промишлени води, тъй

като промишлените и жилищните

зони в него все още се обособяват и

възниква нуждата от изграждане на

специализирани съоръжения.

Интегриран воден проект
за града
Сред основните проекти в Бургас

е т.н. воден проект, основните ком-

поненти, на който са диференцирани

в три лота:

n Лот 1 „Рехабилитация на водоснаб-

дителната мрежа в град Бургас“,

включващ обновяване на водоснаб-

дителна мрежа с обща дължина

приблизително 13,5 км на седем

главни улици в Бургас. Лот 1 обхва-

ща и рехабилитация на участък от

главния водоснабдителен клон „Де-

ривация Камчия“ с дължина 1,7 км,

снабдяващ с вода Бургаска област

от язовир „Камчия“, както и рекон-

струкция на резервоар „Изгрев“.

n Лот 2 „Разширение на канализаци-

онната мрежа в град Бургас“

включва изграждане на канализаци-

онна мрежа в квартал „Победа“ с

обща дължина 6,5 км, която ще

обхване 24 улици. Към Лот 2 се

отнася и подмяната на клон на

улица „Поп Грую“ в комплекс „Ла-

зур“, както и изграждане на тлас-

кател за канализационна помпена

станция 2.

n Лот 3 „Реконструкция на съще-

ствуващите съоръжения на пречи-

ствателната станция за отпадъ-

чни води в Бургас и изграждане на

третично стъпало за пречиства-

не“.

Главните изпълнители
и фирми-доставчици
Към м. октомври 2009 г. се работи

по строителството на част от ВиК

инфраструктурните проекти на Об-

щина Бургас, заявиха от общината.

Избраният изпълнител за изгражда-

не на „Интегрирания воден цикъл на

гр. Бургас“ е австрийската компания

Alpine Mayreder Bau. Тя е ангажирана

и със строителството на ПСОВ –

Меден Рудник.

Тъй като Община Бургас не е възло-

жител, а бенефициент по проектите

Интегриран воден цикъл на гр. Бургас

и Реконструкция и разширение на

ПСОВ - Меден Рудник, няма данни за

договорите с подизпълнители и не би

могла да цитира доставчици, уверя-

ват от Община Бургас. Обектите, за

които общината е възложител на

строителството, са на етап избор

на основен изпълнител.

Стойност на проектите
и източници на финансиране
Двата проекта, за които стана

въпрос: Интегриран воден цикъл на гр.
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Бургас и Реконструкция и разширение

на ПСОВ - Меден Рудник се финанси-

рат по програма ИСПА. Стойността

на Интегриран воден проект за гр.

Бургас е 21 млн. евро, от които 48%

безвъзмездно финансиране от ИСПА

и 52% съфинансиране чрез договор за

заем, подписан на 8 юни 2005 г. меж-

ду ВиК ЕАД – Бургас и Европейската

банка за възстановяване и развитие

(ЕБВР). Проектът Реконструкция и

разширение на ПСОВ- М. Рудник към

настоящия момент струва 6 708

645.57 евро, съобщават от Община

Бургас.

Инфраструктурните инвестици-

онни проекти, които се осъществя-

ват по ОП Околна среда 2007 - 2013г.

са два. Общата им стойност е 22 770

181.11 лв. без ДДС. Те предвиждат

изграждане на канализационна и во-

доснабдителна инфраструктура в

най-големия жилищен комплекс на гр.

Бургас – Меден рудник и в кв. Долно

Езерово, които през последните го-

дини се развиват изключително сил-

но като предпочитани от инвестито-

рите територии, уверява г-жа Ата-

наска Николова.

Община Бургас използва средства

от собствения си бюджет, за да

финансира изграждането на домови-

те отклонения в бургаския кв. Побе-

да, който попада в обхвата на Лот 2

от Интегриран воден цикъл.

Проекти по ОП „Регионално
развитие“ и „Околна среда“
По Оперативна програма (ОП)

„Регионално развитие“ към момента

в община Бургас се изпълняват три

проекта, заяви Атанаска Николова,

заместник-кмет по евроинтеграция.

Това са:

n „Реконструкция на общински път

Бургаски минерални бани - Банево

- Изворище от км. 1+240 до км.

8+050, Община Бургас“.

n „Подобряване на културната инф-

раструктура в община Бургас“ –

обхваща основен ремонт на седем

учебни заведения (6 училища и 1

детска градина), въвеждане на

мерки за енергийна ефективност,

изграждане на достъпна архитек-

турна среда, обновяване на мате-

риалната база.

n „Подобряване на образователната

инфраструктура в община Бургас“,

включващ обновителни и ремонт-

ни дейности на Младежки културен

център, Културен център „Морс-

ко казино“, Сцена на открито „Ох-

люва“.

По ОП „Околна среда“ Община Бур-

гас изпълнява два инфраструктурни

проекта и два проекта за техничес-

ка помощ, допълни г-жа Николова.

Инфраструктурните проекти са:

n „Изграждане на канализация в кв.

Долно Езерово и КПС с тласкател

до ПСОВ- Меден Рудник;

n „Инвестиционни проекти за ВиК

мрежата на квартал Меден рудник.

Проектите по Техническа помощ

са:

n „Интегриран проект за управление

на питейните и отпадните води -

кв. Горно Езерово, гр. Бургас, об-

ласт Бургас“.

n „Интегриран проект за управление

на питейните и отпадни води - с.

Рудник и м.с.(минно селище) Черно

море, област Бургас“.

Рехабилитация на ВиК мрежите
в кв. Меден Рудник
Проектът предвижда подмяна на

амортизирани и изграждане на нови

приоритетни водопроводи, рехабили-

тация на помпена станция (ПС) „По-

беда“, подмяна на канализационни

колектори с недостатъчен капаци-

тет и изграждане на нови колекто-

ри, две нови канално-помпени станции

(КПС). Проектът е разделен условно

на три етапа: (1) Главен източен ка-

нализационен колектор на кв. Меден

рудник; (2) Рехабилитация на водопро-

водната мрежа и ПС Победа; (3) Во-

доснабдяване и канализация на Зона

РЦ.

Проектът е на етап получаване на

съгласувателни становища от МОСВ

за изготвена тръжна документация,

информираха от общината. Към мо-

мента проектната документация е

внесена за съгласуване във ВиК Бур-

гас. След получаване на съответни-

те положителни становища ще при-

стъпим към обявяване на обществе-

ните поръчки за избор на изпълнител,

съобщи г-жа Николова.

Изграждане на канализация
в кв. Долно Езерово
Мерките, които е предприела Об-

щина Бургас за преодоляване на

несъвършенствата по ВиК инфра-

структурата в квартала са свърза-

ни с изпълнението на проект: „Из-

граждане на канализация в кв.Долно

Езерово и КПС с тласкател до ПСОВ
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- Бургас“. „Част от фирмите, които

са кандидатствали по откритата

тръжна процедура за избор на из-

пълнител на обекта обжалват реше-

нието на Възложителя. Поради про-

цесуалните административни сроко-

ве за това, Община Бургас не може

да сключи договор с определения в

следствие на проведената тръжна

процедура изпълнител“, информира

заместник-кметът по евроинтегра-

ция. „След като КЗК остави без ува-

жение жалбите на декласираните

участници в процедурата, към мо-

мента се изчаква изтичането на

срока за обжалване на решението на

КЗК пред върховния администрати-

вен съд. Едва след изтичане на зако-

новоустановените срокове Община

Бургас може да подпише договор за

строителството на канализацията

в кв. Долно Езерово“, допълни г-жа

Николова.

Проектът предвижда изграждане

на нова канална мрежа за източна-

та част на квартала по оста на

всички улични платна. Тя ще бъде

гравитачна, следвайки естествения

наклон на платната. Главни колекто-

ри - III и IV, ще отведат битовите

отпадни води от всички квартали

към главен колектор I, а оттам към

бъдещата КПС. Чрез тласкател

отпадните води ще се доведат до

ПСОВ Бургас.

След изпълнението на проекта ин-

фраструктурата ще включва:

n Изградена и изпитана на водо-

плътност канализация – 9 876 м;

n Доставени и монтирани улични

ревизионни щахти от сглобяеми

елементи – общо 229 броя;

n Възстановена асфалтова настил-

ка на улиците – 16 477 м;

n Изграден тласкател – 3155 м;

n Изградена канално-помпена стан-

ция, включително доставени и мон-

тирани 3 броя помпи, както и съот-

ветна сграда, площадков водопро-

вод, шахта груба решетка, шахта

удароубивател, авариен канал и

шахта спирателен кран (ШСК).

Интегриран проект за управление
на водите в с. Рудник и
м.с. Черно море
В момента Община Бургас изпълня-

ва два проекта (по процедура

BG161PO005/08/1.30/01/01 – Техничес-

ка помощ за подготовка на инвести-

ционни проекти по приоритетна ос 1

на Оперативна програма „Околна

среда“ 2007 – 2013:

n „Интегриран проект за управление

на питейните и отпадните води -

кв. Горно Езерово, гр. Бургас, об-

ласт Бургас“

n „Интегриран проект за управление

на питейните и отпадни води - с.

Рудник и м.с.Черно море, област

Бургас“

Двата проекта предвиждат проек-

тиране на водоснабдителна и кана-

лизационни системи за с. Рудник и м.с.

Черно море, и съответна за кв. „Гор-

но Езерово“, проектиране на ПСОВ и

необходимите КПС. Също така ще се

изготвят и финансово-икономически

анализи, заявява г-жа Николова. Про-

ектите предвиждат още подготов-

ката на апликационни формуляри и из-

готвянето на тръжната документа-

ция за строително-монтажните ра-

бота (СМР) за двата проекта. Тези

документи ще послужат за кандидат-

стване по Оперативна програма

„Околна среда“ с цел получаване на

безвъзмездно финансиране за изграж-

дане на гореописаната техническа

инфраструктура.

Проектите са на етап подготов-

ка на тръжната документация за про-

веждане на обществена поръчка за

избор на изпълнител, съобщиха от Об-

щина Бургас От изпълнителя се очак-

ва да изготви проекти за довеждащ

колектор до ПСОВ, проект за КПС и

ПСОВ, реконструкция и модернизация

на водопроводна система. Също така

избраният изпълнител ще бъде ото-

ризиран да подготви Финансово-ико-

номически анализи и формуляр за кан-

дидатстване с цел получаване на

безвъзмездна помощ по ОП „Околна

среда“.

„Изпълнението на проекта ще спо-

могне за възстановяване и съхраня-

ване на околната среда, намаляване

на риска от замърсяване на подпоч-

вените и повърхностни води, и подо-

бряване на условията за живот на

местното население на с. Рудник и

м.с. Черно море. Освен това реконст-

рукцията, модернизацията и разшире-

нието на ВиК инфраструктурата и

пречистването на битовите отпадъ-

чните води ще доведе до значително

намаляване на експлоатационните

разходи на местния оператор на си-

стемата и преориентиране на цели-

те му от експлоатация към развитие

на инфраструктурата“, категорична

е г-жа Атанаска Николова.
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Върху площ от 400 дка e разполо-

жен жилищен комплекс Delta Hill Sunny

Residence Park, с над 306 разнообраз-

ни по вид и големина еднофамилни

къщи, две обществени сгради и апар-

таменти. Инвеститор на мащабния

проект е Делта Имоти.

Delta Hill Sunny Residence Park се

намира в близост до пернишкото село

Кладница, намиращо се на южния

склон на Природен парк Витоша, на

950 метра надморска височина. „Delta

Hill има уникално местоположение,

осигуряващо комбинация от близост

до столицата, прекрасна панорама,

здравословен климат и ежедневни

удобства за обитателите“, коменти-

рат инвеститорите.

Сред основните предимства
на екологичното селище

е собствената, вече изградена инф-

раструктура. Проектът включва соб-

ствена електроразпределителна

мрежа, пречиствателна станция,

Екологично селище строят
в с. Кладница
Мащабният проект включва изграждането на комплекс от
306 еднофамилни къщи

канализационна мрежа, подземна оп-

тична телекомуникация. Наред с това

жителите на комплекса ще разпола-

гат и с новоизградени супермаркет,

магазини, детска градина, офиси,

спортни площадки, луксозен ресто-

рант, бар, автомивка, автосервиз и

др. Осигурена са и 24-часова охрана

с видеонаблюдение и поддръжка на

целия комплекс.

Планирано е изпълнението на про-

екта да бъде реализирано на 8 ета-

па. Първият етап на строителство

вече е приключил. Той обхваща три

квартала, а общият брой на къщите

е 42. Наскоро стартира и строежът

на къщи от втория етап на строител-

ство, които формират четири квар-

тала. „В рамките на втория етап ще

бъдат построени 6 нови модела къщи

с площ между 135 и 360 кв.м. в парце-

ли с площ между 480 и 800 кв.м. Общо

къщите от новите модели ще бъдат

35 на брой“, уверяват от компания-

та.
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Гранд Плаза се изгражда
в Русе

> áèçíåñ

На територията на дунавския ни

град Русе се изгражда един от най-

големите комплекси в този регион на

страната – Гранд Плаза, информират

за сп. ТД Инсталации, Оборудване,

Инструменти от пресцентъра на

проекта. Сградата ще разполага със

спортна зала с площ от 26 000 m2, МОЛ

с търговска площ за отдаване под

наем - 37 500 m2, петзвезден хотел и

офиси - клас А, с площ от11 000 кв. м.

Общата разгъната застроена площ на

проекта е 140 000 m2. „Гранд Плаза ще

бъде най-големият комплекс не само

в Русе, но и в целия регион. Той ще

разполага и с хипермаркет - разполо-

жен на 10 000 m2, както и с повече от

120 магазина на водещи български и

международни търговски марки. За

ползвателите на сградата ще бъдат

осигурени и над 1000 места за парки-

ране“, уверяват от пресцентъра на

грандиозния проект.

Гранд Плаза отваря врати
през 2010г.
Комплексът ще осигурява възмож-

ности за организация на конференции,

концерти, бизнес срещи, спортни про-

яви, както и хотелско настаняване,

пазаруване и забавление. Комуника-

тивното място на сградата е едно от

Гранд Плаза се изгражда
в Русе
Мултифункционалната сграда обединява търговски център,
хотел и офиси

големите й предимства. Разположена

е в центъра на град Русе между два-

та основни булеварда - „Липник“ и „Цар

Освободител“, в близост до площад

„Оборище“. „Изборът на локацията е

съобразен с това, че ползвателите на

сградата ще могат да достигат лес-

но до нея пеша, с кола или с градски

транспорт“, поясняват от пресцен-

търа на Гранд Плаза, допълвайки, че

планираният срок на завършване на

сградата е в края на 2010 г.

Инвестицията е в размер на
70 млн. евро
Общата стойност на проекта е

близо 70 милиона евро. „Само в спорт-

ната зала ще бъдат вложени около 24

милиона евро“, уверяват от пресцен-

търа на комплекса. Инвеститорите

в Гранд Плаза са Община Русе, При-

ста ойл, Денси Строй – дъщерно дру-

жество на Денси-М, обединени за ре-

ализацията на проекта в дружество-

то Проект Русе, в което общината

участва с 49%.

Концепцията и дизайнът на Гранд

Плаза са дело на архитектите от

студио Ателие Серафимов. Консул-

тант на проекта е Colliers

International, предоставящ услуги по

маркетинг и отдаване на търговски

площи под наем, юридическо обслуж-

ване и пропърти мениджмънт.
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Строят комплекс от
затворен тип в Симеоново
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Австрийската компания RE project

development - дъщерна компания на

Райфайзен Еволюшън, Виена, инвес-

тира около 17 милиона лева в изграж-

дането на жилищен комплекс в поли-

те на Витоша, в столичния квартал

Симеоново. „Местоположението на

Sofia sky позволява на живущите в

комплекса да не изпускат нищо от

динамиката и възможностите на

столицата, намирайки се едновре-

менно с това далеч от нейния шум,

сред тишината на планината. Дос-

татъчно близо до София и същевре-

менно достатъчно далеч от забър-

зания й ритъм“, коментира Христо

Киров, мениджър продажби в RE

project development.

Комплексът се простира върху
10 800 кв. м.
и се състои от 106 жилищни еди-

ници - 79 апартамента с жилищна

площ от 55 до 170 кв. м; апартамен-

тни вили, три еднофамилни къщи със

собствен двор, плувен басейн и га-

раж за два автомобила и 17 редови

къщи с площ от 220 до 335 кв. мет-

ра, които са добра комбинация от

предимствата на еднофамилния дом

с тези на апартамента. Всяка къща

разполага със собствен двор. „За по-

стигане на максимален комфорт на

обитателите на Sofia sky сме пла-

нирали изграждането на  разнообраз-

ни съоръжения, като плувен басейн,

детски площадки, озеленени площи и

др. Sofia sky е създаден с мисъл за се-

мейството и е вдъхновен от животa

в хармония с природата. Комплексът

има изчистен контур, стилна и ис-

тински различна визия“, допълва г-н

Киров.

Комплексът разполага с
видеонаблюдение и контрол
на достъпа
Комфортът на бъдещите собстве-

ници е поверен на австрийската ком-

пания за професионална поддръжка

„Фърст Фасилити“, притежаваща

повече от двадесетгодишен опит в

пропърти мениджмънта. За обитате-

лите на комплекса е подсигурена

денонощна охрана, видеонаблюдение

и контрол на достъпа. Жилищният

комплекс е проектиран от архитек-

тите на австрийското проектант-

ско бюро „Хофман – Янц“ и се реали-

зира от „Райфайзен Еволюшън“ – една

от водещите компании за разработ-

ване на проекти в Централна и Из-

точна Европа. RE project development

оперира в Австрия, Централна и Из-

точна Европа, а нейното седалище се

намира във Виена. Портфолиото на

компанията включва предимно жилищ-

ни и офис сгради, но също така и

хотели, търговски центрове и сгра-

ди от смесен тип.

Строят комплекс от
затворен тип в Симеоново
Проектът за изграждане на Sofia sky е разработен с оглед
постигане на хармония с природата
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Силови трансформатори
СрН/НН
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Номинална мощност и напрежение
Номиналната мощност на трансформатора се дефи-

нира като възможната продължителна мощност, която

той може да отдаде, без да се превиши температурата

му за съответния топлинен клас. Номиналната мощност

се пресмята по зависимостта:

Pгаб=(P1 + P2)/2=(U1I1 + U2I2)/2,

където индексите означават 1 - първична намотка, а 2

- вторична намотка.

Номиналните напрежения на електроразпределителна-

та мрежа съответстват на БДС IEC 60038. Известно е,

че за мрежа ниско напрежение стойностите са - 230/400

V; а за мрежа средно напрежение - 6,3; 10,5 и 21 kV. Най-

високите напрежения на съоръженията в мрежа средно

напрежение са съответно - 7,2; 12 и 24 kV.

Съгласно БДС HD 472 S1:1989:2004/A1:2004, номинал-

ните напрежения на силовите трансформатори СрН/НН

са:

n За високата страна - най-разпространените стойно-

сти са 6, 10, 20 кV. Обикновено имат превключване ±5%

или 4х± 2,5%. Много рядко се използва и 3 кV.

n За ниската страна - 127/220 V, 220/380 V. Най-разпро-

странената стойност е 380/660 V.

Определянето на съответни регулаторни стъпала на

трансформаторите СрН/НН в трансформаторните по-

стове се извършва от районните подразделения на раз-

пределителното предприятие, съгласувано с оператора

на електроразпределителната мрежа.

Измерване на КПД на трансформаторите
Коефициентът на полезно действие h е равен на от-

ношението на мощността, подадена на входа на транс-

форматора към мощността, получена на изхода му. Това

се вижда и от заместващата схема (фиг. 1) h =Р2/Р1. При

номинални стойности на токовете и напреженията и

cosϕ>0.8, получената стойност е много висока и преви-

Силови трансформатори
СрН/НН
Специфики в конструкцията и експлоатацията на
трансформаторите

шава 99%. Именно затова не се използва за пряко опре-

деляне на КПД. Да се измерят входната и изходната

мощности с висока точност е много трудно. По тази

причина се използват косвени методи, при които се ра-

боти с DР = Р1 - Р2. Следователно h = Р2/( Р2+ DP).

Както е известно, трансформаторите са статични устройства, предназначени да преобразуват

едно напрежение в друго в системите за променлив ток, чрез електромагнитна индукция, при

неизменна честота и без съществени загуби. Експлоатационният им живот може да достигне 25-

30 години при оптимална поддръжка и нормално натоварване. Сред останалите им предимства

са елементарната конструкция, високият КПД и отсъствието на подвижни части.

В настоящата публикация ще ви запознаем с основните технически характеристики на силовите

трансформатори средно и ниско напрежение и новаторските подходи при конструирането им.
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От всички загуби постоянни са

само тези в магнитопровода. Те се

дължат на хистирезис, вихрови токо-

ве и разсейване. Променливи са загу-

бите в намотките и те се описват

с уравнението rk(I2')2 = k2
3 rk(I2' ном)2

= k2
3Pkном, където k3 = I2/I2ном. е

коефициент на натоварване на

трансформатора, а Ркном. са загуби-

те в намотката при номинален ток.

Максимумът на КПД при максимален

товар се получава при равенство на

загубите в намотката и магнитопро-

вода. При произволен товар е възмож-

но да се пресметне по зависимост-

та η=U2I2k3cosϕ2/(U2I2k3cosϕ2+Pxx+

k3
2Pkz), където Pxx и Pkz са загубите

при празен ход и късо съединение.

Връзка между температурата
и живота на изолацията
Известно е, че греенето е неизбе-

жен процес, съпровождащ работата

на електрическите машини. Дължи се

на топлинното действие на тока и

на вихровите токове, индуцирани в

магнитните системи на електричес-

ките машини. Счита се за нормално

една машина да грее само в допусти-

мите граници, изчислени от конст-

рукторите, потвърдени от практи-

ката и регламентирани от съответ-

ните стандартизационни документи.

Особено уязвима при недопустимо

греене е изолацията на намотките.

Установено е, че повишаване на ра-

ботната температура с 8 °С над

допустимата, за съответния топли-

нен клас, съкращава срока на работа

приблизително два пъти. Някои авто-

ри посочват т.нар. 6-градусово пра-

вило като показател за топлинно

износване на изолацията. Според него

в диапазона от 80 до 140 °С степен-

та на износване на изолацията се

удвоява на всяко повишение с 6 °С.

Съществуват различни възможно-

сти за температурен контрол по-

средством измерване на температу-

рата на маслото с живачни, мембран-

ни и други видове термометри, но те

не са подходящи за трансформатори

в режим на експлоатация. Водещи

фирми в производството им използ-

ват устройства, вградени в транс-

форматорите. Прилагат се специал-

ни топлинни модели, които имитират

термичното състояние на намотка-

та в реални условия на работа, как-

то и термосонди (лимборометри),

които измерват температурата на

маслото, засмуквано от канал непос-

редствено до намотката. Използват

се и предаватели на температура,

монтирани в самата намотка и пре-

даващи чрез определен канал данни за

температурното състояние.

Допустими нива на генерирания
шум
Генерираният от трансформато-

ра шум се дължи на електромагнит-

ните сили, възникващи от полетата

на магнитна утечка на навивките.

Източници на този шум са: вибраци-

ите на стените на резервоара, маг-

нитните екрани и самите навивки.

Той се дефинира като допълнителен

шум, излъчван от трансформатора в

сравнение с шумовите нива, харак-

терни за ненатоварено състояние.

Шумът е пропорционален на квадра-

та на тока. В добре проектиран и

произведен в заводски условия силов

трансформатор отсъстват резонан-

сни колебания на елементите при

честота 100 Hz (основната честота

на принудителните колебания, свърза-

ни с електродинамичните процеси).

Трансформаторът може да се раз-

глежда като пространствена систе-

ма с разпределени параметри, в коя-

то главни колебателни подсистеми

са магнитопроводът, както и намот-

ките високо и ниско напрежение,

имащи собствени механични резонан-

сни честоти. Допустимото ниво на

колебания не се регламентира. Един-

ствено ограничаващо условие е допу-

стимото ниво на шум. Следва да се

има предвид, че вибрацията, явяваща

се постоянно действащ фактор, води

до отслабване на закрепването на

магнитопровода, намотките, както

и претриване на изолацията и в край-

на сметка повреждане на трансфор-

матора. Късите съединения на елек-

тропроводите представляват допъ-

лнителни върхови натоварвания, ус-

коряващи процеса на стареенето и

повреждането му. В ролята на външни

средства за намаляване на шума от

трансформатори се използват: зву-

копоглъщащи стени (панели); двуслой-

Повреди при маслени трансформатори
При възникване на вътрешна повреда в маслонапълнен трансформатор, под въздей-

ствието на дъгата се образува голям обем газове, продукти на маслоразлагането. Ре-

зултатът е покачване на налягането в резервоара. В случай на тежка повреда защит-

ните устройства не са в състояние да понижат ефективно налягането. Възможно

следствие от ситуацията е спукване на резервоара. Ако това се случи, може да доведе

до възникване на пожар, при голямо количество на маслото. Причината е контактът

на горещите газове с кислорода от въздуха. Опасността от пожар е още по-голяма и

поради понижената диелектрична якост, причинена от отсъствието на достатъчно

масло в казана.

Количеството на газовете, генерирани от дъгата, зависи и от скоростта на из-

ключване на защитната апаратура. При мощни трансформатори се монтира и газово

реле (реле на Бухолц). В много случаи то сработва преди диференциалната защита на

трансформатора, ако е изградена такава. Напрежението на дъгата слабо зависи от тока.

Изменя се в зависимост от дължината на дъгата, формата на електродите, налягане-

то и др.

Количеството на газа може да си изчисли на базата на химическата енергия на свързва-

не между маслото и образуващите се газове, при предполагаем състав на газовете: во-

дород (Н2) - 60%, ацетилен (С2Н2) - 30%, метан (СН4) - 5% и етилен (С2Н4) - 5%.

Фиг. 1.
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ни леки панели и тухлени или бетонни стени.

Коефициент на разширение
на резервоара
Коефициентът на разширение е много важен за пред-

пазване на резервоара от спукване, особено в случай на

тежка повреда, когато трудно би могло да се разчита на

защитно устройство. Налягането в резервоара вслед-

ствие на повреда ще е толкова по-малко, колкото по-голям

е коефициентът му на разширение (КР). Известно е, че

по-голямата част от защитната апаратура се стреми

да ограничи повредата, а не да не я допусне. За надежд-

ността на оборудването допринасят професионално на-

правени планови проверки. Коефициентът на разширение

зависи от конструкцията и размерите на резервоара. В

процеса на конструиране е необходимо да се вземе пред-

вид, че увеличаването на якостта обикновено води до на-

маляване на разширението. Затова се изисква специално

внимание, за да се запази еластичността на съда. Като

ефективно се приема усилването на снадките на резер-

воара с помощта на допълнителни елементи, например

стяги. Така здравината му би могла да надхвърли 5 кg/

cm2. Коефициентът на разширение, характерен за добре

конструиран резервоар, е 1,3. При това положение, ако

защитната апаратура успее да изключи трансформато-

ра за не повече от 60 - 80 ms при повреда в него, спуква-

нето на резервоара е възможно да се предотврати.

Филтриране на висшите
хармоници
Сред мерките, които следва да се отчетат в процеса

на конструиране и експлоатация на силовите трансфор-

матори са и филтрирането на висшите хармоници, оси-

гуряването на добри възможности за пожарогасене и

отвеждане на топлината и други. За да се намалят за-

губите в трансформаторите, е необходимо да се огра-

ничат до минимум висшите хармоници. За целта се по-

ставят дросели, пасивни или активни филтри, хибридни

филтри, линейни дросели и др.

Използват се и възможностите, които предлага инф-

рачервената термография за мониторинг на състояние-

то на трансформатора, включително ранно откриване на

възможни прегрявания на намотките му, предизвикани от

хармоници. По отношение осигуряването на добри възмож-

ности за пожарогасене, за момента като ефективно се

приема използването на халон 1301 (CBrF3). Концентра-

ция от 3-6% на халона във въздуха е достатъчна за пре-

дотвратяване на пожар. Наложило се практическо реше-

ние за отвеждане на топлината, отделена от трансфор-

матора е използването й за отоплителни цели.

Намаляване на загубите
Сред основните насоки в усъвършенстването на кон-

струкцията на силовите трансформатори е намаляване-

то на загубите. Все по-масово се използват навити и

разрязани магнитопроводи от студено валцована стома-

на, с дебелина 0,25 mm, които са със стъклокерамично

покритие, което има дебелина 0,005 mm. По този начин се

осъществява плавен преход от ядрото към ярема по кри-

ва, съвпадаща с направлението на магнитния поток. Ра-
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ботната индукция достига до 1,65 - 1,8

Т, благодарение на което се намалява

размерът и теглото на трансформа-

тора. За съжаление, вследствие на

редица технологични трудности, мощ-

ностният диапазон, в който все още

се използват трансформаторите, е

доста нисък - 300 kVA. Характерно за

тях е, че загубите в стоманата не

надвишават 0,1% от номиналната

мощност на трансформатора.

Новаторски подходи в
конструкцията
Технологичното развитие на

трансформаторите включва различ-

ни подходи, сред които увеличаване

на броя на ядрата на магнитопрово-

да, нетрадиционно разположение на

намотките и използване на транспо-

ниран проводник. Друга насока е усъ-

вършенстването на главната, над-

лъжната и бариерната изолация.

Също така се работи в посока усъ-

вършенстване на технологията на

изработване на различните части на

трансформатора, например на шихто-

ваните магнитопроводи. Използване-

то на специална програма за нарязва-

не на пластините позволява да се

получи изключително кръгло сечение на

ядрата, което води до намаляване на

дължината на намотъчния проводник.

При традиционния подход неравномер-

ното разпределение на магнитната

индукция увеличава загубите и тока на

празен ход. Продължава и развоят в

областта на производството на спе-

циална трансформаторна стомана.

Инвестира се в изследване на криста-

лографската структура на стомана-

та. По отношение на топловалцова-

ната стомана, стремежът е насочен

към намаляване на вредните примеси,

тъй като е достигнат пределът в

съдържанието на силиций 3,5 - 4,5%.

Друга, напълно логична насока в раз-

витието на силовите трансформато-

ри е понижаване на размерите и ма-

сата им.

Полупроводниковите материали
Откриването през 80-те години на

миналия век на полупроводниковите

материали, имащи високотемпера-

турна свръхпроводимост, създава

нови перспективи пред техническо-

то усъвършенстване на трансформа-

торите. Те са основно в посока създа-

ване на модели с малки габарити и

органичени загуби. Преодоляно бе

главното препятствие пред практи-

ческото приложение на свръхпроводи-

мостта, а именно използването на

големи криогенни системи за получа-

ване на течен хелий. Тези системи

бяха заменени с елементарни устрой-

ства за получаване на течен азот при

атмосферно налягане.

Друга техническа насока е свърза-

на с приложението на серен хекса-

флуорид като изолатор. Той е извес-

тен още като елегаз и представлява

неорганично химично съединение на

флуора и сярата, с формула SF6. При

нормални условия представлява без-

цветен, неотровен, незапалим газ без

мирис. Серният хексафлуорид е око-

ло 5,1 пъти по-плътен от въздуха, но

един тон SF6 натоварва атмосфера-

та в размер, който съответства на

около 23 900 тона въглероден двуокис.

Съвременни методи за диаг-
ностика на трансформаторите
Добре известно е, че диагности-

ката играе изключително важна роля

за осигуряване на оптимална под-

дръжка на машините и съоръженията.

Нейна заслуга са повишаване на на-

деждността, намаляване на загубите

от обслужване, предотвратяване на

аварии и удължаване на междуремон-

тния период. Сред най-широко изпол-

званите методи за диагностика на

трансформаторите са измерване на

изолационното и омичното съпротив-

ление на намотките, анализ - според

импеданса на късо съединение, газх-

роматографски анализ на маслото и

др. Счита се, че безконтактната

диагностика е сред методите, дава-

щи възможност за най-ранно откри-

ване на влошаването на якостните

свойства на конструкционните ма-

териали. Това е така, тъй като съще-

ствува зависимост между изменени-

ето на вътрешните сили и енергий-

ното, респективно термичното

състояние на материалите, което

фактически се използва при диагнос-

тициране на обекта. Важно е да се

подчертае, че при прилагането на

съвременните безконтактни методи

на диагностика не е необходимо из-

ключване на съоръжението.

Известно е, че повишеното средно

ниво на шум при работата на транс-

форматор от един тип в сравнение с

друг тип трансформатор е показател

за несъвършенство на конструкцията

му. Върху тази база са разработени

методите за шумодиагностика. Доб-

ре известни са предимствата на

методите за вибродиагностика на

трансформатори. Понастоящем се

прилага метод за откриване на повре-

ди, базиран на анализ на разтворени-

те в маслото газове. Нарушаването

на геометрията на намотките, вслед-

ствие на къси съединения, се опреде-

ля и от измереното съпротивление при

периодичните изпитания. Недостатък

на метода е необходимостта от из-

ключване на трансформатора. Все по-

широко се използват възможностите

на съвременните термовизионни каме-

ри, отличаващи се с висока раздели-

телна способност.

Топлинната диагностика
е отдавна известен метод с голямо

практическо приложение. Техничес-

ки се реализира със специални сред-

ства, измерващи инфрачервеното из-

лъчване от повърхността на обекта.

Топлинното излъчване се наблюдава

във вид на топлинна снимка, харак-

теризираща се с по-силно и по-сла-

бо нагрети места. Друга възмож-

ност е да се представи във вид на

цифрова индикация на температура-

та на изследваната повърхност на

обекта.

Съвременните термовизионни си-

стеми не само сканират топлинния

фон на изследвания обект, но разпо-

лагат и с комуникационни възможно-

сти, позволяващи изображението да

се прехвърли на компютър с цел допъл-

нителен анализ.

Из историята на трансформатора
Физическото явление, стоящо в основата на действие на електрическия трансфор-

матор, е открито от английския физик Майкъл Фарадей в 1831 г. За „рожден ден“ на транс-

форматора се счита 30 ноември 1876 г., когато е издаден френски патент на Павел

Николаевич Яблочков, описваш принципа на действие и начина на използване на транс-

форматора. Впоследствие значителна роля в усъвършенстването му изиграли англича-

нинът Феранти, американецът Дж. Уестинхауз, както и сърбинът Никола Тесла.
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Технически средства
за мълниезащита

Поради масовата електронизация

във всички сфери на живота, атмос-

ферните и комутационните пренап-

режения могат да парализират дей-

ността в офисните, административ-

ните и търговските сгради и т.н.,

като нанесат финансови щети и за-

губа на ценна информация. В насто-

ящата статия са описани накратко

най-разпространените технически

средства за предпазване на обекти

(сгради, съоръжения и открити про-

странства) от директни попадения

и вторичните въздействия на мълнии

и характеристиките им.

Компоненти на мълниеотводна
инсталация
Най-масово използваните сред-

ства за защита от пряко попадане на

мълнии са мълниеотводите. Функци-

ята им е да привличат върху себе си

мълнията, за да не попадне тя върху

защитавания обект. За ефективна

защита трябва върхът на мълниепри-

емния прът да е поне с два метра над

най-високата част на защитаваната

площ (включително и от монтирана

върху нея антена). Обикновено пръто-

вете се изработват от мед, алуми-

ний или неръждаема стомана.

Освен мълниеприемник, всяка

мълниеотводна инсталация включва

още токоотводен проводник за

връзката му със земята и самото

свързване към нея, познато като за-

земяване. Токоотводните проводни-

ци обикновено са от поцинкована

стомана, мед или алуминий. Когато

атмосферните условия се явяват

предпоставка за силна корозия (на-

пример край морето), е по-добре да

се използва неръждаема стомана. Не

се препоръчва приложението на мно-

гожилен проводник. Най-добре е той

да има подходяща високоволтова изо-

лация, за да не прескачат искри меж-

ду него и съседни метални части.

Заземяването се реализира чрез

вертикални заземителни пръти и хо-

ризонтални шини от стомана или

мед. Всеки токоотводен проводник

задължително има заземяване, оси-

гуряващо между него и земята елек-

трическо съпротивление, не по-голя-

мо от 20 ома. Лошото заземяване се

характеризира с по-голямо съпротив-

ление и върху него токът на мълни-

ята може да създаде опасно голямо

напрежение.

Определяне на мълниезащитната
зона
Най-важната характеристика на

всеки мълниеотвод е зоната, която

той защитава. Тя зависи от височи-

ната му над земната повърхност (по-

висок мълниеотвод – по-широка зона)

и от максималното разстояние до

върха му, необходимо за възникване на

мълния (по-голямо разстояние – по-

голяма зона). Последното обаче зави-

си не само от елементите на мълни-

еотводната инсталация, но и от ат-

мосферните условия, поради което

зоната на защита може да се опре-

дели само приблизително.

Мълниезащитната зона на пръто-

Технически средства
за мълниезащита
Защитата на сгради и съоръжения от попадения на мълнии е не само
нормативно задължителна, но и жизнено необходима

Мълниезащитите са важно техническо средство, гарантиращо

сигурността на хората и материалните активи в сградите. По-

раженията, които е възможно да нанесе удар от мълния, вече

далеч не се ограничават до физически щети на обектите.
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вите мълниеприемници представлява

конус около тях с връх в горния край

на приемника и радиус на основата r.

При височина h на пръта големината

на r за мълниезащитна зона тип А е

приблизително 1,1h, а за тип Б – при-

близително 1,5h. При необходимост

от голяма площ на зоната се поста-

вят два или повече мълниеприемника.

При това когато зоните им на защи-

та се допират, всяка от тях се опре-

деля, все едно че приемникът е само-

стоятелен.

Увеличаването на мълниезащитна-

та зона на прътовите мълниеприем-

ници чрез увеличаване на височината

им се ограничава от механичната им

якост. Тези ограничения са значител-

но по-малки при

Мълниеприемниците с
изпреварващо действие
Благодарение на своята конструк-

ция, те йонизират въздуха над себе

си, като каналът в него се създава

по-рано (затова наименованието им

е с „изпреварващо действие“) и сре-

щата му с мълнията става на значи-

телна височина над върха им. Все

едно, че мълниеприемникът е станал

по-висок и съответно зоната му на

мълниезащита се е разширила – ней-

ният радиус нараства поне няколко

пъти в сравнение с конвенционален

прътов мълниеприемник със същата

височина. Колкото времето на изпре-

варване DT (някои производители го

наричат време за формиране на изпре-

варващата поточна емисия) е по-го-

лямо, толкова по-широка става зона-

та на мълниезащита. Типични стой-

ности на това време са няколко де-

сетки микросекунди, като то се дава

във вид на параметър в някои ката-

лози. Например, при скорост на мълни-

ята 80 km/s за време DT = 50 ms тя

изминава 4 m, колкото е и ефектив-

ното нарастване на височината на

мълниеприемника.

За тези приемници са в сила 4 нива

(или категории) на защита – ниво I, в

което вероятността да не попадне

мълния е над 98%, ниво II – между 95

и 98%, ниво III – от 80 до 95% и ниво

IV – под 80%. Често в каталозите се

дава таблица с радиуса на защита в

зависимост от височината на монти-

ране на приемника и нивото на защи-

та. Например, при височина 2 m ради-

усът за ниво I е 31 m, за ниво II – 38

m и за ниво III – 43 m.

Вторична защита от мълнии
Мълниеприемникът има способнос-

тта да предпази сградата, върху ко-

ято е инсталиран, от сериозни щети.

Създаваните напрежения в околните

мрежи и уреди при протичането на

тока от мълнията през проводника за

заземяване обаче, налагат използва-

нето на допълнителни защитни сред-

ства – така наречената вторична

защита. Различават се два основни

типа елементи за вторична защита,

в зависимост от принципа на дей-

ствие и начина на свързване към пред-

пазвания уред – за защита от

свръхнапрежения и за енергийна защи-

та. Елементите за защита от

свръхнапрежения не позволяват напре-

жението между две точки да над-

хвърли определена безопасна стой-

ност. Когато напрежението между

защитаваните точки е нормално, еле-

ментът за защита не оказва никакво

влияние. При повишаване на напреже-

нието в мрежата над определена

стойност (което може да е предизви-

кано не само от падане на мълния),

наречено свръхнапрежение, еле-

ментът много бързо се задейства и

установява неизменно и безопасно

напрежение между двете точки и

съответно предпазвания уред. Същев-

ременно през елемента е възможно да

протече много голям ток (в някои

случаи над 10 000 A), но само за много

краткото време на наличие на

свръхнапрежението.

В зависимост от начина на осъще-

ствяване на описаното действие

съществуват четири вида

елементи за вторична защита
от напрежение
Първият и все още най-масово

използван сред тях е въздушният

разрядник. Той съдържа две метални

остриета, разположени на известно

разстояние и насочени едно срещу

друго. Ако между остриетата възник-

не напрежение над определена стой-

ност, във въздуха между тях се полу-

чава електрически разряд и протича

голям ток (електрическа искра). Така

напрежението между остриетата

намалява до много малка и безопасна

стойност. След като свръхнапреже-

нието изчезне, пробивът се прекра-

тява и разрядникът е готов за след-

ващата защита. Напрежението за

възникване на разряда зависи от раз-

стоянието между пластинките (по-

голямо разстояние – по-голямо напре-

жение), но е не по-малко от 500 V.

Вторият вид са газоразрядните

елементи. Те имат подобна структу-

ра и действие както въздушните раз-

рядници, но електродите им са поста-

вени в херметически затворена кера-

мична капсула, изпълнена с инертен

газ с ниско налягане. Той позволява

разрядът да възникне при по-ниски

напрежения. Токът през задействания

елемент може да достигне до десе-

тина хиляди ампера, но за не повече

от няколко стотни от секундата.

Третият вид елементи са метало-

окисните варистори (МОV). Наимено-

ванието им показва, че те съдържат

метални окиси – най-голямо е количе-

ството на цинковия окис, към който

са прибавени малки количества други

окиси (напр. бисмутов, кобалтов и

магнезиев). За разлика от предните

два вида елементи, при варисторите

не възниква електрически разряд. При

достигане на определено напрежение,

елементът започва да променя съпро-

тивлението си, поради което напре-

жението между защитаваните точ-

ки остава практически неизменно.

Стойностите на това напрежение са

между 100 и 1000 V, т.е. много по-го-

леми в сравнение с предните два еле-

мента. Максимално допустимият ток

през елемента е малко по-малък (до 6-

7 хил. A). Основно предимство на ва-

ристорите е осигуряване на много

сигурна защита, тъй като времето на

задействане (времето на включване

на защитата) е значително по-малко

от това на предните два елемента –

много под една милионна част от се-

кундата.

Последният тип са защитните

диоди. Те са с най-бърза реакция. Вре-

мето на задействането им трудно се

побира в мащабите, с които сме свик-

нали – то е много по-малко от една

милиардна от секундата. Нещо пове-

че, след задействането между защи-

таваните точки се установява на-

прежение около 1 V, което е предим-

ство спрямо останалите елементи.

Основно ограничение за приложимос-

тта на тези елементи е, че токът

през тях едва достига 1000 A, и то

само в някои специални типове. При

други той е едва няколко десетки A.

Практически това означава

невъзможност от използването им за

ограничаване на големи свръхнапре-

жения.

> Åëåêòðîèíñòàëàöèè
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Надеждна защита от атмосферно
пренапрежение предизвикано от мълнии

Мълнията е природен феномен, който

е причина за 10% от пожарите и 300

милиона долара загуби годишно в разру-

шение на имущество и апаратура.

Атмосферното пренапрежение причи-

нено от мълнии има уникални характе-

ристики – високи честоти – от 1 MHz

до10 GHz; време на развой в µs; много

висока разрушителна енергия, която се

измерва в kA и засяга всякакъв вид ин-

сталации.

Първичните защитни устройства с

мълниев проводник, като например мре-

жов кафез или опънати проводници, се

използват за защита от директни

мълниеви удари. Тези защитни устрой-

ства не предотвратяват появата на

разрушителни вторични ефекти върху

оборудването. За да се намалят вто-

ричните ефекти, трябва да бъдат до-

бавени катодни отводители НН на те-

лефонните, електрическите и силови

мрежи.

Широката гама от катодни отводи-

тели на Schneider Electric предоставя

възможност за приложение във всички

видове рапределителни табла ниско

напрежение като се осигурява защита

на оборудването включено в електри-

ческата система ниско напрежение,

телекомуникационни и компютърни

мрежи. Компанията има дългогодишен

опит в защити ниско напрежние както

и в защити от атмосферно пренапре-

жение.

Катодни отводители тип 1:
PRF1; PRF1 Master; PRD1 Master
Катодните отводители тип 1 защи-

тават електрическите инсталации сре-

щу директни мълниеви удари и отгова-

рят на изискванията в съответсвие със

стандарта за токова вълна 10/350 µs,

която преминава през уредите, обект на

пренапрежение от пряко попадение на

мълния. Този тип апаратура отвежда

голяма част от индуцираното пренап-

режение, но не гарантира остатъчното

пренапрежение. За тази цел се използ-

ват катодни отводители тип 2.

Катодни отводители тип 2: PF; PRD
Катодните отводители от този тип

защитават уредите, обект на прена-

прежение постъпило по захранващата

линия.  Токовата вълна при този тип е

с характеристики 8/20 µs.

Шнайдер Електрик предлага и офер-

та за защита от атмосферни пренап-

режния специално за жилищни приложе-

ния. В един корпус се комбинарат защи-

та от пренапрежение и предпазен разе-

динител - Domae Quick PF. Това е гама

от 2 вида апарати за защита от инди-

ректни поражения в

жилищни и малки об-

ществени сгради.

Катодните отводи-

тели от тази гама

са предварително

оборудвани с при-

способление за

свързване за елект-

рическата връзка

между катодният

Надеждна защита от атмосферно
пренапрежение предизвикано от мълнии

София 1766,

Бизнес Парк София, сграда 10, ет. 1

тел.: 0700 11020, +3592 9329320,

факс: +3592 9329393

www.schneider-electric.bg

Пълната защита от прена-
прежение предполага 3 нива на
приложение, съответно 3
типа катодни отводители.

отводител и входящ прекъсвач, заземи-

телен клеморед и свързващ кабел, за

бързо изпълнение в съответствие с

правилата за инсталация на защитата

от атмосферно пренапрежение.

Катодни отводители тип 1+2:
PRF1 12,5r; PRD1 25r
Този тип катодни отводители предо-

ставят защита тип 1 и 2, като комби-

нират двете защити в един корпус. По

този начин се спестява място в разпре-

делителното табло веднъж от факта,

че двете защити са в един корпус и

втори път поради това че автоматич-

ният прекъсвач, които е задължително

да се използва за защита също ще бъде

един брой, вместо два както би било в

случай, че се използват отделни катод-

ни отводители тип 1 и тип 2.

Катодни отводители тип 3: PF/PRD 8 kA
При тази защита, токовата вълна е

комбинирана с характеристики 12/50 µs

и 8/20 µs. Осигурява вторична защита

на товари, които следва да бъдат защи-

тени и се поставя в каскада с входящи-

те катодни отводители. Тази защита

се изисква при товари на разстояние по-

вече от 30m от входящия отводител.

Защитата на телекомуникационни и

компютърни мрежи се извършва чрез ка-

тодните отводили от гамите PRC, PRI.

Апаратурата за защита от атмо-

сферно пренапрежение на Schneider

Electric е в изпълнение за монтаж на DIN

шина в електроразпределителни табла

и могат да се монтират както в нови,

така и във вече изградени инсталации.
Широката гама от катодни отводители на

Schneider Electric предоставя възможност за при-

ложение във всички видове рапределителни таб-

ла ниско напрежение, като се осигурява защи-

та на оборудването, включено в електрическа-

та система ниско напрежение, телекомуника-

ционни и компютърни мрежи. Компанията има

дългогодишен опит в защити ниско напрежение, както и

в защити от атмосферно пренапрежение.
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Фирма DEHN + SÖHNE GmbH + Co.

KG. е индустриално предприятие със

седалище в Нюрнберг и клон в Ной-

маркт, Германия. Световноизвестна-

та компания с над 1000 служители

произвежда предимно продукти в три

основни области, а именно:

n външна мълниезащита;

n защита от пренапрежения;

n защита на персонала.

Фирма DEHN + SÖHNE е основана

през 1910 г. в Нюрнберг, Германия. За

тези 100 години на пазара, компани-

ята разполага със 17 търговски пред-

ставителства в Германия и 4 сате-

литни клона.

В световен мащаб компанията е

представена в 50 страни чрез свои-

те дъщерни дружества или предста-

вителства, като тя се нарежда сред

световните лидери на пазара с пове-

че от 3500 артикула в своята продук-

това област. Производството е сер-

тифицирано по стандартите DIN EN

ISO 9001 и DIN EN ISO 14001.

Някои от продуктите на фирма

DEHN + SÖHNE нямат аналог в све-

товната практика.

Такива са например в областта на

външната мълниезащита - токоот-

вод с високонапрежено-

ва изолация и полупро-

водников слой тип HVI.

Уникалното при него е,

че няма нужда да се

спазва т.нар. раздели-

телно разстояние, кое-

то е особено подходящо

за защита на базови

станции.

В областта на защи-

тата от пренапреже-

ния за мрежи ниско на-

прежение - комбинираният апарат

DEHNventil с уникални защитни харак-

теристики. Той позволява огранича-

ване и гасене на последващия ток, с

което се реализира най-висока не-

прекъсната работа на апарата (па-

тент RADAX - FLOW - TEHNOLOGY).

Мрежовият последващ ток се огра-

ничава дотам, че 35 А предпазител не

се стопява от мрежови ток на късо

съединение до 25 кАeff.

По отношение на защитата на ин-

формационните системи е разрабо-

тена системата Life Check. Тя позво-

лява дистанционно, чрез PC да се

следи състоянието на защитните

апарати, посредством импулсно-ин-

СТИМАР ЕООД
инж. Атанас Симеонов
тел.: +359 888 977 043

stimar@infotel.bg       www.stimar-bg.com

формационна съставка, вградена в

самите апарати и устройство, оце-

няващо годността на защитния апа-

рат.

DEHN + SOHNE: иновативни решения
във външната мълниезащита,
защитата от пренапрежения и
защитата на информационни системи

DEHN + SOHNE: иновативни решения
във външната мълниезащита,
защитата от пренапрежения и
защитата на информационни системи
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Ние гарантираме вашата сигурност
и с нас можете да избегнете
неприятности и загуба на средства

Ние гарантираме вашата сигурност
и с нас можете да избегнете
неприятности и загуба на средства

Фирма Парадайс Електрик Консулт

ЕООД е специализирана в проектиране,

изграждане, консултация, доставка,

диагностика и поддръжка на външни и

вътрешни мълниезащитни уредби за:

n вятърни и фотоволтаични електро-

централи

n подстанции средно и високо напреже-

ние

n жилищни сгради и промишлени пред-

приятия

n центрове за товарене, разтоварва-

не на гориво и резервоари за гориво,

бензиностанции и газстанции

n резервоари, газоотводни тръби и др.

n телекомуникационни централи и

станции

n петролни кладенци, рафинерии, газо-

проводи и системи за водоснабдяване

Изграждаме конвенционални мълние-

защитни уредби с използването на

мълниеприемни пръти, въжета и комби-

нация от тях на принципа на фарадее-

вия кафез и Франклиновия прът.  Освен

това, изграждаме мълниезащитни уред-

би с мълниеприемници с изпреварващо

действие „PDC-E“ на испанската фирма

Ingesco, стандартизиран съгласно испан-

скаия и френския стандарт UNE 21.186

и NFC 17-102.

Какъв е принципът на действие на
 мълниеприемника с изпреварващо
действие PDC-E?
По време на буря, когато низходящи-

ят лидер на мълнията се приближава към

земята ел. полето се увеличава, която и

да е проводяща повърхност може да

създаде възходящ лидер. В случая на па-

сивен мълниеприемник възходящия лидер

се разпостранява само след продължите-

лен период на реорганизация на заряда. В

случай на използване на PDC-E, продължи-

телността на възбуждане на възходящ

лидер се съкращава значително.

На върха на активния мълниеприем-

ник PDC-E се генерират импулси с кон-

тролирана амплитуда и честота при

наличие на силно електростатично поле,

което е характерно за периода преди

мълнията. Електронната система на

мълниеприемника акумулира ел. потен-

циал, след което го освобождава под

формата на високоволтов импулс, кой-

то йонизира въздуха около устройство-

то. Това позволява да се създаде възхо-

дящ лидер от мълниеприемника, разпос-

траняващ се в посока на низходящия

лидер, идващ от мълниеносния облак,

който улавя мълнията.

INGESCO PDC-E съчетава два факто-

ра на качество:

1. Той използва последно поколение

електронна технология, това му позво-

лява да има по-голямо изпреварващо

време ∆Т (повишено запалване), което

увеличава радиуса на защитената зона

на вашата сграда.

2. Той е резултат от изследовател-

ската дейност в електротехническата

лаботатория LABELEC и е бил подложен

на всички необходими изпитания.

Поради тази причина, INGESCO PDC-

E е най-надеждният мълниеприемник от

своя клас, който можете да намерите в

момента на пазара, предлагащ интели-

гентна защита: електронното оборуд-

ване на мълниеприемника се задейства

само когато има реална опасност от

удар на мълния, което намалява риска от

ненужни разряди.

Защита от атмосферни и
комутационни пренапрежения
Статистиката показва, че пренапре-

женията, генерирани от мълнии и от

електрически комутации, причиняват

повечето от електрическите повреди в

домовете и офисите. Тези пренапреже-

ния могат да повредят уредите, като

влизат в сградите чрез телефонните

линии, кабела на телевизора или елект-

рическата мрежа. Въпреки, че пренапре-

женията, дължащи се на мълнии имат

най-разрушителна сила, повредите, ко-

ито те причиняват са само една малка

част от всички повреди, резултат от

пренапрежения. Освен това, не е необ-

ходимо да падне една мълния върху една

сграда, за да покаже своето действие.

Даже едно попадение на 2000 м от сгра-

дата, може да индуцира в нея пренапре-

жения поради магнитно, галванично и

капацитивно куплиране и да повреди

електронната техника, която се нами-

ра във вътрешността на сграда и на-

близо до нея.

За да илюстрирам силата и щетите,

причинявани от мълнии, прилагам данни,

получени от някои водещи европейски

застрахователни компании.

n Вследствие на пренапрежения, в Ев-

ропа годишно се повреждат около 100

000 компютри;

n около 28% от повредите в електро-

никата се дължат на пренапрежения;

n от общо проявилите се преходни пре-

напрежения, от атмосферни произход

са около 30%, а от комутационен - 70%;

n средната стойност на щетите от

инцидентите, предизвикани от пре-

напрежения в електрическата мрежа,

е около 13000 евро, а общите щети

в електрическото оборудване са за

500 000 000 евро;

n повредите, причинени от мълнии,

представляват около 14% от запла-

щанията, които правят застрахова-

телните фирми;

n 14% от цялостните си заплащания,

които правят застрахователните

фирми са за повредите причинени от

мълнии. Ако се има предвид само стой-

ността на застраховката от техни-

ческите загуби, тя би представлява-

ла 34% от цялостното изплащане;

n причинените повреди поради пренап-

режения на съоръжения и електрон-

ни уреди надвишиха през 1990 г. в бив-

шата Федерална Република Германия

500 милиона евро;

Парадайс Електрик Консулт ЕООД

предлага най-богатия избор на защит-

ни устройства срещу пренапрежения на

българския пазар, които гарантират за-

щитата на техниката в дома и офиса.

Тези устройства са изработени според

международните норми за качество ISO

и международните изисквания на норма-

тивите IEC 61643-1/ EN 61643-11. Тях-

ната цена е незначителна в сравнение

с неприятностите и разходите, които

бихте имали, ако вашата техника бъде

повредена от въздействието на мълния

или конмутационни пренапрежения, ко-

ито могат да преминат през захранва-

ща електрическа линия, телекомуника-

ционна линия и компютърна мрежа LAN.

Парадайс Електрик Консулт ЕООД,

има опит в изработването на проекти

за мълниезащита не само в България, но

и в други страни. Това ни дава голямо

предимство пред други съществуващи

фирми на пазара. Нашата фирма иска да

повиши културата на хората. Затова

пишем статии, издаваме он-лайн списа-

ние. На уеб сайт www.paradise-electric.eu

се стремим всеки ден да представяме

новости от последните достижения на

учените в тази област. Чрез форума в

сайта, отговаряме на въпросите, кои-

то постъпват от инженерите, техни-

ците, проектантите и обикновени граж-

дани в България.
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Електроапаратура от Хюндай
Един от най-големите производ-

ствени конгломерати в света насоч-

ва вниманието си към Източна Евро-

па и по-специално към България. От

средата на годината Електродивизи-

ята на Хюндай подписа договор за

партньорство с фирма Трейд Груп 2000

за представяне и дистрибуция на про-

дуктите за енергетика, електротех-

ника и автоматизация на българския

пазар. В областта ниско и средно на-

прежение Хюндай предлага широка гама

продукти, разпределени в няколко ка-

тегории: миниатюрни автоматични

прекъсвачи, силови автоматични

прекъсвачи, магнитни контактори, мо-

торни защити, въздушни прекъсвачи,

вакуумни контактори, вакуумни

прекъсвачи, възобновяемите енергий-

ни източници, трансформатори, инвер-

тори, дизелови генератори.

Със своята устойчивост и елегант-

на външност, продуктите на Хюндай

предлагат богат избор, лесна инста-

лация, икономическа полза и висока на-

деждност, базирана на стандарт IEC.

Продуктите имат одобрения по всич-

ки международни стандарти: ISO

18001, 14001, 9001, CE, BV, GOST-R, TSE.

Дефектнотоковите защити на Хюн-

дай са предназначени за употреба сре-

щу токов удар в сградни инсталации.

Целта на дефектнотоковата защита

е да изключи веригата за време, по-мал-

ко от необходимото за нанасяне на се-

риозни поражения върху човека. Освен

това тя намалява и опасността от

пожар. Най-общо дефектнотоковата

защита следи дали токът който по не-

утралния проводник се "връща" от кон-

суматорите е равен на тока, който

"отива" към тях по фазовия проводник.

Ако разликата между двата тока над-

хвърли една прагова стойност, устрой-

ството за дефектнотокова защита

прекъсва електрозахранването. За

различните устройства тази прагова

стойност е различна.

Дефектнотоковата защита (ДТЗ)

се използва само при инсталации, ко-

ито са с отделени нулев и заземите-

лен проводник. ДТЗ вече е задължител-

на за новите сгради – всички контак-

ти, предназначени за захранване на

преносими електроуреди, трябва да

бъдат захранени през ДТЗ.

За правилното функциониране на де-

фектнотоковата защита е необходимо

нулевия проводник (N) и защитния про-

водник (PE) да бъдат отделни провод-

ници т.е. да имаме система TN-S или

TT (три или пет проводно изпълнение).

След дефектнотокова защита нулеви-

ят и защитният проводник не трябва

да се свързват никъде помежду си.

Предлагат се два типа - клас АС и

клас А:
n Клас АС - за приложение във вериги

без наличие на хармоници или пулси-

ращи съставки на постоянен ток.
n Клас А - за приложение във вериги,

"замърсени" с хармоници или пулси-

ращи съставки на постоянен ток,

с преобладаващи консуматори като

компютри, изправители, луминес-

центно осветление и т.н.

Електроапаратура от Хюндай



ÑÒÐ. 40 9*2009

Архитектурно осветление

> îñâåòëåíèå

В зависимост от приложните си

специфики и светлинните си характе-

ристики, всеки от изброените източ-

ници би могъл да намери адекватно

приложение в създаването и обогатя-

ването на нощната визия на архитек-

турните обекти.

Видове прожектори
Корпусът на прожекторите се

изработва от лят или пресован алу-

миний, поликарбонат или полиуретан.

Във функцията на оптична система

се използват рефлектори от чист

алуминий с подходяща форма, чиято

отразяваща повърхност е анодизира-

на. Оптичната система обикновено

е защитена със специално термично

и механично устойчиво стъкло.

Най-голямо приложение в архитек-

турното осветление намират кръго-

во-симетричните, параболично-ци-

линдричните, както и малогабарит-

ните прожектори. При кръгово-си-

метричните прожектори светещият

отвор е кръгообразен. Рефлекторът

е параболоиден, който е ротационно

симетричен по отношение на оптич-

ната ос на прожектора. Когато свет-

линният източник е точковиден, той

се разполага във фокуса на парабола-

та, а когато е линеен – разрядната

тръбичка обикновено се ориентира по

оста на рефлектора.

Параболоидно-цилиндрични
прожектори
Познати са още като аксиално-

симетрични. Този вид прожектори

разполагат с оптична система с две

равнини на симетрия (надлъжна и

напречна), чиято пресечна права е

оптичната ос на прожектора. Отра-

зяващата повърхност на рефлекто-

ра е с напречен профил парабола,

чиято ос съвпада с оптичната ос.

Светлоразпределението на прожек-

тора е симетрично спрямо надлъжна-

та и напречната равнина. Характер-

но за параболоидно-цилиндричните

прожектори с една равнина на симет-

рия е, че оптичната им система има

една равнина на симетрия по среда-

та на дългата страна на светещия

отвор и перпендикулярна на него.

Отразяващата повърхност на реф-

лектора няма ос на симетрия. Свет-

лоразпределението е симетрично

спрямо напречната равнина и асимет-

рично спрямо надлъжната.

Малогабаритните прожектори
обикновено се използват при осветя-

ване на фасади, върху които не е

възможно дискретно да се монтират

други прожектори или е необходимо

отблизо да се осветят малки детай-

ли по фасадата. Най-често като

светлинен източник се използват

прожектори с халогенни нажежаеми

лампи, работещи на 12 V, или керамич-

ни метал-халогенни лампи с номинал-

но напрежение 230 V с електромаг-

нитна или електронна пусково-регу-

лираща апаратура. Мощността на

източниците и светлинният поток на

прожекторите се регулират двусте-

пенно с подходящи дросели или плав-

но със специална електронна апара-

тура. Спрямо работния ток на свет-

линния източник се оразмеряват и

електрическите проводници, клеми и

предпазители.

Тъй като прожекторите са дирек-

тно изложени на всякакви атмосфер-

ни въздействия, те трябва да прите-

жават и определен клас на защита, в

зависимост от начина на свързване

към електрическата мрежа и изола-

цията на тоководещите проводници.

Прожектори за вграждане в земя
 и светлинни оръдия
За постигане на интересни деко-

ративни и цветови ефекти се изпол-

зват и специални видове прожекто-

ри. Сред тях са прожекторите, пред-

назначени за директно вграждане в

земята. Обикновено се поставят в

предпазна PVC тръба, фиксирана в

бетон. Оптичната и електрическата

части на прожектора се монтират в

общ метален или пластмасов корпус,

а светещият отвор е покрит с доб-

ре уплътнено към корпуса прозрачно

закалено стъкло. Положението на

рефлектора може да се регулира, за

да се насочи светлинният поток в

желаната посока.

Ефектни светлинни източници са

и т.нар. светлинни оръдия, които най-

често се използват за по-мащабни

илюминации. Инсталират се на покри-

вите на високи сгради или на други

възвишения. Атрактивността им

може да се повиши чрез движение на

светлинния сноп по предварително

Архитектурно осветление
Част II. Конструкция, технически и експлоатационни
характеристики на прожектори и светлинни източници

Разнообразието от съвременни светлинни източници, про-

жектори и осветители предоставя големи възможности за

реализация на ефектно и ефективно екстериорно осветле-

ние. Сред най-разпространените източници са: метал-хало-

генни, халогенни нажежаеми лампи, обикновени нажежаеми

лампи, рефлекторни лампи, натриеви лампи с високо и ниско

налягане, живачни и луминесцентни лампи, ксенонови и др.
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зададена програма. Когато се изпол-

зват за осветление на характерни

архитектурни детайли от голямо

разстояние, светлинните оръдия са с

фиксирано насочване. Големите интен-

зитети на светлината се реализират

чрез подходяща оптика и мощни свет-

линни източници. Често това са мощ-

ни ксенонови лампи със сферична раз-

рядна тръба 1 - 7 kW, цветова темпе-

ратура 6200 К и максимален интензи-

тет 94 500 500 cd за източник 7 kW.

Широко приложение намират и специ-

ални метал-халогенни лампи с мощ-

ност 0.575 – 2.5 kW и максимален ин-

тензитет 65 000 000 cd.

Халогенни нажежаеми лампи
Принадлежът към групата на най-

разпространените светлинни източ-

ници за прожекторно осветление.

Характерна за лампите с мощности

500, 1000, 1500 и 2000 W е цилиндрич-

ната форма с контакти с единия или

в двата края на тръбата. Произвеж-

дат се за номинално напрежение 230

V, като светлинният им добив е 20 -

25 lm/W.

По-маломощните халогенни наже-

жаеми лампи (50, 75, 100, 150 и 250 W)

представляват външна стъклена кол-

ба с един цокъл. Вътре в колбата е

разположена кварцова тръба с волф-

рамова жичка. Светлинният добив на

по-маломощните халогенни нажежа-

еми лампи е 14 – 17 lm/W. Намират

успешно приложение в осветяването

на обекти с по-малки размери или

части от по-мащабни сгради. Ниско-

волтовите малогабаритни халогенни

нажежаеми лампи (6 - 12 V) се харак-

теризират със среден живот от 2000

до 4000 часа.

Произвеждат се и малогабаритни

лампи за напрежение 230 V, със сре-

ден живот 2000 часа. Компактният

размер на осветителите с малогаба-

ритни лампи позволява те да се мон-

тират дискретно на осветяваната

фасада.

Метал-халогенни лампи
Сред широко разпространените

източници за архитектурно осветле-

ние са метал - халогенните лампи

високо налягане. При тях светлина-

та се произвежда от електродъгов

разряд между електроди, разположе-

ни в двата края на специална разряд-

на тръба, в газова среда от халоген-

ни съединения. Обикновено разрядна-

та тръба е произведена от кварцово

стъкло или специална керамика и е

поставена в предпазна външна

стъклена колба.

На пазара се предлагат метал-

халогенни лампи с едностранен еди-

сонов цокъл или с два единични цокъ-

ла от двете страни на тръбата,

както и с тръбна или елипсовидна

форма на външната колба, с широка

гама от мощности. По отношение на

цветовите варианти, могат да се

намерят метал-халогенни лампи с

бяла, червена, зелена, синя и оранже-

ва светлина. Наситеността на цве-

товете им може да се повиши чрез

поставяне на цветни филтри. Метал-

халогенните лампи с мощност 70, 100,

150, 250 и 400 W са особено подходя-

щи за общо осветление на фасади на

сгради и паметници.

Характеристики на натриеви
лампи
Натриевите лампи ниско налягане

се отличават с най-висок светлинен

добив – от 100 до 203 lm/W. Произвеж-

дат се с мощност от 18 до180 W и

светлинни потоци 1800 - 32 000 lm.

Излъчваната монохроматична свет-

лина е жълто-оранжева с дължина на

вълната 590 nm. По тази причина

рядко се използват за художествено-

архитектурно осветление, освен в

случаите, когато се търси определен

декоративен ефект.

Натриевите лампи високо наляга-

не са с конструкция, подобна на метал–

халогенните. Разрядната тръба е

поставена в стъклена колба с цилин-

дрична или елипсовидна форма. Елек-

трическият разряд се осъществява в

среда от натриеви пари. Предлагат се

в изпълнение с единичен или двоен

цокъл. Включването им към електри-

ческата мрежа (230 V) се осъществя-

ва чрез пусково-регулираща апарату-

ра. Формата им дава възможност за

постигане на добро фокусиране в оп-

тичната система на прожектора и

ефективно преразпределение на свет-

линния поток в пространството.

Различават се основно два вида

натриеви лампи - с жълта и бяла свет-

лина. Моделите с жълта светлина са

с цветна температура 2000 К и индекс

на цветопредаване Ra = 25. Съдържат

прозрачна цилиндрична колба с мощно-

сти 50, 70, 100, 150, 250, 400, 600 и 1000

W. Светлинният им добив е 70 – 150

lm/W. Този тип лампи намират прило-

жение за осветяване на сгради с

жълти или бели фасади. Натриевите

лампи с бяла светлина се характери-

зират с индекс на цветопредаване Ra

= 80, цветна температура 2550 K и

светлинен добив 70 lm/W. Използват

се за осветяване на фасади и витри-

ни, както и за реализация на декора-

тивни ефекти.

Рефлекторни лампи
Разпространен източник на архи-

тектурно осветление са и рефлек-
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торните лампи, чиято долна част е

оформена като параболичен рефлек-

тор с алуминиево покритие. По този

начин тя концентрира светлинния

поток и увеличава интензитета на

светлината в определена посока. В

зависимост от оформлението на

рефлектора, светлоразпределителна-

та крива може да бъде тясна, дълбо-

ка или широка.

Предлагат се модели с оцветено

пресовано стъкло, които излъчват

червена, жълта, синя или зелена свет-

лина. В конструктивно отношение

рефлекторните лампи се доближават

до част от халогенните нажежаеми

лампи. Те се отличават с голяма

трайност и ъгъл на излъчване на

светлинния поток от 10 до 30о. Мак-

сималният интензитет на светлина-

та им е от 800 до 10 000 cd.

Живачни лампи
Като конструкция живачните лам-

пи също са близки до метал-халоген-

ните и натриевите, но електродъго-

вият разряд се осъществява в среда

от живачни пари под високо наляга-

не. Светлината на заряда е богата

на сини и зелени лъчи и е подходяща

за осветяване на зелени и сини архи-

тектурни обекти, както и на водни и

зелени тревни площи. В случай че на

вътрешната страна на колбата се

нанесе луминофор, той трансформи-

ра спектъра на разряда и лампата

излъчва бяла светлина.

Живачните лампи се произвеждат

с мощности от 50 до 1000 W, като

светлинният им добив варира от 40

до 60 lm/W.

В зависимост от цвета на свет-

лината се различават основно два

вида живачни лампи. Първият вид

включва източниците на студена

светлина, цветна температура 4200

К и индекс на цветопредаване Ra =

46. Вторият вид лампи излъчват по-

топла светлина, цветната им тем-

пература е 3300 – 5000 К, а индексът

на цветопредаване Ra е равен на 50.

Други източници на осветление
Сред все по-малко използваните

източници на фасадно осветление са

обикновените нажежаеми лампи, ко-

ито имат добро цветопредаване,

компактна форма и богата гама от

мощности, но са енергийно-неефек-

тивни. По-ограничено приложение

намират и луминесцентните лампи

ниско налягане, с които могат да се

очертаят характерни архитектурни

елементи или надписи. Техен недо-

статък е повишената им чувстви-

телност към ниски температури,

което ги прави неподходящи за изпол-

зване на открито.

Използват се и ксенонови лампи,

които имат спектър, подобен на ха-

рактерния за слънчевата светлина.

Те се произвеждат с мощности от

250 W до 7 кW. Поради ниския свет-

линен добив (30 – 40 lm/W) имат ог-

раничено приложение за общо освет-

ление. По-често биват използвани за

„светлинните оръдия“, с които ви за-

познахме по-горе.

Сред светлинните източници за

реализация на архитектурно и декора-

тивно осветление се нареждат и бе-

зелектордни индукционни лампи и плос-

ки разрядни лампи, които разширяват

възможностите за постигане на ефек-

тно екстериорно осветление.

Източник снимки: Д. Матеева, Barco, Brilliant

Lighting Design, Outdoor lights.
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Дейностите и мероприятията по

енергийна ефективност, сред които

и обследването на сградите, са израз

на стремежа към установяване на

този баланс в най-ниската точка на

финансовите разходи за дадена сгра-

да, за определен обозрим период от

време, чрез оптимизация на разхода на

енергия. Като следствие от повиша-

ването на енергийната ефективност

на дадена сграда могат да се постиг-

нат и други ползи, например подобря-

ване на микроклимата в сградата и на

архитектурният изглед, намаляване на

количеството отделяни в атмосфера-

та вредни емисии и други. Тези ползи,

обаче, не следва да бъдат поставяни

за основна цел на дейностите по енер-

гийна ефективност.

Целта на обследването
за енергийна ефективност

на сгради е да даде насоки за намаля-

ване на потреблението на енергия,

при запазване на нормативния ком-

форт на обитаване. Едновременно с

това следва да се направи финансо-

ва оценка на техническите средства,

необходими за провеждане на обслед-

ването. На практика, обследването

за енергийна ефективност следва да

се разглежда като оптимизационна

задача, решаването на която обхва-

ща няколко етапа.

Първият е подготвителният етап,

който включва т.нар. идентификация

на сградата. Събират се данни за

геометричните й параметри, включи-

телно за характеристиките на ог-

раждащите елементи и конструкции

(стени, остъкляване, покривна конст-

рукция, фундамент и др.). Изготвя се

ситуационен план (ориентация на

сградата спрямо небесните посоки,

разположение спрямо релефа на мест-

ността и други сгради и т.н.). Оце-

нява се техническото състояние и

характеристиките на техническото

оборудване, на базата на което са

изградени инсталациите за преобра-

зуване, пренос и разпределение на

енергия в сградата.

Маркират се внесени изменения в

разпределението на вътрешните

обеми и тяхното функционално пред-

назначение, спрямо първоначалния

проект. Идентифицират се специфи-

ки в експлоатацията на сградата -

график на работа и температурен

режим на помещенията.

Набиране на данни за
консумацията на енергия
Съществена част от подготви-

телния етап е събирането на база

данни за консумацията на енергия за

минали периоди. Тази информация би

могла да бъде налична под формата на

фактурирано количество, доставена

енергия, ежемесечни записи за разхо-

да на горива и др. Добре е да се има

предвид, че колкото по-подробна е

предварителната информация, толко-

ва по-обективна би била оценката за

енергийната ефективност на сграда-

та. Събирането на описаната база

данни се извършва чрез: посещения на

членовете на екипа, извършващ об-

следването, на място; запознаване с

проектната документация на сграда-

та; провеждане на интервюта с на-

стоятелството на сградата (соб-

ственик, домоуправител и др.), както

и с персонала, отворен за поддръжка-

та и експлоатацията й. Също така ко-

гато е възможно се правят измерва-

ния.

Подготвителният етап е изключи-

телно съществен. Добре е да се има

предвид, че продължителността му

трудно би могла да бъде фиксирана. На-

личието на проектна документация на

сградата би могло значително да

съкрати сроковете за изпълнението

му. С помощта на събраната база

данни, както и чрез използване на

информация за климата, се синтези-

ра т.нар. модел на сградата. Той си-

мулира поведението й към момента на

проучването. Основен акцент се по-

ставя върху съставянето на топлинен

баланс на сградата, който представ-

лява баланс между входящите (вклю-

чително генерираните в сградата) и

изходящи енергийни потоци.

Изчисляване на топлинния баланс
Топлинният баланс - най-общо,

отчита входящите енергийни потоци

от топлинна енергия, внесена в сгра-

дата чрез различни видове горива (ди-

зелово гориво, природен газ, дървеси-

на/биомаса и др.). Енергията се гене-

рира като резултат от изгаряне на

горивата в обема на сградата. В тази

категория е и топлинната енергия,

доставяна чрез топлоносител със

средствата на централизираното

топлоснабдяване. Сред входящите

енергийни потоци е и топлинната

енергия, добивана чрез електроенер-

гия (с електронагревателни отопли-

телни уреди и/или посредством тер-

мопомпени съоръжения) или чрез пре-

образуване на слънчевата радиация. Не

на последно място се нарежда и топ-

линната енергия (топлинни печалби)

от падащата върху ограждащите еле-

менти и конструкции на сградата

слънчева радиация, както и топлинна-

та енергия, разсейвана от различни

електроуреди, енергията, дори и от

обитателите на сградата и др.

Сред изходящите енергийни пото-

ци се нареждат загубите на топлин-

на енергия от топлопреминаване през

сградните ограждащи елементи и

конструкции. Такива загуби са и

дължащите се на инфилтрация; как-

то и топлинната енергия, изнасяна

от сградата чрез смукателната вен-

Енергийна ефективност на сгради
Етапи в обследването на сградите и мерки за повишаване на енергийната
им ефективност

Енергийна ефективност на една сграда представлява баланс

между разхода на енергия и комфорта на обитателите, съобраз-

но особеностите на строителната конструкция, достъпните

технически средства и режима на използване на сградите.
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тилация на вентилационната/климатичната инсталация

или следствие от консумацията на битова гореща вода

и др. За да бъде съставен топлинният баланс, сградата

се представя чрез опростен математически модел. В него

участват геометрични, топлотехнически, режимни па-

раметри, характеристики на оборудването и системи-

те за отопление, вентилация и климатизация на сграда-

та и др.

Съставяне на базова линия
Третият етап на обследването за енергийна ефектив-

ност се базира на анализа на модела на сградата или

съставянето на т.нар. базова линия. Моделът на сграда-

та се анализира, като се оценяват показателите за

качество и се сравняват с нормативно зададените им

стойности. Базовата линия представя енергийните по-

казатели при проектни стойности на режимните и топ-

лотехническите характеристики на сградата. В най-

общия случай, базовата им стойност се различава от

текущото им значение. Именно, посоката на разликата

е окрупнен показател, който носи информация за състо-

янието на сградата.

Например в дадена сграда температурата на подгря-

ваната вода за битови нужди е по-ниска от нормативна-

та стойност. Отчитането на това обстоятелство, в

модела на сградата, ще доведе до увеличаване на базо-

вия разход на енергия спрямо текущия. Компрометиране

на част от ограждащите елементи на сградата (стени,

остъкление) също води до увеличаване на базовия разход

на енергия (увеличаване на топлинните загуби). Друг при-

мер е поддържането на температура в отопляваните

помещения, по-висока от нормативно изискуемата, кое-

то означава по-ниска базова консумация на енергия спря-

мо текущата.

Мерки за повишаване на енергийната ефективност
Четвъртият етап от обследването включва синтез на

мерки за повишаване на енергийната ефективност. Добре

е да се има предвид, че понятието повишаване на енергий-

ната ефективност е условно. Под повишаване на енергий-

ната ефективност не следва да се разбира единствено

намаляване на финансовите разходи за енергия. Изпълне-

нието на комплекса от мерки би следвало да доведе до:

n Увеличаване на комфорта на обитаване на сградата

(достигане до нормативните показатели за качество

на микроклимата), при фиксирани финансови разходи за

енергия;

n Запазване на нормативните показатели за комфорт на

обитаване на сградата, както и намаляване на финан-

совите разходи за енергия.

n Комбинация от тези възможности чрез достигане на

нормативни показатели за комфорт паралелно с възмож-

ност за намаляване на финансовите разходи за енергия.

В първия случай мерките могат да бъдат отнесени към

групата на ремонтите, тъй като имат за цел да доведат

сградата до нейното проектно състояние. Например чрез

рехабилитация на конструктивни и/или ограждащи елемен-

ти, модернизация на системите за преобразуване, пренос

и разпределение на енергия и др. Очевидно е, че изпълне-

нието на част от тези мерки няма бъде свързано с никак-

ви или ще доведе до незначителни бъдещи финансови пол-

зи. Следователно финансирането на определени мерки не

може да бъде за сметка на повишаване на енергийната

ефективност, твърдят експерти в областта.

Финансови ползи от приложените мерки
Инвеститорски интерес представляват случаите, при

които е възможна реализацията на финансови ползи от

прилагането на мерки за повишаване на енергийна ефек-

тивност. При тях подборът на техническите средства

следва да се извършва на базата на критерии за постига-

не на максимален финансов ефект. Финансирането на

подобни мерки би могло да бъде осъществено чрез финан-

совите резултати от прилагането им. Стремежът е

насочен към търсене на технически средства, които имат

най-висока остатъчна стойност след периода им на из-

плащане.

Критериите за избор на дадена мярка не бива да се

вземат изолирано, например:

n Дългосрочност;

n Ниска цена за внедряване;
n Ефективност (степен на понижаване на потреблени-

ето);

n Висока технологичност и иновативност и др.

В заключение би следвало да се посочи, че изборът на

енергоспестяващи мерки представлява баланс между

техническите възможности и финансовата целесъобраз-

ност. А прецизният финансови анализ е окончателната

ревизия на избраните мерки.
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В материала се разглеждат и об-

ластите на приложение на EIB мре-

жите, видовете технологии за връзка,

начините за окабеляване на система-

та и стандартите за съвместимост

между отделните устройства в

сградните инсталации.

Технология на EIB
В масовия случай изграждането на

EIB мрежи се реализира чрез полагане

на сигнален кабел, паралелно на захран-

ващия кабел 220 V (в случая средата

за пренос е усукана двойка). Това оз-

начава, че обемът на окабеляването

е намален с до 60% в сравнение с

традиционните инсталационни техно-

логии. Друго преимущество е увеличе-

ният брой на възможните системни

функции. Трето предимство е увели-

чената "прозрачност" и "отвореност"

на системата, което означава, че по

всяко време може да бъде променян

елемент от нея, да бъде разширявана

или да се мониторира работата й.

Сигналният кабел свързва бутони-

те и изпълнителната апаратура, и в

повечето случаи осигурява захранва-

не на мрежовите устройства. Неви-

наги е необходимо централно устрой-

ство за управление, например PC, тъй

като всички устройства в система-

та обикновено са интелигентни. По

тази причина, EIB могат да се изграж-

дат както като малки системи, напри-

мер с обхват един апартамент, така

и като големи системи - хотели, ад-

министративни сгради и др. Поради

гъвкавостта на EIB технологията,

изградената система лесно може да

бъде адаптирана към устройства от

различни производители. Както е из-

вестно, възможно е EIB да се изгради

по захранващия кабел за 220 V.

Области на приложение на EIB
мрежите
Приложението на EIB мрежите за-

виси от използваната преносна сре-

да. Препоръчва се използването на

отделен контролен кабел при изграж-

дане на нови инсталации, при разши-

ряване на съществуващи инсталации

или когато има изискване за най-ви-

сока надеждност. Ако средата за пре-

нос е захранващата линия за 220 V,

кабелът трябва да има проводник за

неутрала. Използването на захранва-

щата линия при изграждане на EIB

мрежи се препоръчва в случаите, ко-

гато сигнален кабел не е необходим,

например, отсъства необходимост

от захранване с 24 V. Радиочестот-

на среда за пренос се използва в слу-

чаите, когато е трудно или невъзмож-

но да се полага сигнален кабел или ко-

гато той не е желан.

Видове технологии за връзка
Съществуват три вида техноло-

гии за свързване - BCU1 (TP+PL), BCU2

и BIM M112. Най-новите продукти,

пуснати на пазара, са разработени на

базата на BCU2 и BIM M112. Таблица

1 представя възможностите и харак-

теристиките на тези компоненти от

една EIB система.Технологията BIM

M112 е специално насочена към по-

сложни магистрални устройства,

които могат да поемат централизи-

рани функции, като приложни контро-

лери, портални устройства и други).

Приложните програми, разработени

за технологията BCU1, могат да

бъдат зареждани и в BCU2.

EIB среда на полево ниво
Когато средата е усукана двойка,

т.е. EIB TP (Twisted Pair), се използва

базова лента от честоти за комуни-

кационния обмен. При откриване на

противоречие на ниво бит (при доми-

нанта логическа нула) осигуряването

е такова, че в случай на противоре-

чие обменът винаги е успешен поне

за един от комуникационните парт-

ньори. Резултатното елиминиране на

повторен обмен подобрява действи-

ето на EIB TP. Заедно с груповото

адресиране, методът EIB TP1 - пре-

дотвратяване на противоречие, оси-

гурява висока ефективност, с време

на реакция от 100 ms за два едновре-

менни обмена. Бързата проверка на

състоянието позволява да бъдат

Стандартът за сградна
автоматизация EIB
Част II. Видове комуникационни технологии и области на приложение

В продължение на темата за основните функционални характери-

стики на стандарта за сградна автоматизация European Installation

Bus (EIB), за които ви информирахме в миналия брой на сп. ТД

Инсталации, Оборудване, Инструменти, в настоящата статия ще

разгледаме по-подробно технологията за изграждане на EIB сис-

теми в жилищни, обществени и административни сгради.

Табл. 1.

Фиг. 1.
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проверени до 14 устройства чрез един байт статусна

информация в рамките на 50 ms. Физически, един сегмент

с усукана двойка може да бъде дълъг до 1000 метра.

SFSK обмен на данни
Когато средата за пренос е захранващата линия, се

използва т.нар. Spread Frequency Shift Keying модулация -

SFSK. Максималната дистанция между две устройства

без използването на повторители е 600 метра. Важно е

да се знае, че комуникацията при тази технология се влияе

от електромагнитните полета на конкретното място.-

Функции на SFSK са:

* при изпращане на „0“, предавателят излъчва често-

та 105,6 kHz, която е насложена върху захранващото

напрежение;

* при изпращане на „1“, излъчваната честота е 115,2

kHz.

На фиг. 1 е показан общият вид на телеграма на едно

EIB съобщение. Когато се случи определено събитие,

например когато е натиснат бутон, устройството из-

праща телеграма по магистралата. С Т1 е обозначен

периодът на обмен, започващ след като магистралата е

останала свободна поне за периода от време Т1. Щом

предаването на телеграмата е завършено, мрежовото

устройство използва периода от време Т2, за да провери

дали телеграмата е била получена коректно. Всички

мрежови устройства, които са адресанти на телегра-

мата, потвърждават получаването й едновременно.

Като нови среди за пренос - радиочестотната и инф-

рачервената технология в момента са в процес на дефи-

ниране. В последните години най-модерната среда, коя-

то се налага, е EIB Advanced Network, позволяваща интег-

рирането на EIB с коя да е IP среда, включително 10 или

100 Mbit Ethernet или 10 Mbit безжична локална мрежа

(Wireless LAN).

Окабеляване на EIB системи
За изграждане на EIB системи се използват 2 типа

кабели - YCYM 2x2x0,8 и I Y(St)Y 2x2x0,8 VDE 0815. И два-

та типа са предназначени за изграждане на фиксирани

мрежи, като първият може да се използва както на от-

крито (тогава трябва да е подбран с изолация, устойчи-

ва на слънчеви лъчи), така и в сухи, влажни и мокри поме-

щения. Вторият тип е предназначен за приложения само

на закрито и в сухи помещения. Независимо от вида си,

кабелите следва да се инсталират в канали или тръби,

като YCYM позволява и повърхностно полагане.

Кабелите усукана двойка трябва да удовлетворят

изискванията на EIBA, дадени в раздел 9 на Ръководство-

то на EIBA, например YCYM 2x2x0,8 или I Y(St)Y 2x2x0,8 за

проектиране на EIB. Според изискванията на EIBA, само

стандартният EIB кабел гарантира максимални стойно-

сти на трите показателя - дължина на кабела в линията,

дистанция между две мрежови устройства и брой на

мрежовите устройства в една линия.

Стандарти за съвместимост на устройствата
Различните видове EIB стандарти за съвместимост

(EIB Interworking Standard - EIS ) са разработени с цел

гарантиране на съвместимост на подобни устройства

от различни производители. Например - регулатори на

осветлението, измервателни уреди и др. Всеки EIS

съдържа код на данните за формата и структурата на

комуникиращите обекти, както и функциите на сензори-

те и изпълнителните устройства (фиг. 2). Един EIS може

да съдържа и съответни подфункции за някои различни

комуникационни обекти.

Обозначаването на един EIS тип се изпълнява по от-

ношение на приложението, за което съответният стан-

дарт е разработен. Това не означава, че употребата на

един EIS тип е ограничено само в тази област на изпол-

зване. Например, EIS тип 2 - регулатор на осветлението,

би могъл да бъде използван и за управление на отоплени-

ето. В този случай предадените по магистралата стой-

ности биха били тълкувани не като „осветител/затъм-

нител“, а като „отоплител/охладител“.

Фиг. 2.
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Отоплителни конвектори от ЕАР ЛУКС-В:
11 години на българския пазар

Фирма ЕАР ЛУКС - В ООД се утвърди

като лидер в продажбата на подови,

стенни и стоящи конвектори, за отопле-

ние и охлаждане. Разнообразната гама

на основния партньор – чешкия произво-

дител MINIB Ltd., предоставя множество

решения за отопление и охлаждане при

всякакви ситуации.

Конвекторите MINIB са тела за ото-

пление и охлаждане на помещения, които

се поставят в подове, прозоречни первази

и стени. Уредът работи по два начина: с

вентилатор – за принудителна конвекция,

и без вентилатор – натурална конвекция.

Всички конвектори разполагат с тръбен

топлообменник от неръждаема стомана

и тяло(кутия) от INOX.

Конвекторите MINIB - модерни
Благодарение на напредналата и

модерна технология на производство,

заводът може да произвежда конвекто-

ри под различни ъгли и дъги, според изис-

кванията на клиента. Продуктите са

оборудвани с енергоспестяващи систе-

ми и системи за безопасност. За венти-

латорите се използват 12V DC мотори,

които са енергоспестяващи и безопас-

Отоплителни конвектори от ЕАР ЛУКС-В:
11 години на българския пазар

ни, с изключително малка консумация на

ел. енергия. Пример: средната консума-

ция на ел. енергия е от 2 до 3 W на 1

метър конвектор.

Управление и контрол на отоплението
Съвременните термостатни систе-

ми MINIB предлагат изключително раз-

нообразни решения за управление на

вашата отоплителна система. В това

число седмични програматори, контрол

на скоростите, енергоспестяващи про-

грами и „IQ“ интелигенти модули за

прецизно измерване на температурата.

Светлинен сензор следи светлината

в помещението, като лимитира макси-

малната скорост на вентилаторите

през нощта, за да може нивото на шум

да е минимално. Електрическото захран-

ване на вентилаторите се предоставя

от прецизни трансформатори – TT1-DC

230/12V.

След всички изброени качества на

конвекторите MINIB и с помощта на про-

фесионализма на фирма ЕАР ЛУКС – В

ООД, можете да бъдете сигурни, че

вашата отоплителна система ще бъде

от най-високо технологично ниво, като

същевременно ще има минимален разход

на енергия.

> ÎÂÊ îáîðóäâàíå
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Съвременни изисквания към
комините

> ÎÂÊ îáîðóäâàíå

Интересна е ретроспекцията на

развитието на комините по височи-

на. Ако през XVI век коминът на една

варова пещ е бил с височина 12 m, то

през 1972 г. е бил построен най-висо-

кият за момента комин в света с

височина 300 m (фиг. 1). Добре изве-

стно е, че комините отвеждат от-

работен въздух или газове (нискотем-

пературни), димни газове от котли

(среднотемпературни) или димни

газове на пещи (високотемператур-

ни).

Определящи
характеристики
на комините
Основни параметри на комините

са изходящият диаметър и височина-

та, които се наричат още определя-

щи характеристики. От своя стра-

на, диаметърът се съобразява със

скоростта на газовете, която при

нормални условия не трябва да пре-

вишава 6 m/s.

Съвременните екологични, техни-

чески и икономически изисквания към

инвестиционното строителство

предопределят търсенето на техни-

чески решения с ниски комини, които

изхвърлят пречистени газове, незамъ-

рсяващи околната среда.

Характеристиките - съгласно
специализирана методика
Комините се изпълняват от най-

различни строителни материали,

включително керамични изделия, бе-

тон, въглеродна стомана, неръждае-

ма стомана (inox). Много често пре-

ди комина или в неговите основи се

монтират пречиствателни съоръже-

ния за прах и газове.

Днес, комините могат да бъдат

интегрирани вътре в сградата или да

бъдат отделно стоящи, в зависимост

от архитектурата, предназначение-

то й, както и екстериора на района.

Във всички случаи определянето на

основните характеристики (HDW)

трябва да се извърши съгласно спе-

циализирана методика за изчислява-

не на коминни тела. В противен слу-

чай, специалистът рискува да бъде

изпълнено съоръжение, което може да

създаде поредица от експлоатацион-

ни проблеми. Сред основните са:

n Високата скорост в комина предиз-

виква неприятни шумове за обита-

телите;
n Неправилно подбраната височина

може да доведе до загазяване на

района около сградата;

n Комин с недостатъчен диаметър не

изхвърля нормално димните газове

и връща част от тях обратно при

източника (вътре в сградата);

n Високата скорост вътре в коми-

на създава допълнително динамич-

но налягане и изтичане на мириз-

ми по височината на сградата,

вследствие на ексфилтрация;

n Несъобразяването на комина с

околните сгради води до замърся-

ване на околната среда.

Основни инженерни изисквания
към комините
За да се преодолеят описаните

проблеми, е необходимо да се спазват

определени инженерни изисквания. Ос-

новното изискване е върхът на коми-

на да излезе извън аеродинамичната

сянка (фиг. 2).

Не е допустимо изходът на коми-

на да се намира както в зоната на над-

налягане, така и в зоната на подна-

лягане. Ако съществуват две съсед-

ни сгради, едната може да „замърси“

зоната на другата (фиг. 3). Ето защо

комините и на двете сгради трябва

Съвременни изисквания към
комините
Некоректно проектиран и построен комин би могъл да причини
сериозни проблеми и големи загуби

Независимо от конкретното си предназначение, коминът е не-

разделна част от топлотехническите системи и задължително

се съобразява с източника на газове.

Фиг. 1.

Фиг. 3.Фиг. 2.
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да излизат над зоната на аеродина-

мичната сянка.

Съвременното изпълнение на коми-

ни допуска използването на

рекуперативни охлаждаеми комини
които представляват тръба в тръба.

Вътрешната тръба транспортира

димните газове, а външният пръстен

транспортира въздуха за горене (фиг.

4). По този начин коминът се пре-

връща в топлообменник, който изпол-

зва отпадна топлина и загрява пре-

сния въздух за горене. Днес, тези

комини се изпълняват от неръждае-

ма стомана, но намират приложение

предимно за малки мощности. За по-

големи мощности се проектират

специални носещи конструкции.

Стандартната конструкция
на битовите комини

може да има различна форма (фиг. 5).

Определен интерес представлява мно-

гостволовият комин, който позволява

различни интерпретации за рекупера-

ция, регенерация, пречистване и др.

В някои европейски държави е допу-

стимо при битови газови котли с

вграден кондензационен ефект те да

не се извеждат над покрива (фиг. 6).

Обикновено се монтират на фасада-

та на сградата. Поставя се декора-

тивна решетка. Следва да се има

предвид, че този начин на монтаж

деформира фасадата, замърсява гроз-

но повърхността около отвора и

създава неудобство на живущите от

замърсените горещи димни газове. В

България този начин на монтаж не е

допустим.

Поради високата температура на

димните газове, всички комини полу-

чават т.нар.

високотемпературна корозия
върху вътрешната си повърхност

която се наблюдава и през лятото, но

е особено активна в зимния период.

Следователно, всеки комин, без изклю-

чение, трябва да бъде снабден със

система за отвеждане на кондензата.

Независимо от формата, степента

на рекуперация и материала, от кой-

то е изработен, коминът винаги е и

кондензатоотделител. В кондензата

водата е наситена със сярна, серни-

ста и въглена киселина. Той представ-

лява силно корозионно активна теч-

ност, която налага предприемането на

необходими високотехнологични инже-

нерни мерки за предотвратяване и от-

страняването й.

Някои от съвременните конденза-

ционни котли отделят част от висо-

котемпературния кондензат в специ-

ален топлообменник, вграден вътре

в котела (кондензационни котли).

Независимо от това, във външната

част на комина също се наблюдава

кондензоотделяне. Съобразявайки се

с горните факти, сградостроители-

те предпочитат

топлоизолирани комини
На практика това означава ко-

минът да бъде и шумоизолиран. През

последните години се наложи и прак-

Предназначение на комините
Независимо от конкретното приложение, коминът е предназначен:

n да създава тяга в системата (при гравитация);
n да отвежда мръсния въздух и димните газове;
n да осигури разсейване в атмосферата на вредните вещества.

В последните години коминът винаги е част от комплексна въздухо-
димна система, която допълнително пречиства изхвърляните газове и
рекуперира топлосъдържанието в тях.

тиката комините да бъдат интегри-

рани (вградени) вътре в сградния обем.

Качествената термична и екологич-

на обработка на газовете се извършва

в контролирани специални съоръжения.

Съвременните комини са топло- и шу-

моизолирани с негорим материал и

„опаковани“ с керамична зидария, пе-

нобетон или двупластов гипсокартон.

Ако се наложи един комин да служи

за отвеждане на газове от няколко из-

точника, е необходимо фуксовете да

бъдат оразмерени при спазване на

правилото Wmax = 6 m/s. Заустване-

то на газовете следва да става с

взаимно увличане (фиг. 7). Не се до-

пуска перпендикулярно заустване на

фукса към комина.

Ако един комин е оразмерен правил-

но и построен съобразно описаните

изисквания, съществуват всички

предпоставки

инсталацията да бъде нормално
експлоатирана
Неправилно построеният комин би

могъл да предизвика сериозни пробле-

ми в сградата, включително пожар,

обгазяване, задимяване, саждообразу-

ване, както и спиране на работата

на топлоизточника. Тези проблеми

много често са непреодолими, което

означава, че за да бъдат решени в го-

това сграда, се налага извършване-

то на значителни разрушителни ра-

боти, свързани с големи капитални

вложения.

Проф. д-р Димитър Киров

Фиг. 7.

Фиг. 6.Фиг. 4. Фиг. 5.
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Технологични загуби в
сградни инсталации за БГВ

> ÎÂÊ îáîðóäâàíå

Съществуват физически необяс-

ними факти около стойностите на

специфичния разход на топлинната

енергия за затопляне на водата за

(БГВ). Оказва се, че в различните

райони на града и в отделни сгради

тези показатели силно се различа-

ват, твърди инж. Пенчев. Вариации-

те са от 60 – 70 kWh/m3 до 193 kWh/

m3. От топлофикационните друже-

ства отговарят на резонния въпрос

„Защо се случва това?“ с твърдени-

ето, че такива са технологичните

загуби в съответните сгради. Вслед-

ствие на това възниква въпросът

дали подобни резултати са техни-

чески възможни? За съжаление и в

Закона за енергетиката (ЗЕ), и в

Наредбата за топлоснабдяване (НТ)

отсъстват указания и методика за

определяне на технологичните загу-

би в сградната инсталация при за-

топляне на водата за БГВ.

Дефинирани загуби на топлинна
енергия
В действителност, топлинната

енергия, която се измерва в абонат-

ните станции, се състои от три

независими части. Две от тях са

неизбежни, но строго дефинирани

Технологични загуби в
сградни инсталации за БГВ
Методика за определяне на технологичните загуби в сградните
инсталации при подгряване на водата за битови нужди

Уважаеми колеги, в редакцията на сп. ТД Инсталации, Оборудва-

не, Инструменти се получи материал от г-н Пенчо Пенчев, по-

светен на предлагана от него методика за определяне на техно-

логичните загуби в сградната инсталация при системата за БГВ.

Публикуваме статията, тъй като в нея се предлага решение на

важен и от техническа, и от обществена гледна точка проблем

като големите различия в специфичния разход на топлинна енер-

гия за затопляне на водата за битово горещо водоснабдяване

(БГВ). Каним представители на Топлофикация София АД да изра-

зят становището си по предложената методика.

загуби. Абонатната станция (АС) и

нейните елементи предават на окол-

ната среда топлина, която вече е

отчетена от топломера. Логично

тази топлинна енергия не достига

до потребителите. Това са техно-

логичните загуби в абонатната

станция и те, съгласно ЗЕ, се запла-

щат от Топлофикация и се приспа-

дат от сметките на потребители-

те.

Втората загуба, наречена „Техно-

логични загуби в сградната истала-

ция“, включва топлинните загуби от

тръбите за топла вода и за нейна-

та рециркулация. Известно е, че топ-

линните загуби от рециркулация са

непрекъснати, заради необходимос-

тта всеки консуматор, по всяко

време на денонощието, да има бърз

достъп до топла вода. Съществуват

достатъчно основания да се твърди,

че стойността им е постоянна ве-

личина, характерна за всяка сградна

инсталация. Конкретната стойност

на характеристиката би могла да се

изчисли лесно за всяка отделна сгра-

да. Също така тази стойност може

да бъде определена и чрез елемен-

тарно измерване на няколко величи-

ни в абонатната станция.

Пресмятане на загубите
в 8-етажен блок
Нагледен пример за описаната

ситуация е абонатната станция в 8-

етажен панелен блок с 56 апарта-

мента (7 апартамента на етаж).

Всеки апартамент има по две вер-

тикални шахти с по две тръби – за

топла вода и рециркулационна, т.е

има общо 28 вертикални тръбни кло-

на. При 8 етажа с етажна височина

2,70 m (с дебелината на плочата) се

получава 8 х 2,70=21,6 m. Нека при-

бавим и височината от топлообмен-

ника на АС до плочата на 1-ви етаж

- още 1 метър, или се получават общо

22,6 метра. Следователно общата

дължина на вертикалните топли

тръби е: 28 х 22,6 = 633 метра с

тръби 3/4". Хоризонталната дължи-

на на тръбите при централно разпо-

ложение на АС е два двойни клона по

21 метра или общо – 84 м с диаметър

1". При 633 метра тръба 3/4", с

външна повърхност 0,0845 m2/лине-

ен метър и 84 метра 1" тръба с 0,105

m2/линеен метър, за тръбна мрежа

от 717 метра, общата външна

повърхност F се получава 633 х

0,0845+84 х 0,105=62,3 m2.

Коефициентът на топлопредаване
За тръба с вертикално полагане

в затворено пространство интен-

зивността на топлопреминаване k се

характеризира преимуществено от

показателя – коефициент на топло-

предаване α. В конкретния случай е

налице предаване на топлина от вер-

тикални тръби към спокоен въздух в

затворена висока вътрешна топла

шахта. Затова стойността на кое-

фициента на топлопреминаване се

задава чрез зависимости между без-

размерните критерии на Нуселт
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(Nu), Грасхоф (Gr) и Прандтл (Pr). Тези

критерии зависят единствено от фи-

зичните параметри на въздуха и по-

стоянната геометрия на тръбите.

Те са непроменливи величини за

тесните граници на изменение на

температурите на въздуха и вода-

та. За температура на въздуха в

диапазона от 20 - 30 °С и височина

на шахтата 2,5 m, стойностите на

критериите са: Pr=0,7 и Gr =

4,283.1010, а самият коефициент на

конвективен топлообмен α=Nu.λ/h =

0,0104Nu. Връзката между трите

критерия е: Nu=c(Gr.Pr)n.

Според шест различни автори

(Исаченко, Краснощеков, Сукомел, В.

Иванов, Кименов, Михеев), коефициен-

тите в този израз са съответно: с

– 0,15; 0,75; 0,51; 0,473, а степенният

показател n= 0,25; 0,33. Получените

на основата на посочените формули

стойности за α са доста ниски и са

от 2,41 до 4,8W/m2°C.

Коефициент на
топлопреминаване
Известно е, че в подобни случаи

коефициентът на топлопреминава-

не от вода към въздух - k, основно за-

виси от коефициента на топлопре-

даване към въздуха - α. Затова се

прави приемането, че коефициентът

на топлопреминаване k като първо

приближение е равен на 5W/m2°C.

Прави се и приемането средната

температура на въздуха в шахтата

през лятото да е 22°С (б.ред. осно-

вание за това са проведени измер-

вания). Топлата вода излиза от АС с

температура от 52 до 55°С, в зави-

симост от настройката на темпе-

ратурния регулатор и интервалите

на изключването му. За изчисления-

та се приема стойност 53°С. Тем-

пературата на връщаната вода,

според реално измерените дебити на

консумация на топла вода, определе-

на по балансови пресмятания, се

очаква да бъде 35°С. Следователно

средната температура на водата е

44°С, или температурната разлика

между водата и въздуха е 22°С.

По отношение на технологичните

загуби в сградната инсталация е в

сила: Qзаг = k.F.∆t. След заместване

на стойностите на характеристики-

те се получава: Qзаг = 5 х 62,3 х 22=

6853 W или 6,85 kW.

Чрез решаване на обратната за-

дача: Gвода х 1,163 х ∆tвода = k х F

x (tвода ср.– tвъздух) = 5482 бихме

могли да определим по-точно каква

е стойността на температурата на

връщащата се вода в АС. При консу-

мация от средно 210m3 месечно, ча-

совият дебит вода е 300 литра/час.

След пресмятане: охлаждането на

водата е ∆tвода=19,6, температура-

та на връщащата се вода

tw2=33,4°С, което означава, че сред-

ната температура на водата би

трябвало да бъде 43°С. Прави се пос-

ледваща задължителна корекция

като второ приближение: Qзаг = k х

62,3 х (43 – 22) = 6853 W, от което

следва k = 5,24W/m2°C.

Проведен е едномесечен
експеримент
За по-голяма достоверност на

резултатите от изчисленията, в

същата абонатна станция, бе про-

веден едномесечен експеримент,

който позволи много точно да бъде

определена стойността на техноло-

гичните загуби в тази сградна ин-

сталация.

За времето от 09.09.09 г. до

08.10.09 г. в продължение на 696 часа

бяха измерени:

n Количествата на консумираната

вода по общия водомер за битова

вода;

n Началното и крайното показание

на топломера в АС;

n Температурите на топлата и сту-

дената вода за БГВ.

За този едномесечен период са

консумирани 209,5 m3 вода и 15660

kWh (или по 74,75kWh/m3) при тем-

ператури на водата 53,6 и 12,6°С и

температура на въздуха 22 °C. По

статистически данни (фактури на

Топлофикация София АД за няколко

годишен период) е определен сред-

ният размер на технологичните за-

губи в АС, и той е 320kWh, което,

разделено на дебита вода, дава 1,5

kWh/m3. За потребителите остава

15660 – 320 = 15340 kWh. Чрез раз-

деляне на тази стойност на 209,5

се получава специфичния разход на

топлинна енергия за затопляне на

водата, а именно: 73,22 kWh/m3,

който би трябвало да се фактури-

ра от Топлофикация София АД към

потребителите.

Загубите от рециркулация
са постоянни
Необходимото количество топлина

за реалното нагряване на консумира-

ното количество вода от 12,6 до 53,6

°С е 209,5 х 41 х 1,163 = 9989 kWh, което

означава 47,7 kWh/m3. Следователно

разликата 15340 – 9989 = 5351 kWh е

технологичната загуба в тази сград-

на инсталация, т.е. това са всъщност

загубите от рециркулационните

тръби. Така пресметнатите общо

месечни загуби, отнесени към броя на

часовете, представляват часовата

стойност на тези загуби – 7688 W. Ако

общомесечната загуба се отнесе към

количеството консумирана вода се

получава технологичната загуба в

сградната инсталация - 25,5 kWh/m3,

с което фактурираният от Топлофи-

кация София АД специфичен разход за

нагряване на 1m3 вода е сумата на

полезно необходимото количество

топлинна енергия (47,7 kWh/m3) плюс

технологичните загуби в сградната

инсталация (25,5 kWh/m3), или общо -

73,2 kWh/m3. На практика това е загу-

ба, която всеки час отнема топлина,

независимо дали се използва топла

вода или не. Тъй като рециркулацион-

ната помпа работи непрекъснато, то
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в тръбната рециркулационна мрежа се

поддържа равномерно висока темпе-

ратура на водата и загубите от това

са постоянна величина, независимо

дали има или няма консумация на вода

от потребителите.

Увеличената консумация
намалява специфичния разход
Намалената консумация на топла

вода води до по-високи показатели на

специфичния разход на топлинна енер-

гия за нагряване на 1 m3 вода. Респек-

тивно, увеличената консумация на

вода ще намали специфичния разход

за нагряване на водата. Твърденията

се потвърждават от следните при-

мери. Нека консумацията на топла

вода е два пъти по-голяма, т.е. 400m3.

Тогава: 47,7+5351/400 = 47,7+13,3 =

61kWh/m3. Във втория случай количе-

ството на ползваната вода за същия

период е само 140m3, което означава

по 2,5m3 вода месечно за един апар-

тамент. Следователно Q полезно би

било 47,7kWh/m3. Технологичните

разходи за сградната инсталация в

размер на 5351kWh, разделени на ко-

личеството вода 140m3, дават стой-

ност 38,2kWh/m3, което добавено към

Q полезно, формира доста по-висок

специфичен разход за затопляне на

1m3 полезно ползвана вода: 47,7 + 38,2

= 85,9kWh/m3. В рамките на реално

срещаната консумация на топла вода,

колебания на стойностите на специ-

фичния разход на топлинна енергия са

възможно в тесни граници, които не

надвишават цифрови показатели от

65 - 80 kWh/m3.

Защо това е така? Защото гео-

метрията на тръбната мрежа е по-

стоянна и температурата на възду-

ха във вътрешно затворените водо-

проводни шахти има сравнително

непроменливи стойности. Също така

настройката на температурата на

топлата вода е постоянна, както и

консумацията на топла вода. Друг

аргумент в подкрепа на твърдение-

то е и постоянната стойност на

коефициента на топлопреминаване.

Изолираните тръби спестяват
хиляди левове
По-горе получената стойност на

часовите загуби Qзаг=7688W позволя-

ва да се определи опитно реалната

стойност на специфичния за разглеж-

даната сграда коефициент на топлоп-

реминаване от металните тръби към

въздуха в шахтите. На базата на урав-

нението Qзаг = Gw.1,163(tw1 – tw2), след

заместване, се получава, че темпера-

турата на връщаната в АС от рецир-

кулация вода е tw2 = 53,6-22 = 31,6 °C,

∆tср = 20,6°C. От уравнението Qзаг =

k.F.∆t се определя к = 6W/m2°C. Полу-

чената стойност препоръчително би

могла да се използва при подобни из-

числения и анализи, и би трябвало да

е валидна при всички сгради.

Коефициентът на топлопредаване

от стената на тръбата към въздуха

ще има практически същата стой-

ност, поради много малките термич-

ни съпротивления на металната

стена и на топлопредаването от

водата към нея. Получава се, че

α=6,08W/m2°C.

Ако тръбите са от полипропилен

(λ=0,22W/mK), технологичните загуби

ще се намалят само с 6,5%, като ко-

ефициентът на топлопреминаване ще

е равен на: 5,62W/m2°С. Поставянето

на топлинна изолация на тръбите (6

mm дебелина и λ=0,03W/m°C) намаля-

ва интензивността на топлопремина-

ване до k=2,72W/m2°C, с което ще се

намалят топлинните загуби в сград-

ната инсталация до около 3,4 kW.

Тогава общият разход на топлинна

енергия за затопляне на 1 m3 при съща-

та консумация на вода ще се понижи

до (47,7 + 11,3) = 59 kWh/m3. Само от

тази икономия (в годишен план при

2400m3 и намален специфичен разход

с 14kWh/m3) потребителите в сграда-

та ще спечелят 34000kWh енергия,

което е равно на 3400 лева годишно.

Подходът дава възможност да се
избегнат високите показатели
Всички стойности на специфичния

разходи по-високи от вече изчислени-

те са ненормални. Единствената

възможна причина за подобно преви-

шение могат да бъдат само кражби,

съзнателни или не, от доставчик или

от потребители. Например кражба на

количество вода или на топлина чрез

оборотно включена вода от БГВ за

отопление на радиатори, като и от

неправилни методики и изчисления.

Затова и повишените специфични

разходи на енергия за затопляне на

водата за БГВ обезателно трябва да

бъдат сигнал за нередности.

В заключение бих искал да посоча,

че технологичните загуби в една

сградна инсталация могат да се оп-

ределят и са постоянна величина,

независимо от консумацията на топ-

ла вода. За всяка АС и сграда те са

с индивидуално различни стойности,

което се дължи на различието в ди-

аметрите и площта на циркулацион-

ните тръби. Също така и трите

компонента на измерената от топ-

ломера в АС топлинна енергия е

възможно и задължително да се при-

лагат при фактурирането от топло-

фикационните дружества.

Използването на предложения под-

ход би дал възможност да се избег-

нат необяснимо високите показате-

ли за разхода на топлинна енергия за

нагряване на водата за БГВ. От из-

вършените по-горе изчисления и ана-

лизи могат да се направят обобще-

ния, които да помогнат на топлофи-

кационните дружества да преосмис-

лят и коригират изчисленията и ба-

лансите си, а също така да се създа-

де методика за определяне на техно-

логичните загуби в сградните инста-

лации, която да бъде включена в На-

редбата за топлоснабдяване.

Д-р инж. Пенчо Пенчев, старши научен

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

Талон за личен платен абонамент

дата:            /           /                     (дд / мм / гггг)

име:                                                         фамилия:

компания:                                                   отдел:                                         длъжност:

Област на дейност:

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

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

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

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

Организация:                                                        МОЛ:

EИН:                                             ЕИН по ЗДДС:

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

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

Талон за безплатен специализиран абонамент
!

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

дата:            /           /                     (дд / мм / гггг)

име:                                                         фамилия:

компания:                                                   отдел:                                         длъжност:

Моля, попълнете:

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

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

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

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

Метални табла CRN IP-66

Метални табла, изработени от непрекъснати ленти, стома-

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

рена за рамката. Вътрешна и външна защита с полиестерна

епоксидна смола.

•IP-66 за моделите с една врата;

•IP-55 за моделите с две врати;

•серия CRNЕ KT с прозрачна врата с подсилено стъкло;

•заварени шпилки отзад за директно фиксиране на

монтажна плоча или за други аксесоари;

•перфорирани профили за вратата за монтаж на до-

пълнително оборудване върху нея;

•скрити, лесни за монтаж панти, позволяващи ъгъл на

отваряне на вратата на 120о;

•армовано полиуретаново уплътнение и дъждоотто-

чен канал, гарантиращи висока степен на защита.

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

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

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

Сливен 8800, бул. Стефан Стамболов 18, тел. (044) 682829, 0888-000067, факс (044) 672829

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

e-mail office@akhnaton.biz




