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4 Новини.

10 Газкомфорт предлага електрически уреди на Vaillant.

12 Пи Ел Ейч Инвест строи нов комплекс във Варна.

13 Изгражда се логистичен парк в Русе.

14 Ехнатон Ко с решения за сградна автоматизация.

16 Интервю с арх. Петко Йовчев, председател на Камарата
на архитектите в България.

18 Управление на климатични системи. Възможности на наложили се
платформи за управление в сградната автоматизация.

23 Вентилационни устройства. Приложни специфики на въздухо-
разпределителните и въздухосъбирателните устройства.

28 Потопяеми помпи за отпадни води. Модерни технологии осигуря-
ват надеждност и ефективност на хидравличните системи.

32 Защита срещу поражения от електрически ток. Изисквания
при защита срещу индиректен допир до тоководещи части.

37 Инсталационни клеми. Видове инсталационни клеми с основните
им технически характеристики.

41 Осветление на подземни паркинги. Съвременни тенденции в
техническите решения за осветление на подземни паркинги.

44 Инсталационни подове. Видове покривни панели и настилки.

47 Турбинкови разходомери за газ. Утвърдено техническо решение
за измерване разхода на значителни газови потоци.

50 Работно облекло и ЛПС в строителството. Защита срещу
удари, падане, въздействие на шум, огън, ел. ток и др.

52 Многоетажни автоматизирани паркинги. Същност, принцип на
действие и класификация на системите.
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Viessmann заведе партньори от страната на ISH 2009

Италмодалуче представител на Елвокс

Наскоро фирма Италмодалуче официално обяви партньорството

си с италианския производител на аудио- и видеодомофонни системи

и автоматизации на врати - Елвокс.

„Компанията предлага пълна гама аудио- и видеодомофони и теле-

фони, автоматизация на врати и бариери. Марката Елвокс е предста-

вена в шестдесет страни по света и е синоним на качество, надеж-

дност и високотехнологично производство. С цел създаването на

оптимален формат между технически, функционални и естетически

характеристики на продуктите, Елвокс инвестира в непрекъснати

изследвания и иновации“, заявиха от Италмодалуче.

На нашия пазар Италамодалуче ще предлага трите основни вида

домофонни системи на Елвокс - Sound System, Digibus и Two Wire. „Си-

стемите са аналогови и цифрови и предлагат различни възможности

за окабеляване. И трите системи са лесни за монтаж и са много

подходящи за сградите, които се строят в България“, допълниха от

Италмодалуче.

Наскоро фирма Viessmann организира по-

сещение за българските си партньори на

международния технически панаир ISH 2009

във Франкфурт, Германия. „ISH 2009 се нало-

жи през годините като най-важният между-

народен форум за представяне на новите

тенденции, технологии и решения в ОВК сек-

тора. Посещението на панаира има дългого-

Отскоро Адара Инженеринг оперира в соб-

ствен офис, намиращ се в столичния квартал

„Младост“ 1, информира за сп. Технологичен

дом Здравка Атанасова, управител на фирма-

та. „Едно от огромните предимствата на

новия офис е неговата локация, която е на

възлово комуникативно място – в близост до

Цариградско шосе и метростанция „Мла-

дост“. Офисът е достъпен дори за тежкото-

варни автомобили. Сградата е функционална

по отношение на работното пространство,

оборудвана е с най-нова техника и разполага

със специални помещения за сервизна дей-

ност. Разполага със собствени складови пло-

щи, което предполага поддържане на по-голе-

ми складови наличности с цел по-бързо об-

служване на клиентите“, поясни г-жа Атана-

сова.

Адара Инженеринг предлага на нашия пазар

водни и вакуумни помпи и помпени системи

за битово и индустриално приложение, както

и пълен инженеринг.

Адара Инженеринг в собствен офис

в областта на използването на регенератив-

ни енергийни източници“, коментира за сп.

Технологичен дом Александру Лупу, управител

на Viessmann България.

"За нас е важно всеки от партньорите ни

да е запознат с новите технологии и техни-

чески решения в бранша. Компанията ни зала-

га изключително много на енергийната ефек-

тивност и възобновяемите енергийни източ-

ници. Чрез подобни посещения и семинари се

стремим да подготвим и нашите партньори

за предизвикателствата на бъдещите тех-

нологии. В тази връзка смятаме, че предста-

вените новости, комплексната програма на

Viessmann за всички енергоносители и най-вече

нашата концепция "Ефективност плюс инди-

видуални решения с ефективни системи" са ин-

тересни и полезни за партньорите ни. Също

така тя има потенциал за широка реализация

на българския пазар", допълниха от Viessmann

България.

дишни традиции за компанията. По време на

всяко ново издание организираме посещение

на наши клиенти и партньори. Паралелно с

това те имаха възможност да разгледат

централата и заводите на Viessmann в Ален-

дорф, където се запознаха с изцяло обнове-

ната енергийна централа на компанията,

както и с най-новите й продукти и решения
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Палмо и Фламтех домакини на семинар

Присъстащите специалисти имаха възможност да се запознаят с

дейността на BOSCH Sicherheitssyteme (Bosch Security Systems) и про-

дуктовите й направления, представени накратко от инж. Александър

Стоянов, ръководител на фронтофиса на „Бош Системи за сигурност“

в България. Системите за пожароизвестяване и управление на газово

пожарогасене на големи и разпределени обекти по технологията LSNi

бяха презенитирани от инж. Красимир Кръстев, фирма ПАЛМО. Те са

базирани на модулната пожароизвестителна централа FPA 5000 и

периферни устройства, производство на BOSCH.

Във втората част на презентацията беше акцентирано на стаци-

онарните газови пожарогасителни системи с гасителен агент NAF S

125 ® и NAF S 227 ® и носими пожарогасители NAF P 5. Лекторът г-н

Джулиано Индовино - продуктов мениджър в SAFETY HI-TECH S.r.l, обърна

специално внимание на сертификацията и пускането им на пазара, съглас-

но изискванията на Еропейския съюз.

Семинарът завърши с дискусия, в която се включиха представите-

ли от различни проектантски, инженерингови организации, Академията

на МВР, Национална браншова асоциация „Пожарна и аварийна безопас-

ност“, МОСВ, МРРБ и други.

Наскоро софийската фирма Ератерм Тотал откри новия си

търговски офис в кв. Манастирски ливади, непосредствено до хо-

тел „Феста“, информираха за сп. Технологичен дом от фирмата. До-

макини на събитието бяха тримата основатели на компанията - Тони

Конов, инж. Йордан Лачев и инж. Веселин Николов. „Местоположени-

ето на третия поред офис на фирмата е избрано в полза на гъвка-

вото и бързо обслужване на строителните предприемачи, както и

на жителите на квартал Манастирски ливади и на околните комп-

лекси“, заяви инж. Веселин Николов.

„Компанията ни предлага цялостни решения за отопление, гази-

фикация и климатизация на локални инсталации в еднофамилни къщи

и многоетажни сгради, както и соларни инсталации. Сред изграде-

ните от Ератерм Тотал обекти са реконструкция на отоплителна-

та инсталация на Парк хотел „Москва“, изграждане на газова инста-

лация на сервиз за товарни автомобили „Волво България“; Окръжен

съд - гр.Враца; хотелски комплекс „Жасмин“; Социална служба - гр.Ви-

дин; Търговска гимназия – гр.Свищов, както и над 300 локални ин-

сталации за подгряване на басейни със слънчева енергия и др.“, допъ-

лни г-н Николов.

Ератерм Тотал с нов офис

Фирма Палмо, оторизиран дилър на BOSCH Security Systems и Флам-

тех – търговски представител на Safety Hi-Tech, Италия, организира-

ха семинар на тема „Противопожарни технологии от бъдещето“.

Събитието се проведе на 2 април в сградата на Българска стопанска

камара и бе открито от изпълнителните директори на Палмо - Н. Колев

и на Фламтех - И. Иванов.

Ще се строи жилищен комплекс за военни във Варна

Жилищен комплекс за военнослужещи ще

бъде изграден в кв. „Владислав Варненчик“ на

град Варна, съобщиха от пресцентъра на Ми-

нистерството на отбраната. Комплексът

ще бъде от затворен тип и ще предлага на

своите обитатели площи с обществено

предназначение, детски градини, магазини и

места за паркиране. Предвиденият терен е

с площ около 44 декара и е собственост на

военното министерство. Стартовата цена

за строителството на комплекса е прибли-

зително 60 млн. лв. Броят на апартаменти-

те в сградата ще е 1720, като по първона-

чални данни се предвижда те да бъдат про-

давани на военните по себестойност. С

право на покупка ще се ползват служители-

те с над 15 годишен стаж. Според предста-

вители на министерството в момента във

Варна има около 2000 военни, които се нуж-

даят от жилища. Очаква се до края на юни

да стартира процедурата за отстъпено

право на строеж.
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Изложението А+А 2009 от 3 до 6 ноември

Пресконференция, посветена на международната специализирана

изложба за лични предпазни средства, производствена безопасност и

условия на труд - А+А 2009, организира Германо-Българската индуст-

риално търговска камара (ГБИТК). Събитието се проведе в хотел Арена

ди Сердика в столицата на 25 март т.г. Специален гост бе г-жа Хорн,

ръководител проект на изложението А+А, която запозна присъства-

щите на пресконференцията с основните акценти в изложението. „А+А

2009 ще се проведе в рамките на Дюселдорфския панаир от 3 до 6 но-

ември т.г. Ще бъдат представени съвременни модели лични предпазни

средства, оборудване за производствена безопасност и здравословни

условия на труд. В програмата на панаира е включено и 31-то издание

на международния конгрес „Иновации за безопасност и здравословни

предприятия“, информира г-жа Хорн. Конгресът ще обхваща темите: „Ох-

рана на труда и здравето в международен мащаб“; „Здравеопазване“;

„Специфични натоварвания и увреждания“; „Превенция в отделни бран-

шове“ и др. Посетителите на изложението ще имат възможността да

се срещнат с водещи фирми в бранша, както и да получат информация

за съвременната правна рамка в областта“, заяви г-жа Хорн.

Енергоконсулт внедри когенератор в отоплителна централа

Съвременни пожароизвестителни системи от Телетек

Фирма Телетек съвместно с Телетек Елек-

троникс организираха презентация, посвете-

на на нови решения за конвенционални и анало-

зопасност“. Сред гостите на презентацията

бяха специалисти по пожарна безопасност, де-

легати от висши учебни заведения и научни

институти от страната и чужбина. Във фо-

рума взеха участие и научни работници и деле-

гати от България, Франция, Русия, Германия,

Холандия, Сърбия, Румъния и Италия.

Представени бяха детекторите с цифров

алгоритъм SensoMAG, серията конвенционал-

ни панели MAG, пожароизвестителната систе-

ма IRIS с адресируеми детектори и др. „Сред

предимствата на цифровите технологии при

откриването на пожар са намаляване на фал-

шивите аларми, по-висока устойчивост на

външни смущения и автоматична компенсация

на димната камера от замърсявания, отлага-

не на прах и др.“, коментират от Телетек.

гово-адресируеми пожароизвестителни систе-

ми. Събитието се проведе в рамките на Пета-

та научна конференция „Пожарна и аварийна бе-

В началото на април, фирма Енергоконсулт, дъщерно дружество на

Овергаз, пусна в експлоатация когенератор за производство на елек-

трическа и топлинна енергия. Когенераторът е инсталиран в локална

отоплителна централа (ЛОЦ) в столичния квартал „Овча купел“ и вече

захранва с топла вода 320 домакинства. „Мощността му от 170 kW

е избрана според специфичните нужди на потребителите, така че да

се гарантира максимална ефективност на натоварването през цяла-

та година. Съоръжението е производство на една от водещите ком-

пании в областта на енергоефективното оборудване, а работният

проект и инсталацията са дело на доказани български професионали-

сти“, заявиха от Енергоконсулт.

Дружество Енергоконсулт е специализирано в областта на енергий-

ната ефективност. Фирмата предлага проектиране и изграждане на

газови инсталации, енергоефективни услуги и нови енергийни решения.



Интегрирана електрическа система.

Gewiss предлага технология, която отговаря на всички изисквания в

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

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

то по отношение на дизайна, сигурността и функционалността.

С избора на интегрираната електрическа система, времето за за-

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

ционни решения могат да бъдат постоянно наблюдавани, в резултат

на което се получава най-естетичната и функционална координация

между продуктите и тяхното инсталиране. Само Gewiss може да

предложи подобна гаранция, благодарение на корпоративната филосо-

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

ващите инвестиции в новите технологии.

ИНТЕКСТ ООД
бул. Витоша 93
тел.: 02/ 952 19 22, 0899 919 776
www.intext.bg
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Газкомфорт предлага
електрически уреди на Vaillant
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За по-голямата част от терито-

рията на България, природният газ все

още е недостъпен, хората използват

основно електричество за отопление

и топла вода. Новите продукти от-

говарят на завишените критерии на

потребителите по отношение на

инвестиционната ефективност и

следпродажбеното обслужване, оси-

гурено от Газкомфорт“, допълва г-жа

Константинова.

Селективни слънчеви колектори
В маркетинговата стратегия на

Газкомфорт са застъпени и продукти

от най-новата производствена гама

на Vaillant - селективните слънчеви

колектори. От края на миналата го-

дина колекторите са внедрени в про-

изводство в заводите на Vaillant в

Ремшайд, Германия. „Немският произ-

водител залага на висока технологич-

ност на новото производство, което

се отразява върху ефективността и

дълготрайността на слънчевите ко-

лектори. Независимо от това, че

слънчевите колектори на Vaillant са

произведени в Германия и са лидер по

всички технически показатели, те се

предлагат на достъпна цена, предвид

на все по-разширяващия се пазар на

този продукт“, коментира г-жа Кон-

стантинова. „Ще предложим техни-

чески решения не само за производ-

ство на топла вода, но и за отопле-

ние“, допълва тя.

Климатични системи
от Saunier Duval
Новост в продуктовата гама на

Газкомфорт за тази година е и кли-

матичната техника на френската

марка Saunier Duval, част от Vaillant

Group. "Saunier Duval е марка с повече

от 100-годишна история, водеща на

пазари като Франция, Испания, Бел-

гия и др. Климатичните системи и

термопомпи на Saunier Duval се от-

личават с това, че производството

е от Европа и за Европа. Ние споде-

ляме мнението, че в момент на криза

потребителят трябва да е изключи-

телно внимателен към стоките, ко-

ито купува, тъй като често ниската

цена подвежда и много скоро про-

дуктът е негоден за потребление,

което съответно налага нови разхо-

ди",  заявява Ива Константинова. "Кли-

матичните системи Saunier Duval,

които предлагаме, ще задоволят и

най-взискателните клиенти като

съотношение цена и европейско ка-

чество. Благодарение на качествено-

то ни сервизно обслужване, всеки наш

клиент ще получи компетентно и

навременно съдействие", допълват

от Газкомфорт.

Акцент - енергийната
ефективност
В допълнение, от компанията дек-

ларираха намерението си и през тази

година да продължат да развиват

пазара на газови уреди, като насочат

усилията си към енергоспестяващи-

те технологии. „В промоционалните

ни кампании ще залегне основно кон-

дензната техника, както и ефектив-

ната терморегулация. Ще предложим

и мощен кондензен котел - 240 kW,

който в същото време е компактен

като размери и удобен за монтаж във

всякакви помещения. Както и досега

Газкомфорт ще продължи да се стре-

ми да задоволява на 100% нуждите на

клиентите си“, категорични са от

Газкомфорт. „За настоящите ни кли-

енти предлагаме и оптимизиране на

системите за отопление чрез прециз-

на терморегулация и инсталиране на

слънчеви колектори. Към бъдещите

клиенти ще отправим нашето посла-

ние и стимули за избор на високоефек-

тивните кондензни уреди, слънчеви

системи за топла вода и термопом-

пи. Компетентната предварителна

консултация и търсене на най-опти-

малното индивидуално решение за

всеки клиент е много важно и ние ще

продължим да работим в тази насо-

ка“, допълват от Газкомфорт.

Газкомфорт предлага
електрически уреди на Vaillant
Фирмата залага на висококачествени и енергийноефективни продукти

Газкомфорт разширява предлаганата гама изделия с електрически

уреди - котли и проточни бойлери, производство на немската

фирма Vaillant, съобщи за сп. Технологичен дом Ива Константи-

нова, маркетинг мениджър на фирмата. „Уредите се отличават

с традиционно високо немско качество, съвременна технология,

висока енергийна ефективност и оптимален комфорт, характер-

ни за всички уреди с марката Vaillant.



За контакти:
ДЕКОРАЛ ЕООД, София, бул. Цар Борис III 135 Б, тел.: 02/ 855 66 70, 0899/ 104 470, 0899/ 104 471, e-mail: dogrami@decoralbg.com, ww.decoralbg.com

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

RACK DUAL и DOUBLE-RACK
Линейно задвижване със зъ-

бен гребен - Сила при натис-

кане 650/1500 N - Ход 180,

350, 550, 750 и 1000 mm

•10 mm квадратна предавка със зъбен гребен за

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

ратна предавка със зъбен гребен за ход 750 mm

и 1000 mm.

•Доставя се с кабел с дължина 1.5 m.

•Налични са крайни скоби или плъзгащи скоби (по-

ръчват се отделно); плъзгането на лястовича

опашка позволява фиксиране по цялата дължина

на задвижването със зъбен гребен.

ULYSSES

Линейно задвижване с шпиндел - Сила при

натискане 650 - 800 N - ход 180 и 300 mm

•Минимален размер: външен диаметър 34 mm.

Подходящ за монтаж в профила на прозореца.

•Предаване на натоварването с твърд шпиндел

•Особено подходящ за управление на слънчеви щори

•Висока степен на защита от атмосферни въз-

действия (IP65)

•Внимание: задвижването е оборудвано с елект-

ронен краен изключвател. Когато задвижването

е в крайно положение, ако е процес на затваряне,

не повтаряйте операцията на затваряне, и об-

ратно - при отваряне.

•Доставя се с фиксираща скоба и конектор. Възмож-

но е предно или задно фиксиране

•Задната скоба трябва да бъде поръчана отделно

•Наличен е комплект за намаляване на хода

СИСТЕМИ С ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНО ЗАДВИЖВАНЕ

•За гарантиране на повече точки на натиск на един

и същ вентилационен отвор, задвижването със зъ-

бен гребен може да бъде използвано или в изпълне-

ние Dual Rack с групи задвижвания със зъбни гребе-

ни, или в изпълнение Double Rack със спомагателни

задвижвания със зъбен гребен; тези системи, тъй

като гарантират стабилност, са особено подходя-

щи за отваряне на капандури и големи прозорци с

разположени отгоре панти.

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

сглобяването на всяка система са необходими ед-

но задвижване със зъбен гребен, една група със зъ-

бен гребен, един свързващ прът и две крайни скоби

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

Vdc) За сглобяване на всяка група са необходими ед-

но задвижване със зъбен гребен, едно спомагател-

но задвижване със зъбен гребен, свързано паралел-

но, един свързващ прът и две крайни скоби

•Други системи с повече от ед-

но задвижване: Наличен е също

така и двоен водач на група със

зъбен гребен за системи с три

или повече точки на натиск.
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Пи Ел Ейч Инвест строи
нов комплекс във Варна
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Компанията ще вложи средства и в

изграждането на нови улици, паркова

среда с водни ефекти, детски площад-

ки, СПА комплекс и подземни паркинги

с 373 паркоместа, уверяват инвести-

торите. Като част от комплекса ще

бъде изграден и модерен търговски

център с магазини, две заведения за

бързо хранене, кафе-бар и др.

„В завършен вид обектът ще демон-

стрира актуалното и модерно отно-

шение на инвеститора към средата,

в която живеем, към нейното удобство

и естетика“, коментират от Пи Ел

Ейч Инвест и допълват: „Когато бъде

завършен, комплексът ще бъде модел

за комплексно решение на градска

среда. Ще предлага съвременна и ес-

тетична архитектура, нови техноло-

гии и материали и най-вече продукт,

който ще обслужва всички хора - не

само живеещите в него, а и в приле-

жащите му територии. Комплексът

ще представлява мини градски център

за живеене, развлечения, хранене, па-

заруване, срещи и игра на децата“.

Изпълнените части от проекта
Проектът на сграда „Вива 1“ е на

архитектурно студио „Дизарх“, с

главни проектанти арх. Светослав

Станиславов и арх. Делян Жечев. Тя

е завършена през юли 2007 г. Сграда-

та разполага с апартаменти, два

офиса, магазини, шоу-рум, снекбар,

търговски площи и подземен паркинг

с 25 паркоместа.

Проектант на останалите части

Пи Ел Ейч Инвест строи
нов комплекс във Варна
Комплексът обединява четири многофункционални сгради със
съвременна архитектура

е екип на архитектурно бюро „Е-Арх“,

с главен проектант арх. Мартин

Христов. Комплекс „Вива 2“ е разпо-

ложен върху терен с площ 1116 кв. м.

и също е в пуснат в експлотация.

Сградата се състои от подземен,

шест надземни и мансарден етаж. В

комплекс „Вива 2“ има 39 апартамен-

та, 10 ателиета, магазини и офиси.

В сутерена на сградата е изграден

подземен паркинг със 17 паркоместа,

а на партерното ниво има 5 индиви-

дуални гаража.

„Жилищният комплекс „Вива 3“
е част от концепцията на Планекс

Холдинг - „Вива“ за цялостно изграж-

дане на градската среда, с обособени

зони за пазаруване, работа, почивка и

забавления“, уверява Даниела Стефа-

нова, управител на Пи Ел Ейч Инвест.

В архитектурно и конструктивно

отношение, комплекс „Вива 3“ е раз-

делен на четири тела. Функционално,

тяло „А“ и тяло „Б“ са организирани

като жилищни части, тяло „В“ е

офисна част, а тяло „Г“ е едноетаж-

но, разположено във вътрешния двор,

и е с търговска функция. На партер-

ните нива на първите три тела са

разположени магазини. Целият комп-

лекс включва 121 апартамента с

квадратури от 50 до 240 кв.м. Сгра-

дата разполага с подземен паркинг на

две нива със 156 места.

Планира се комплексът
да е готов изцяло през 2011 г.
„Вива 4“ е свободностояща сгра-

да, с разгъната площ от 24 767 кв.м.

Инвеститорите планират комп-

лексът да бъде завършен до пролет-

та на следващата - 2010 г. Обектът

се състои от търговски център и жи-

лищна част. Търговският център

обхваща 27 магазина, заведение за

бързо хранене, кафене и детски кът,

фитнес център, рекреационен

център, фризьорски салон, кафе-слад-

карница и супермаркет. Комплексът

разполага със 181 паркоместа.

В морската ни столица се изгражда мащабен комплекс, наречен

„Вива“, който ще бъде разположен на площ от около 70 хил. кв. м.,

съобщават инвеститорите от Пи Ел Ейч Инвест, дъщерна компа-

ния на Планекс Холдинг. Обектът ще обхваща четири сгради (Вива

1, 2, 3 и 4), които са с апартаменти, търговски площи, офиси и др.
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Изгражда се логистичен
парк в Русе
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„Логистичен Парк Русе е професи-

онално планиран проект, който ще

окаже важна роля за бизнес развити-

ето на региона. Инвестиционните ни

планове включват цялостна реконст-

рукция и развитие на територията,

като за целта ще построим модерни

индустриални помещения, отговаря-

щи изцяло на международните стан-

дарти“, допълни г-н Минко Борджуков.

Ще бъде изграден върху терен
от 53 676 кв. м.
Комплексът ще се намира на един

километър от Дунав мост до глав-

ния транзитен път между България

и Румъния, близо до пристанище

Русе-Изток и Свободна зона-Русе. Ло-

Изгражда се логистичен
парк в Русе
Комплексът ще създаде модерна логистична среда за бизнеса
в региона, уверяват инвеститорите

гистичен парк Русе е само на 3 км

от центъра на града. Разположен е

в новата индустриална зона на Русе

(местността Слатина) и ще бъде

изграден върху терен от 53 676 кв.м.

Проектът обхваща изграждането

на три сгради, като в две от тях

ще са основните складови помеще-

ния - с площи съответно 13 680 кв.м.

и 8 300 кв.м., и със светла височина

от 10 м. Също така тези сгради ще

обхващат обслужващи офиси и над-

земни паркинги с 220 паркоместа за

автомобили и 92 места за камиони.

Наематели ще бъдат предимно

компании, чиято дейност изисква по-

големи складови пространства, ко-

ментират инвеститорите. За цел-

та сградите са проектирани така,

че големите складове да преоблада-

ват, като минималните площи за от-

даване ще бъдат не по-малки от 1000

кв.м. Логистичен Парк Русе ще оси-

гурява на своите наематели и

възможност за достъп до рампа, 24-

часова охрана и видеоконтрол на

зоната, уверяват от инвестицион-

ното дружество.

Цялата инвестиция ще надхвърли
12 млн. евро
Според направените планове,

първият етап от конструирането на

обекта ще приключи в края на 2009 г.

До този момент за неговото осъще-

ствяване са вложени около 2 000 000

евро, като се очаква цялата инвес-

тиция да достигне приблизително до

12 572 000 евро.

Ексклузивен консултант на обекта

е водещата международна компания

King Sturge. Мастер-планът е разра-

ботен от Британското архитектур-

но дружество Fletcher Architects, кое-

то има изключително богат опит в

проектирането на индустриални пло-

щи, и от българското архитектулно

студио „Проконсулт“, съобщават

инвеститорите.

В процес на изпълнение е про-

ектът за строителство на

Логистичен Парк Русе. Той ще

бъде първият комплекс от по-

добен тип в града и региона,

информира за сп. Технологичен

дом Минко Борджуков, управи-

тел на Бългериън Пропърти

Девелъпмънтс, инвеститор

на проекта.
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На 26 март т.г Ехнатон бе дома-

кин на презентация, организирана под

мотото "Умната къща". Събитието,

което се състоя в магазина на фир-

мата в столицата, провокира зави-

ден интерес сред присъстващите

гости. Презентацията бе съвмест-

на инициатива на Ехнатон и техния

партньор - Нет.Хоум Електроникс.

Пред клиенти и служители на Ехнатон

от клоновете й в страната Димитър

Насев, продуктов специалист в

Нет.Хоум Електроникс, представи

компанията и предлаганите от нея

продукти и решения. "Нет.Хоум Елек-

троникс е дружество, дейността на

което е фокусирана върху продукти и

системи за автоматизация, сигур-

ност и безопасност в жизнената

среда на човека. От няколко месеца

продуктите ни се предлагат от фир-

ма Ехнатон, която е наш официален

дистрибутор“, обяви при откриване-

то на събитието г-н Насев. „Намаля-

ването на енергийните разходи труд-

но би могло да се постигне без из-

граждане на добра система за уп-

равление на енергийните потоци.

Предлаганата от нас технология

позволява автоматизация на различ-

ни като мащаб обекти, без да се

налага допълнително окабеляване,

извършване на генерален ремонт или

подмяна на съществуващи компонен-

ти, като ключове, бутони и контак-

ти“, обясни той и допълни: „Комуни-

кацията в системата се осъществя-

ва по наличната електрическа инста-

лация, тъй като продуктите ни под-

държат Powerline-базиран протокол за

изграждане на мрежи, при който сиг-

налите за управление се изпращат по

силовата мрежа“.

Изпълнителни модули
с мрежов адаптер
Нет.Хоум изпълнителните модули

за KNX/EHS* (Powerline и TP) управля-

ват товари, превключват и димират

уреди, щори и осветителни тела. Те

са с пълна "plug and play" функционал-

ност, но могат да се конфигурират с

помощта на "PC център". Предлагат

се различни изпълнителни модули: ре-

лейни 1x16 A (NO), 1x8 A (NC), 2x10 A

(NO), за управление на щори 1x16 A,

за димиране на осветителни източ-

ници с мощност до 315 W, за управ-

ление (1-10 V / 0-10 V) на димиращи

баласти и др. Всеки изпълнителен мо-

дул се свързва с мрежата и се управ-

лява от мрежов адаптер. Един мре-

жов адаптер може да свърже в мре-

жа и управлява едновременно до 4 из-

пълнителни модула.

Мрежови адаптери
Нет.Хоум мрежовият адаптер за

KNX/EHS позволява локално свързва-

не в мрежата и управление на сензо-

ри, изпълнителни модули и интерфей-

си, както и дистанционно стационар-

но управление по токозахранващата

мрежа или по TP. Мрежовият адаптер

разполага с входове за ключ, бутон или

сензор, както и с вход и изход за уп-

равление по токозахранващата мре-

жа. Мрежовият адаптер е напълно

"plug and play" съвместим, но може да

бъде конфигуриран с помощта на "PC

център". Мрежовият адаптер управ-

лява до 4 различни устройства и/или

контролери едновременно. Може да

бъде захранен и външно (12 V DC). По

този начин комуникацията продължа-

ва и при спиране на тока, което га-

рантира високо ниво на сигурност.

IR-интерфейс
Нет.Хоум IR-интерфейсът получа-

ва и изпраща IR-команди по токозах-

ранващата мрежа (между помеще-

ния), получава и изпраща IR-команди

(от дистанционно и като дистанци-

онно), а може и да "заучава" IR-коман-

ди. IR-интерфейсите могат да бъдат

използвани както самостоятелно,

така и заедно със "SMS център IR".

Локалното управление се осъществя-

ва с дистанционно устройство.

PC център
Нет.Хоум "PC център" позволява

управление, конфигуриране, програми-

ране (зареждане на фърмуер) и интег-

риране (разработване на софтуер) на

всички Нет.Хоум KNX/EHS (Powerline

и TP) модули (сензори, изпълнителни

механизми и интерфейси). "PC

център" се състои от софтуер (ди-

алогово-ориентирани Windows-про-

грами), документация и хардуер

(Bluetooth-интерфейс).

SMS център
Нет.Хоум "SMS център" позволя-

ва дистанционно управление на KNX/

EHS (Powerline и TP) изпълнителни ме-

ханизми с помощта на мобилен те-

лефон (SMS или безплатно обажда-

не), IR (с дистанционно или с моби-

лен телефон), таймери. "SMS център

IR" (с IR) може да се използва и заед-

но с IR-интерфейси (за IR-управление

в различни помещения). Обученото

IR-дистанционно може и да димира,

превключва, както и да изпълнява

сценарии.

Българската компания Ехнатон предлага продуктите на Нет.Хоум Електроникс

* В основата на Нет.Хоум продуктите е Powerline-базиран протокол за изграждане на мрежи
(EHS - European Home System - влял се заедно с два други протокола при създаването на ев-
ропейската организация Konnex), при който сигналите за управление се изпращат по силова-
та мрежа, без да е необходимо прекарване на нови кабели.

Ехнатон с решения
за сградна автоматизация
Ехнатон с решения
за сградна автоматизация
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Икономично отопление за
дома с котли HERZ с дървени
пелети и дървесен чипс

Икономично отопление за
дома с котли HERZ с дървени
пелети и дървесен чипс

Използването на дървен материал

като гориво в отоплителни инста-

лации от всякакъв вид е познато от-

давна на човечеството. В последни-

те години този вид гориво изживява

един своеобразен ренесанс, след

като темите за разумното използ-

ване на енергийните ресурси на пла-

нетата и грижата за околната сре-

да станаха едни от най-актуалните

и дискутирани на всички нива. За

дървения материал важи определени-

ето, че е СО2-неутрално гориво,

което означава че при изгарянето му

се отделя точно толкова количество

CO2, колкото растенията са прера-

ботили по време на растежа си. Този

факт автоматично превръща дърво-

то в предпочитано от гледна точка

на екологичното равновесие гориво.

Като прибавим и

това, че цената на

придобитата по

този начин енер-

гия е по-ниска, и

то осезателно, в

сравнение с масо-

вите източници на

енергия - ток, наф-

та или газ, можем

да си обясним лес-

но и повишения ин-

терес към инста-

лации за отопле-

ние, използващи за

енергиен източник

дърво или неговите производни -

всички те попадащи в определение-

то "биомаса".

Фирма HERZ е представител на

държавата с най-големи традиции в

използването на дървения материал

като гориво в Европа - Австрия.

Котлите за биомаса
на HERZ
Котелът Pelletstar BioControl е

предназначен предимно за едно- и

двуфамилни къщи, като се предлагат

модели с мощности от 10, 20, 30, 45

и 60 kW. Горивото, което използват

е пелети. Характеризират се с

напълно автоматизирана работа,

включително и автоматично почист-

ване на горивната камера и топл-

ообменниците за осигуряване на оп-

тимално горене и топлообмен.

Друг тип ко-

тел, с мощности

от 20, 30, 45 и 60

kW, също предна-

значен за еднофа-

милни къщи, е мо-

делът Firematic

BioControl. Него-

вото гориво е

дървесен чипс. И

той работи на-

ХЕРЦ Арматура ЕООД

1756 София, ул. Климент Охридски 27 А

тел.: 02/975 12 80;  факс: 02/975 12 81

4400 Пазарджик

ул. Райко Алексиев 14 А

тел.: 034/44 85 61, факс: 034/44 85 81

8000 Бургас, тел.: 0886 477 846

e-mail: herz-armatura@mbox.digsys.bg

www.herz-bg.com

пълно автоматично, по предварител-

но зададена програма и параметри.

Фирма HERZ произвежда и предла-

га на пазара също и големи котли,

които работят на пелети или дърве-

сен чипс с мощности до 500 kW. С тях

може да се изграждат инсталации за

отопление на многофамилни сгради,

промишлени  обекти и хотелски ком-

плекси, както и малки топлоцентра-

ли за снабдяване на цели квартали с

до 50 - 60 еднофамилни къщи.

Вграденото във всички тези кот-

ли управление BioControl 3000 предо-

ставя огромни възможности, като чо-

вешката намеса при работата им е

сведена до минимум.

> ôèðìåíà ñòàòèÿ
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В началото на разговора ни няма как да

избегнем най-актуалната тема в мо-
мента, а именно кризата в строител-

ния сектор. Причините за появата й
основно психологически ли са и каква е

дълбочината й?

Това е труден въпрос. За да бъде обек-

тивен, отговорът би следвало да се

базира на сериозен макроикономичес-

ки анализ. Реално, у нас кризата още

не е настъпила и в истинския смисъл

на думата тя не съществува. Налице

е отдръпване на инвеститори от

пазара, изчакване, докато се изясни

посоката на развитието му. Безспор-

но, голяма част от фирмите в бранша

използваха момента, за да се освобо-

дят от излишна работна сила, както

и да повишат изискванията си към

служителите. В този ред на мисли,

кризата въздейства върху пазара в

положителния си аспект. Много по-

засегнати от кризата са западноев-

ропейските държави, където болшин-

ството от населението живее и ра-

боти на кредит. Логично, там катак-

лизмите ще са много по-големи.

Искате да кажете, че браншът няма да

е на минус в края на годината!
Разбира се, забавяне у нас има, но през

тази година аз не очаквам отрицате-

лен пазарен резултат. Намаляването

на темпа на растеж дори е благопри-

ятно за строителството, защото ще

ни даде възможност да обърнем по-

голямо внимание върху изискванията

Кризата ще ни накара да
обърнем по-голямо внимание
на качеството

Арх. Петко Йовчев,
председател на Камарата

на архитектите в България

на клиента и качеството на продук-

та. Кризата съвпадна с по-масирано

усвояване на европейски фондове и

пари, което принуди общините да

обърнат по-сериозно внимание на

проектите с външно финансиране.

Очаквам отдръпването на частните

инвеститори до известна степен да

се компенсира с проектите, финанси-

рани по линия на Европейския съюз. В

крайна сметка, реализираните обеми

в строителството през настоящата

година няма да се различават карди-

нално от тези, характерни за предиш-

ните години.

Какви са очакванията ви за следваща-
та 2010 г.?

Трудно е да се прогнозира. Зависи от

момента на появата на първите ус-

тойчиви сигнали за преодоляване на

рецесията в международен план. Ня-

кои икономисти вече виждат „свет-

лина в тунела“ в икономиката на

САЩ, което е свидетелство за дос-

та бърза реакция. Вероятно европей-

ските икономики ще преодолеят този

стрес малко по-бавно, но очаквам до

края на годината да са ясни инстру-

ментите, необходими за преодолява-

не на стагнацията.

Смятате ли, че държавната намеса в

сектора строителство е наложителна
и положителна?

Ако държавата се държи пазарно, в

намесата й не би имало нищо лошо.

Държавата като инвеститор в инф-

раструктурни обекти, обществени

сгради и други проекти от градска-

та среда безспорно е сериозен играч

на строителния пазар. Не би било

добре, ако в този труден момент

държавата се държи непазарно. Имам

предвид, ако налага много ниски цени,

които биха декапитализирали друже-

ствата, или невъзможни срокове за

изпълнение, което рязко би влошило

качеството на изпълнение. Генерал-

но, участието на държавата на па-

зара играе ролята на регулатор. Със

своите механизми, тя би могла да

балансира и насочва развитието на

пазара в определена посока. Няма

нищо лошо в това държавата да се

възползва от момента и да придобие

активи, които в предходните години

биха стрували доста скъпо.

Напоследък темата за устройствени-
те планове в големите градове е много

актуална. Каква е позицията на КАБ по

въпроса?
От повече от две години КАБ е ини-

циатор и автор на Наредбата за

архитектурните конкурси, която е

обвързана със Закона за обществе-

ните поръчки. Позицията ни е синх-

ронизирана с колегите от Камарите

от други европейски държави.

Съветът на архитектите на Европа

има многобройни срещи и с Европей-
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ската комисия, и с Европейския пар-

ламент. Позицията му е изразена в

специален документ за устойчиво

развитие на градовете и общества-

та. Целта е да се обърне необходи-

мото внимание на културно естети-

ческия и ментален аспект на архитек-

турата и градоустройството, както

и на качеството на жизнената сре-

да. Създаването на ред за архитек-

турно проектиране по определен про-

ект, особено когато той е възложен

от държавата, категорично е един от

основните пътища за постигане на

високо качество. За съжаление вече

две години чакаме наредбата да бъде

приета от Министерски съвет.

Имате ли надежди наредбата да бъде

приета от този парламент или ще ча-

кате следващия?
Доколкото съм информиран, наредба-

та е минала през Министерски съвет

със забележки и е върната за дора-

ботване. Смятам, че не съществуват

пречки това правителство да приклю-

чи въпроса. Междувременно бяха про-

ведени доста търгове по Закона за

обществените поръчки за обществе-

нозначими проекти. По стария начин.

Не казвам, че спечелилите са слаби

проектанти, но е редно конкурсите

да бъдат състезание на идеи, а не на

цени и на срокове. Ние стоим твърдо

зад убеждението, че когато става

въпрос за поръчки, изпълнявани в пуб-

лични зони и с обществени средства

трябва да се промени старата схе-

ма. Новата наредба урежда и въпро-

са с конкурсите, организирани от

частни инвеститори, когато проек-

тите се изпълняват на важни,

структуроопределящи за градовете

места.

За момента, обаче, архитектите чес-
то са обвинявани за унищожаването на

паметници на културата или строител-

ството на архитектурни недомислици.
Когато говорим за една демократич-

на държава, трябва да се съобразя-

ваме с буквата и точката на закона.

За съжаление законодателството до-

пуска да се вземат решения и да се

изпълняват проекти, без да се поис-

ка мнението на специалистите, на

експертите по дадения въпрос. В

този смисъл, борбата ни като кама-

ра е да бъдат усъвършенствани за-

коните, така че да се изключи неспаз-

ването им. Това е изключително

трудно, тъй като големите икономи-

чески групи имат силни лобита. Зна-

ете, че инвеститорите не обичат и

често не приемат намеса в работа-

та си. В същия момент, самите ин-

веститори не са достатъчно обра-

зовани, за да преценяват кое е пра-

вилно и кое не.

Но никой не обвинява инвеститорите!
Архитектите могат да имат най-

доброто за определения казус мнение,

но то трябва да е защитено със

съответните законови лостове, т.е.

да има причинно-следствена връзка

между позицията на професионалис-

та и изпълнението й. Ако законовият

аспект не е наличен, мнението на

архитекта става пожелателно. Тъй

като обществеността не е запозна-

та в дълбочина с днешната роля на

архитекта в строителния процес,

никой не обвинява инвеститорите, а

архитектите. За съжаление, това е

състоянието на бранша в момента.

Имат ли българските фирми мащаба,
опита и познанията да бъдат главни

изпълнители на големите проекти с

държавно участие у нас?
Интересен въпрос. Мнението ми е, че

около 50 - 60% от големите проекти,

изпълнявани у нас, са по възможности-

те на българските фирми. Отделен

аспект е до каква степен навлизане-

то на чуждестранни фирми - изпълни-

тели и проектанти, може да повлияе

на нашия пазар. За мен огромното

предимство на пазарната икономика

е именно възможността за избор. Нека

имаме предвид, че идвайки в България,

една чуждестранна фирма няма как да

работи изцяло със собствена техни-

ка и работна ръка. Наемането на

български подизпълнители на практи-

ка е безплатно обучение и ноу-хау. Не

бива да забравяме, че има неща, кои-

то българските компании нямат по-

знанията и опита да правят. Разбира

се, механизмът би следвало да е регу-

лиран така, че българските фирми да

не страдат от навлизането на чуж-

дестранните изпълнители и проектан-

ти, защото от това би пострадала

българската икономика.

Поддръжник ли сте на известна доза

протекционизъм в избора?
Не трябва да се страхуваме от

състезанието между чуждестранни-

те и българските изпълнители. В

крайна сметка ползата би била за

всички нас, защото резултатът ще

бъде строителство на красиви сгра-

ди в България. От състезанието биха

спечелили и българските фирми, тъй

като в стремежа си към оригинал-

ност и високо качество, те ще се

развият. Не бива да забравяме, че

българският пазар е сравнително

евтин. Следователно, стойността

на строителния продукт е относи-

телно ниска, поради което чуждес-

транните фирми трудно биха могли

да плащат на техните работници

очакваните трудови възнагражде-

ния. Този момент е много по-стре-

сиращ за тях в собствените им

държави, защото по смисъла на ев-

ропейските закони български фирми

вече могат да работят навсякъде в

Европа. Това е и причина да бъдат

много конкурентни.

Освен като цена, конкурентни ли сме и
като качество?

Дори и качеството да отстъпва,

цената е толкова атрактивна, че

българските фирми са много конку-

рентни. Не мога да видя реални ос-

нования за притеснението на някои

наши колеги от чуждестранните

компании. Да, те идват тук, но как-

во ни пречи и ние да погледнем в

техния пазар. Другият въпрос е, че

притесненията са свързани основно

с качеството. Немалко български

фирми не са готови за състезание в

качеството и би следвало да

обърнат повече внимание на себе си

и на собственото си развитие, ако

искат да оцелеят.

И накрая, има ли шанс КАБ, КИИП и КС да

работят в по-тясно сътрудничество?
Има един стар принцип, според кой-

то, за да се обединим първо трябва

да се разделим. Моментът е такъв,

че структурите трябва да бъдат

разделени. Аз вярвам, че с времето ще

дойде естественият момент, в кой-

то информационните ни системи ще

се обединят. В немалко държави, ка-

марите на архитектите и на инже-

нерите са обща организация. С Кама-

рата на строителите поддържаме

колегиални отношения. Има редица

действия, които ще предприемем

съвместно.
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Специално в областта на климати-

зацията на сгради, автоматизирани

платформи позволяват успешно да се

поддържат подходящите параметри

на микроклимата паралелно с енергий-

ноефективната й работа.

Оптимизират енергийните
разходи
Цел на всяка система за сградна

автоматизация е да осигури успеш-

но управление на инсталациите и да

оптимизира оперативните разходи за

поддръжка на сградата. Съвременни-

те решения осигуряват непрекъснат

мониторинг на всички параметри в

сградата, имащи отношение към ком-

форта и безопасността на обитате-

лите, от една страна, и на енергий-

ните потоци, от друга. Сред най-

важните предимства от използване-

то им е огромната свобода за на-

стройване на параметрите на мик-

роклимата, която осигуряват.

Сред най-широко използваните

платформи за управление и контрол

на климатични инсталации са систе-

мите за сграден мениджмънт, попу-

лярни у нас с абревиатурата BMS

(Building Management System). Извест-

но е, че те представляват отворе-

ни, модулни, йерархични автоматизи-

рани системи за мониторинг, конт-

рол и управление. В областта на

сградната автоматизация широко се

използва и мрежовата платформа

LonWorks, чийто комуникационен про-

токол е наречен LonTalk и фигурира

като един от физическите слоеве,

респективно слоеве за свързване на

данни, на протокола BACnet. Когато

се говори за сградна автоматизация

не бива да се пропуска и стандартът

за изграждане на интелигентни кому-

никационни мрежи European Installation

Bus (EIB). Тъй като решенията, бази-

рани на посочените стандарти, оси-

гуряват автоматизиран контрол и

управление на всяка сградна инста-

Управление на климатични
системи
Възможности на наложили се платформи за управление в
областта на сградната автоматизация

Поддържането на комфортен микроклимат в сградите при

възможно най-ниски експлоатационни разходи, днес е въпрос

не само на правилен подбор на подходящото оборудване за кли-

матичната, отоплителната и вентилационната инсталация,

но и на оптималното им управление. Все по-голям брой от ма-

щабните многофункционални сгради разполагат със система

за автоматизирано управление и контрол на сградните инста-

лации – отопление, климатизация, осветление, системи за

сигурност и т.н.
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лация, в почти всички случаи клима-

тичната инсталация е само една от

всички управлявани подсистеми.

Сред най-често използваните си-

стеми за централна климатизация,

чиято работа може да бъде контро-

лирана с автоматизирана система,

са: многозоновите системи, системи-

те с въздухоохлаждаем водоохлаждащ

термопомпен агрегат (чилър), покрив-

ните климатици (Rooftop) и центра-

лизираните климатични системи.

Доколко използването им е рационал-

но зависи от спецификите на сграда-

та и изискванията към параметрите

на въздушната среда в отделните

помещения.

Многозоновите климатични
системи

познати повече като VRV или VRF са

подходящи за климатизация на сгра-

ди с многобройни и различни като

приложение помещения. Това е причи-

ната, те често да се използват в

административни и офисни сгради.

Препоръчително е една VRV (VRF)

система да се прилага за поддържа-

не параметрите на макроклимата на

помещения с обща площ от 150 до

около 500 - 700 m2 . При по-големи

площи се изграждат няколко VRV

(VRF) системи. Многозоновите сис-

Легенда: 1 - външно тяло; 2 - вътрешни тела; 3 - модул хладилен агент за едно тяло;  4 - модул хладилен агент за няколко тела.

Фиг. 1 Принципна схема на:
а) двутръбна VRV/VRF система    б) тритръбна VRV/VRF система

а б
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теми са с модулна структура. Състо-

ят се от външно тяло и няколко де-

сетки вътрешни тела. Вътрешните

тела могат да се различават като

мощност и начин на монтаж. Сред

най-големите предимства на много-

зоновите климатични системи е

възможността вътрешните тела в

отделните помещения да работят в

различен режим, т.е. - някои в режим

на отопление, а други - в режим на

охлаждане.

Системите с

въздухоохлаждаем водоохлаждащ
термопомпен агрегат
(чилър) също са често срещано

решение за климатизация на различ-

ни по големина и предназначение

сгради. Те се използват предимно за

охлаждане на помещенията, като

едно от основните им предимства

е широкият диапазон, в който вари-

ра мощността им по отношение на

студопроизводството. Голяма част

от чилърните системи могат да

работят и в термопомпен режим,

което дава възможност да се изпол-

зват и за отопление през преходни-

те сезони на годината.

При тях е възможно независимо

регулиране на температурата в раз-

личните помещения. Сред наложили-

те се решения е комбинацията от

чилър и вентилаторни конвектори.

Покривни
климатици
При климатизацията на големи

помещения – спортни зали, супермар-

кети, кафенета, летища и конферен-

тни зали, т.е. на големи помещения

с общ покрив, често се използват по-

кривни климатици. Те са познати у

нас и с английското наименование

rooftop. Представляват хладилна

машина във вид на моноблок, който

се инсталира на покрива на сграда-

та или непосредствено до охлажда-

ното помещение. Като конструкция

наподобяват голям прозоречен кли-

матик. Покривните климатици под-

държат функцията самостоятелно

да нагряват или да охлаждат възду-

ха и с помощта на центробежен

вентилатор да го подават към по-

мещенията по въздуховоди. Тъй като

подаваният въздух представлява

смес от пресен и рециркулационен

въздух, покривните климатици осъ-

ществяват едновременно климати-

зация и вентилация на помещенията.

Централизираните
климатични системи
също са сред най-подходящите

решения за климатизация на помеще-

ния с големи размери, като театрал-

ни зали, закрити стадиони и други.

Представляват комплекс от съоръже-

ния, чрез които въздухът се пречи-

ства и обработва. Също така му се

предава и необходимата енергия за

транспортиране. Структурата на

централизираните климатични сис-

теми се определя в зависимост от

конкретните изисквания за темпера-

тура и влажност на въздуха. Елемен-

тите за обработка на въздуха конст-

руктивно са оформени във вид на

секции и блоксекции, предназначени за

регулиране, нагряване, охлаждане,

изсушаване, овлажняване и смесване

на въздуха.

Автоматичното управление на

всички елементи, включени в струк-

турата на една система за централ-

на климатизация, се базира на раз-

лични комуникационни протоколи. На-

пример, отвореността на BMS сис-

темите се осигурява от наложили се

комуникационни протоколи, като

Profibus, C-bus, SOAP (Simple Object

Access Protocol), XML (Extensible

Markup Language), BacNet (Building

Automation and Control Networks), Lon,

Modbus, ZigBee и други. Използване-

то на стандартни протоколи улес-

нява структурирането на система-

та и прави възможно включването на

средства за контрол и управление,

както и полеви прибори от различни

производители. Тъй като BMS систе-

мите, по принцип, интегрират раз-

Фиг. 2. Принципна схема на покривен климатик.  Легенда: 1 - кондензатор; 2 - компре-
сор; 3 - вентилаторна секция; 4 - отоплителна секция; 5 - топлообменник; 6 - филтър-
на секция; 7 - смесителна камера.

Фиг. 3. Принципна схема на система за сграден мениджмънт (BMS).
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лични подсистеми, мониториращи и

управляващи отделните сградни ин-

сталации, те обхващат и голям брой

софтуерни и хардуерни елементи.

ОВК системите и BMS
BMS системите контролират и

управляват работата на климатич-

ната инсталация, както и на всич-

ки останали инсталации в сграда-

та, на базата на предварително

въведени режими на работа (днев-

ни, седмични, дори месечни) или като

функция на текущите стойности на

отделни контролирани величини.

Сред тях са температура и влаж-

ност на въздуха и т.н. Информаци-

ята се събира чрез датчици, които

я предават на контролер, който

сравнява текущите стойности на

следените променливи с предвари-

телно въведени базови стойности

и изпраща управляващи сигнали към

съответните изпълнителни меха-

низми. По този начин се постига оп-

тимална работа на климатизация-

та, отоплението и/или вентилаци-

ята с оглед поддържане на комфор-

тен микроклимат при минимален

разход на енергия.

Например климатизацията в една

сграда най-често се управлява ав-

томатично в зависимост от пред-

варително зададени времеви режи-

ми, както и според температурата

в помещенията и външната темпе-

ратура и т.н. За реализация на под-

държаната от системите функци-

оналност се използват различни

средства, например температурни

датчици. При работа на системата

- според предварително зададен

времеви режим, климатичната ин-

сталация се включва и изключва,

следвайки програмиран дневен, сед-

мичен или друг график. Като най-

целесъобразно се приема управлени-

ето, съобразно температурата в

помещенията и външната темпера-

тура, на базата на показанията на

различни видове сензори. Информа-

тивно, сред поддържаните от BMS

функции е автоматична защита от

замръзване на топлоносителя в ото-

плителната инсталация и водата

във водопроводната система, при

която котелът и помпите се включ-

ват автоматично при външна тем-

пература под 0 °C. Друга функция е

компенсиране на разликата между

външната температура и темпера-

турата на водата, циркулираща в

отоплителната инсталация.

Различни са стойностите на

възможната икономия на енергия,

дължащи се на инсталирането на

система за сграден мениджмънт.

Според някои източници, разходите за

отопление/климатизация биха могли

да се понижат с до 10%, което пред-

ставлява около 7% от общите енер-

гийни разходи на една сграда.

За мрежовата платформа
LonWorks
LonWorks е наложила се платфор-

ма за сградна автоматизация. Има

всички основания да се счита, че е с

успешно приложение в областта на

системите за автоматично управ-

ление и контрол на климатичните ин-

сталации. Известно е, че LonWorks

е мрежова технология. Тя се базира

на мрежи, които съдържат интели-

гентни устройства или възли, кои-

то са свързани помежду си чрез една

или повече среди за пренос, комуни-
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киращи чрез използването на общ

протокол. Възлите са програмирани

да изпращат съобщения един към

друг и да извършват определени дей-

ствия, в отговор на съобщенията,

които са получили. Възлите на

LonWorks мрежите могат да бъдат

приети като обекти, които реаги-

рат на различни входове, задей-

ствайки желаните изходи. Макар

функционалността на отделните

възли понякога да е доста опросте-

на, взаимодействието между тях

позволява на мрежите да изпълняват

много сложни задачи.

Основно предимство на локалните

оперативни мрежи е, че малък брой

възли от общ тип могат да бъдат

конфигурирани така, че да изпълняват

широк спектър от различни функции

в зависимост от начина на свързва-

нето им в мрежата.

LonWorks мрежите обхващат
четири основни елементи
протокол LonTalk, чипове Neuron,

LonWorks приемо-предаватели

(LonWorks transceivers) и мрежово уп-

равление с приложен софтуер. Как-

то вече бе подчертано, предвид ос-

новната приложна област на стан-

дарта, много от възлите са сравни-

телно елементарни устройства

(ключове за осветление, темпера-

турни сензори и др.). Още при разра-

ботването на LonTalk е предвидено

използването на малки, несложни

мрежови компоненти с ниска цена.

Протоколът осигурява обща рамка на

приложенията, която гарантира

съвместимостта им, използвайки

мощните концепции, наречени „мре-

жови променливи“ и „стандартни

типове на мрежови променливи“

(Standard Network Variable Types -

SNVT). Поддържането на голям брой

различни типове комуникационни ус-

луги от LonTalk протоколът осигуря-

ва лесната пригодност на система-

та към различни условия. Система-

та работи с четири типа обслужва-

не на съобщенията: „без потвържде-

ние“, „без потвърждение/повторе-

ние“, „с потвърждение“ и „приори-

тетно“.

В структурно отношение специ-

фично подразделение на LonWorks

мрежата е групата. Тя представля-

ва логически набор от възли вътре в

една област. Един възел би могъл да

бъде член на до 15 групи, а една об-

ласт да съдържа до 256 групи.

European Installation
Bus (EIB)
Европейската инсталационна ма-

гистрала или European Installation Bus

(EIB) е водещ в световен мащаб

стандарт за изграждане на интели-

гентни комуникационни мрежи. Пре-

димствата на EIB мрежите са мно-

го, като конкретно зависят както от

областта на приложение - админис-

тративни сгради или жилищни, така

и от самия потребител и изисквани-

ята му.

Реализацията на стандарта обик-

новено е чрез мрежов кабел, монти-

ран като допълнение на захранващия.

Това дава възможност да се обеди-

нят устройства и системи, които

преди това са функционирали само-

стоятелно. Например, могат да се

обединят отоплителната и венти-

лационната инсталации, като по

този начин се изгради икономична си-

стема от електрически устройства,

която е оптимално пригодена към

специфичните изисквания.

Устройства от различни произво-

дители с различна функционалност,

поддържащи EIB, могат лесно да

бъдат свързани помежду си и да об-

разуват функционираща EIB система.

EIB инсталациите се отличават с

лесно обслужване, тъй като съще-

ствува само един

унифициран PC-базиран
софтуерен инструмент

за проектиране и поддръжка, наречен

ETS (EIB Tool Software). Използване-

то на инструмента не изисква спе-

циални знания по програмиране, по-

ради което всеки проектант или мон-

тажник, обучен в съответствие с

ръководните принципи на асоциаци-

ята, подкрепяща EIB стандарта, има

възможност да изгражда EIB систе-

ми.

Използваните сензори и изпълни-

телните механизми могат да бъдат

свързани и програмирани по желания

начин, а оперирането с функциите на

системата се осъществява лесно,

чрез обикновени бутони, телефон или

посредством чувствителни на допир

екрани. Потребителят може свобод-

но да променя връзките между уст-

ройствата или да добавя нови функ-

ции към системата.

Всички мониторирани и контроли-

рани параметри на микроклимата в

сградата могат да се визуализират

и с тях да се оперира посредством

интерфейс върху дисплеи. Чрез

свързване на EIB системата, потре-

бителят може да бъде уведомен и

пряко да влияе на функциите по уп-

равление на сградата, например на

климатизацията, чрез мобилния си

телефон.

Посредством създаването на тем-

пературен (климатичен) профил на

всяко помещение е възможно да се

осъществява индивидуален контрол

на температурата във всяко помеще-

ние. Така работата на инсталации-

те за отопление и охлаждане ще се

повлияе при отворен прозорец, напри-

мер. Също така отоплението би мог-

ло да бъде управлявано в зависимост

от нуждите за индивидуалното поме-

щение.

Фиг. 4. Логическа концепция в изграждането на LonWorks мрежи
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Въздухоразпределителните и

въздухосъбирателните устройства

се характеризират с несложна кон-

струкция и висока надеждност при

експлоатация. Често те са универ-

сални и едно и също устройство би

могло да се използва и в нагнетател-

на, и в смукателна инсталация.

Въздухоразпределителните
устройства

се използват за подаване на въздуха,

транспортиран по нагнетателните

въздуховоди, в обслужваните помеще-

ния. Често те са елемент от инте-

риорния дизайн, което обяснява чес-

тия им избор основно на базата на

естетически критерии.

Предлага се голямо разнообразие

от въздухоразпределителни устрой-

ства, различаващи се по форма, цвят

и материал. В зависимост от конст-

руктивните си специфики се опреде-

лят като въздухоразпределителни

решетки, перфорирани панели, про-

цепни въздухоразпределители, дифу-

зори, плафони и други.

Вентилационни устройства
Приложни специфики на въздухоразпределителните и
въздухосъбирателните устройства

Критерии за класификация на
вида нагнетателна струя
Критерий за класифициране на

въздухоразпределителните устрой-

ства е видът на нагнетателната

струя. Обикновено под термина вен-

тилационна струя се разбира турбу-

лентна струя, възникваща вслед-

ствие на принудителното изтичане

на въздуха от отвори, която се раз-

пространява в помещението по на-

правлението на изтичане.

В зависимост от направлението

на скоростта на изтичане нагнета-

телните струи на всички видове

въздухоразпределителни устройства

се разделят на съсредоточени и раз-

сеяни. Към съсредоточените струи се

отнасят компактните (осовосимет-

рични) струи, а към разсеяните -

ветрилообразните и кухите конични

струи.

Друг критерий за класификация на

вентилационната струя е формата на

въздухоразпределителното устрой-

ство, през което се подава вентила-

ционният въздух. На базата му, нагне-

тателните струи се определят като

компактни, плоски и ветрилообразни.

Компактните струи се образуват при

изтичане от цилиндрична тръба - от

кръгли или от правоъгълни отвори.

Въздухоразпределителите, образува-

щи компактни струи, осигуряват най-

голяма дългобойност на струята.

Плоските струи се създават при из-

тичане през тесни отвори. Желател-

но е дължината на отвора да е поне

десет пъти по-голяма от височината

му. Подобни струи са характерни за

въздушните завеси. Ветрилообразни-

те струи се образуват при подаване

на въздуха през въздухоразпределител

с плосък диск, поставен напречно на

струята, както и със завихрящи уст-

ройства и др. По този начин се пости-

га равномерно подаване на вентила-

ционен въздух във всички посоки. Възду-

хоразпределителите, образуващи вет-

рилообразни струи, осигуряват интен-

зивно смесване на подавания въздух с

този в помещението. При еднаква

площ на изходящите сечения, ветри-

лообразната струя създава няколко

пъти по-голяма повърхност на турбу-

лентния обем в сравнение с осовоси-

метричната струя.

В зависимост от температурите

на въздуха в изходящото сечение и в

помещението струите се определят

като изотермични (температурите

са еднакви) и неизотермични (темпе-

ратурите са различни). Произвеждат

се и т.нар. универсални въздухоразп-

ределителни устройства, които мо-

гат да формират няколко вида струи.

Въздухосъбирателни
устройства
Използват се за отвеждане на

отработения въздух от помещения-

За да се осигури оптимално функционираща общообменна вен-

тилация и климатизация, е необходимо правилно да се оразме-

ри системата. Базово условие за постигане на добра органи-

зация на въздухообмена, с цел поддържане на комфортен мик-

роклимат в помещенията, е коректен избор на подходящи възду-

хоразпределителни и въздухосъбирателни устройства. Едно-

то им предназначение е добре известно. Те осигуряват равно-

мерно подаване и засмукване на въздуха. Важно е да се има

предвид обаче, че те имат за задача да поддържат и равномер-

но температурно скоростно поле във вентилираната зона.
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та. Подобно на въздухоразпредели-

телните устройства, те също са

елемент от интериора на помещени-

ето. Затова към тях също се поста-

вят сериозни изисквания по отноше-

ние на дизайна. Според редица дизай-

нери е желателно да се изберат ус-

тройства, които са в хармония с

интериора на помещението. Предла-

гат се и въздухосъбирателни устрой-

ства, различаващи се по конструкция,

цвят и използван материал. Както

вече бе споменато често едно и също

устройство може да се използва ед-

новременно като въздухоразпредели-

тел и въздухосъбирател.

Вентилационни решетки
Вентилационните решетки са сред

най-често използваните вентилаци-

онни устройства за подаване и от-

веждане на въздуха от помещенията.

В зависимост от предназначението

си те се определят като нагнетател-

ни и смукателни. Предлагат се в

различни цветове, форми и размери.

Обикновено се произвеждат с квад-

ратна, кръгла или правоъгълна форма.

Материалите, които се използват, са

предимно стомана, алуминий и плас-

тмаса. Могат да бъдат и с декора-

тивен дизайн, както и да са оцвете-

ни в различен цвят.

Подаваният и засмукваният въздух

от вентилационните решетки е в

една, две, три или четири посоки. В

зависимост от конструкцията си

вентилационните решетки могат да

създават компактни, плоски и други

видове струи.

В повечето случаи, те са предназ-

начени за стенен монтаж. Най-често

се монтират на стената над обслуж-

ваната зона. Произвеждат се и ре-

шетки, предназначени за монтаж на

тавана, които могат да бъдат как-

то за подаване или засмукване на

въздух, така и универсални. Предла-

гат се и решетки, специално предназ-

начени за работа във влажни и агре-

сивни среди, като басейни, производ-

ствени помещения и други специфич-

ни приложения.

Регулируеми и нерегулируеми
решетки
Вентилационните решетки могат

да бъдат регулируеми и нерегулируе-

ми. В комплект с вентилационните

решетки, предназначени за подаване

на въздух в помещенията, обикнове-

но се предлагат регулатор на разход,

регулатор на вида на струята и ре-

гулатор на направлението. Като ре-

гулатор на разход обикновено се из-

ползват клапи. Посредством регула-

торите на струята могат да се по-

лучат различен вид струи - от ком-

пактни до непълни ветрилообразни.

Регулирането на направлението на

подаваната струя, обикновено се

осъществява чрез специални ламели,

които се отварят в определено на-

правление. Възможно е даден възду-

хоразпределител да бъде снабден с

повече от един от посочените регу-

латори. В този случай регулиращите

устройства се подреждат в опреде-

лен ред по пътя на въздуха. Смукател-

ните решетки най-често се оборуд-

ват с регулатори на разход и посока

на струята.

Перфорирани
въздухоразпределители
Обикновено представляват панел

с отвори или въздуховод с кръгло или

правоъгълно напречно сечение, в сте-

ните на който има отвори, разполо-

жени в няколко реда. Тъй като при

изтичането на въздуха от въздухово-

да се формира плоска струя, по-чес-

то при тези въздухоразпределители

се говори за въздушен поток, а не за

въздушна струя. Те са подходящи за

подаване на свеж въздух от климатич-

ни и вентилационни инсталации към

помещения с различни изисквания към

параметрите на микроклимата. Из-

ползват се и в помещения с висока

степен на замърсеност на въздуха или

с излишъци на топлина.

С перфорираните въздухоразпре-

делители се постига много добро

проветрение на отделни зони от по-

мещението. Обикновено се препоръ-

чва, перфорираният панел или възду-

ховод да се постави непосредстве-

но над работната зона, но също така

може да се разположи и в горната

част на помещението. Използват се

предимно в помещения с не много

високи тавани, както и в обществе-

ни заведения. С тях се осигурява

неголяма скорост на въздуха в об-

служваната зона, при голяма крат-

ност на въздухообмена. Основна

характеристика на този вид възду-

хоразпределители е т.нар. коефици-

ент на живо сечение. Колкото по-

голям е този коефициент, толкова
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по-бързо затихва струята.

При използването на перфорирани въздухоразпредели-

тели, отвеждането на отработения въздух от помеще-

нията може да се осъществява както от работната

зона, така и от горната част на обслужваното поме-

щение.

Процепни
въздухоразпределители
Представляват вентилационни устройства, създава-

щи плоски струи. Основно тяхно предимство в сравне-

ние с вентилационните решетки е фактът, че те създа-

ват струя с по-голяма дългобойност, при еднаква площ

на подаване на въздуха. Процепните въздухоразпредели-

тели могат да се използват както в смукателни, така и

в нагнетателни вентилационни инсталации. Предлагат

се модели от стомана, алуминий, пластмаса, със и без

възможност за регулиране. Подходящи са за монтаж върху

стена, под или таван. Могат да бъдат монтирани и ди-

ректно в открито поставения въздуховод (кръгъл или

правоъгълен). Процепните въздухоразпределители се по-

ставят под всякакъв ъгъл и имат от 1 до 4 процепа в общ

блок. При монтиране в открит въздуховод, броят на про-

цепите е неограничен, в съответствие с технологични-

те или дизайнерските изисквания.

Използват се предимно в помещения, в които въпросът

за постигането на оптимално разпределение на въздуха

(голям обем въздух, ниско ниво на шума и осигуряване на

комфорт), е тясно свързан с дизайна на решението. Про-

цепните въздухоразпределители са много подходящи за

спортни съоръжения, басейни, ресторанти, офиси, музеи,

търговски центрове и други.

Характеристики
на дифузорите
Вентилационните устройства, предназначени предим-

но за таванен монтаж, които създават конични или вет-

рилообразни струи, са познати под наименованието ди-

фузори.

Намират приложение както във вентилационната, така

и в климатичната техника във функцията на устройства,

предназначени за подаване или отвеждане на свеж, рес-

пективно на замърсен въздух. Осигуряват възможност за

плавно регулиране на разхода на въздух. Конструктивно

могат да бъдат решени със или без дюзи, позволяващи

регулиране на посоката на подавания въздух.

Сред критериите за класификация на дифузорите е

характеристиката ъгъл на изтичане на струята. Тя за-

виси от формата на дифузора, геометричните разме-

ри и формата на помещението, както и от броя на дю-

зите. Предлагат се и специални дифузори, осигурява-

щи по-добро разпределение на въздушната струя, ха-

рактеризиращи се с по-широк ъгъл на изтичане. Обик-

новено обаче ъгълът на изтичане на струята варира

между 20 и 24о.



ÑÒÐ. 26 4*2009

> ÎÂÊ îáîðóäâàíå

Дискови и многодифузорни
устройства
Дифузорите обикновено се из-

пълняват като дискови и многодифу-

зорни устройства. Основен конст-

руктивен елемент на дисковите

дифузори е плосък диск, който е по-

ставен напречно на пътя на въздуш-

ната струя. Между диска и корпуса

на въздухоразпределителя остава

пръстеновиден процеп, през който

преминава конична струя въздух. Че-

сто дифузорите се изпълняват как-

то с дюзи, така и с перфорирани

отвори. Развитието им е в посока

разработването на модели, при кои-

то смесването на свежите въздуш-

ни струи с вътрешния въздух е мак-

симално улеснено.

Многодифузорните устройства са

два основни вида - дюзови и с перфо-

рирани отвори. Дюзовите дифузори

представляват гъвкави въздухораз-

пределителни устройства, при кои-

то всяка дюза би могла да се настрои

индивидуално. Следователно, те

предлагат най-големи възможности

за регулиране на вентилационния

процес с оглед протичането на ефек-

тивна дифузия. Подходящи са за снаб-

дяване със свеж въздух в случаите,

при които въздушната струя е с по-

ниска температура в сравнение с

тази на околния въздух.

Дифузорите с перфорирани отво-

ри също са оптимален вариант, ко-

гато температурата на свежата

въздушна струя е значително по-нис-

ка от температурата на въздуха в

помещението. Логично, възможнос-

тите, които предлагат за настрой-

ване на въздушната струя, са по-

малки в сравнение с дюзовите дифу-

зори.

Новост са самонасочващите
дюзи
Последна дума на техниката при

дифузорите са моделите със само-

насочващи се дюзи. При тях, всяка от

дюзите има способността да се

завърта на 360 градуса, което прак-

тически създава неограничени

възможности за разпределяне на

свежия въздух в помещението. При

това, без да се увеличава нивото на

шума или да се наблюдава понижение

в налягането на въздушната струя.

Благодарение на тези си качества,

дифузорите биха могли да се изпол-

зват за подаване на свеж въздух,

който е с температура, различава-

ща се значително от тази на възду-

ха в помещението. Свежият въздух

би могъл да е по-студен с над 10

градуса по Целзий в сравнение с тем-

пературата на въздуха във вентили-

раното помещение.

Специалният профил на дюзите

едновременно обезпечава достатъч-

но широка въздушна струя и осигуря-

ва ефективното й смесване с възду-

ха в помещението. Следователно

тези дюзови дифузори имат способ-

ността да подават голям обем свеж

въздух с високо налягане при минимал-

но ниво на работния шум. Панелът

често се изработва от неръждаема

листова стомана и може да бъде

оцветен във всякакъв цвят. Самите

дюзи обикновено са от полипропилен,

но биха могли да са изработени и от

друга пластмаса.

Нискоскоростни
въздухоразпределители
Използват се предимно във вен-

тилационни системи, при които вен-

тилирането на помещението се

осъществява по метода на изме-

стването. Този вид вентилация се

характеризира със способността да

заменя големи обеми от замърсен

въздух със свеж въздух. Методът се

основава на използването на есте-

ствения конвективен поток, идващ

от топлинни източници, в това

число и от хората в помещението.

Свежият въздух, подаван в помеще-

нието от нискоскоростните възду-

хоразпределители, измества замъ-

рсения въздух в горната част на по-

мещението, откъдето той се от-

вежда чрез смукателни устройства.

Характерно за процеса е отсъстви-

ето на резки промени в температу-

рата, както и изключването на ус-

ловия, подходящи за образуване на

течения. Въздухът навлиза с ниска

скорост директно в „обитаваната“

зона, която най-често е на 50 см от

външна стена с прозорци, както и

на 20 см от другите стени и до 180

см над пода.

Подаването на въздух чрез нискос-

коростни въздухоразпределители

обикновено се реализира в долната



ÑÒÐ. 274*2009

> ÎÂÊ îáîðóäâàíå

част на помещението. Те са много

подходящи за търговски обекти, го-

леми зали с различно предназначение,

лаборатории и други.

Въздухоразпределители
за чисти помещения
Към някои вентилирани помещения

се предявяват специфични изисквания

по отношение чистотата на подава-

ния въздух. Такива помещения, извес-

тни като чисти помещения, са напри-

мер различните манипулационни в

болниците, например операционните

зали. Към групата се отнасят и ня-

кои помещения от областта на елек-

тронната, фармацевтичната, храни-

телната, оптичната промишленост

и др.

За тези помещения обикновено се

използват въздухоразпределителни

устройства с възможност за очи-

стване на подавания въздух, които

обикновено се монтират в окачен

таван.

Избор на вентилационно
устройство
При избора на вид, брой и начин

на разположение на вентилационни-

те устройства е добре да се взе-

мат предвид температурната раз-

лика между въздуха в помещението

и нагнетявания първичен въздух, де-

битът на нагнетявания въздух, раз-

стоянието между самите въздухо-

разпределители, направлението на

изтичащата струя, както и разсто-

янията от устройствата до ограж-

дащите ги стени. В обществените

и жилищните сгради, където висо-

чината на помещенията е под 5 m,

се препоръчва въздухът да се пода-

ва посредством ветрилообразни, на-

стилащи се по тавана струи. Кога-

то по тавана има разположени го-

леми осветителни тела или той е

пресечен от изпъкнали греди, реб-

ра и т.н., е добре подаването на

въздух да се осъществява във вид

на конусни струи. Подходящи са и

таванните решетки, които се

вграждат в тавана на помещения-

та, както и ежекционни разпреде-

лителни устройства.
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 Конструктивните им специфики

ги превръщат в ефективно техничес-

ко средство и при преноса на течно-

сти, съдържащи суспендирани твърди

частици.

Често помпените агрегати
са резервирани
Както всички хидравлични маши-

ни и потопяемите помпи се оразме-

ряват в зависимост от изисквания-

та на конкретното приложение. В

техническата спецификация на вся-

ка потопяема хидравлична машина

следва да бъде указан максималният

размер на твърдите частици, които

биха могли да съдържат транспор-

тираните отпадни води. Свободни-

ят просвет на потопяемите помпи

е различен, но без проблем би могъл

да достигне 100 милиметра.

Най-често потопяемите помпени

агрегати се конструират с две пом-

пи, въпреки че в някои приложения се

използват и решения с единични пом-

пи. Целта е да се осигури непрекъс-

ната работа на инсталацията, в

случай че едната от помпите се

повреди. В подобни резервирани ин-

сталации се постига не само висо-

ка надеждност на работа, но и се ми-

нимизира износването на едната

помпа за сметка на другата. Наред

с изравняването на износването

между двете помпи се създават

предпоставки за осигуряване на

допълнителна производителност в

случай на необходимост.

Агрегатите се конструират с

различни като мощност, обороти и

захранване двигатели. При избора на

двигател следва да се отчетат

задълбочено всички изисквания, кои-

то са поставени към помпения агре-

гат.

От критична важност за опти-

малното функциониране, всички пом-

пи за отпадни води, работещи инди-

видуално или като част от система

в обща мрежа, са както коректното

оразмеряване, така и надеждното им

управление и контрол. Само по този

начин е възможно да се осигури си-

гурната им и ефективна работа.

Видове технически средства
за управление
Съвременните електронни техно-

логии дават възможности за гъвка-

во управление и мониторинг на сис-

темите за отпадни води с цел огра-

ничаване на общите разходи и улес-

няване на поддръжката им. Сред най-

често използваните технически сред-

ства са:

Локални панели за управление.

Намират се непосредствено до или

са вградени към помпите. Под-

държат различна функционалност в

зависимост от конкретните изис-

квания.

Ръчно управление. Най-елемен-

тарният метод за контрол. Никога не

се използва като основен начин на

управление на съвременните помпи-

те, а само като авариен.

Релейно управление. В приложе-

ния, в които не се изисква монито-

ринг, се използват релейни системи

за управление. Те обхващат блокове

за пуск и стоп на помпите, ръчно

регулируеми датчици за ниво, елек-

трически блокове за последовател-

ност на пуска на помпите и локални

дисплеи за визуализиране на инфор-

мацията. Релейните системи за уп-

равление са с опростена конструк-

ция и се отличават с висока надеж-

дност. Подходящи са за вторични

Потопяеми помпи за
отпадни води
Модерни електронни технологии осигуряват надеждна
и ефективна функционалност на хидравличните системи

Потопяемите помпи за отпадни води представляват вер-

тикални хидравлични машини, директно свързани към дви-

гател, които са разработени специално за работа под вода

в тежки експлоатационни условия. Основно се използват

като част от канализационни помпени системи за транс-

портиране на отпадъчни или поройни води, в случаи, при

които е невъзможно това да се реализира по гравитачен

път. Сред останалите им приложни области се нареждат

изпомпването на чиста вода или частично пречистени

отпадни води от резервоари към системи със септични ями.
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помпени станции, където не се изис-

ква висока гъвкавост при настрой-

ката на системите.

PLC базирани системи. Контрол-

ни блокове на основата на програми-

руеми контролери (PLC) разширяват

възможностите за мониторинг,

съхраняване и анализ на данните от

помпените системи. Също така пред-

лагат висока гъвкавост за настрой-

ката им. Използването и коректна-

та работа на PLC базираните систе-

ми зависи от степента на квалифи-

кация на персонала при избора, кон-

фигурирането, инсталирането и под-

дръжката им.

Най-широко използвани
сензори за ниво
Управляващият блок както на обик-

новените релейни системи, така и на

съвременните PLC решения, функци-

онира на базата на сигналите, гене-

рирани от определени сензори. Сред

тях са сензорите за ниво в шахтите,

за състояние на първичното уплът-

нение и на изолацията на намотките

на двигателя и захранващите кабели

и т.н.

Сензорите за ниво осигуряват

базова информация за всяка автома-

тизирана система за управление на

помпи. В зависимост от вида си те

дават информация за достигане на

водата до определени нива или за

текущото запълване на шахтата.

Сред най-често използваните техни-

чески средства са трансмитери за

налягане. Широкото им приложение

при потопяеми помпи за отпадни

води се дължи на високата им надеж-

дност на работа. Счита се, че пие-

зоелектрическите сензори в стома-

нен или гумен корпус са особено под-

ходящи за употреба в подобни при-

ложения. Тъй като са чувствителни

на замърсявания, обикновено се пред-

пазват със специални тръби.

Ултразвуковите нивомери
са предпочитан избор, когато не

съществуват възможности за кон-

тактно измерване на нивото. От

друга страна, наличието на пяна и

пара в отпадните води би могло да

доведе до смущения, в резултат на ко-

ето да се стигне до загуба на сигна-

ла и невярно отчитане на нивата.

Най-често ултразвуковите нивомери

се прилагат като резервирано реше-

ние за аварийно високи нива.

Нивосигнализация
чрез поплавъци
Поплавъците са най-използваният

метод за нивосигнализация в систе-

мите за отпадни води. При тях съще-

ствува риск от заплитане на сензо-

рите и отчитане на грешни нива.

Затова те също се използват в ка-

чеството на резервен нивомер във

системите, към които са поставени

високи изисквания.

Друг ефективен метод за измер-

ване нивото на течността са т.нар.

камбани. Те се състоят от обърнат

пластмасов конус и тръба, която води

до превключвател в таблото за уп-

равление. При достигане на течнос-

тта до основата на конуса налягане-

то в тръбата се повишава и пре-

включвателят включва помпата. Тя

спира работа след предварително

настроен период от време.

Средства за измерване
консумацията на ток
и работните часове
Сред мониторираните величини

при помпите за отпадни води е вхо-

Фиг. 1.
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дящият ток на едната или на трите фази на помпата.

Той се следи от токови трансформатори и се преобра-

зува в аналогов сигнал. Помпените станции, оборудвани

с модерни управляващи системи, разполагат с измерва-

телни средства за консумацията на електрическа енер-

гия.

Блоковете за управление на мощните потопяеми пом-

пи обикновено имат реле за отпадане на фаза. И трите

фази на захранването се следят от специализирани ре-

лета. В случай на прекъсване на една от фазите се по-

дава сигнал към команден пункт. Друга следена характе-

ристика е броят на работните часове на помпата, как-

то и броят на пусковете. Съвременните помпени систе-

ми са оборудвани с измервател на броя на работните

часове, както и с брояч на пусковете на помпите. По този

начин се редува работата на отделните помпи, включе-

ни в агрегата и се избягва задръстването на машините

при продължителен престой.

Контрол на дебита
и други параметри
на помпата
Повечето помпени производители залагат на специални

релета за следене на различни характеристики на пом-

пата. Сред тях са: наличие на вода в маслената камера,

на влага в намотките на двигателя, следене на изолаци-

ята на намотките на двигателя, мониториране на тем-

пературите на лагерите на помпата и на намотките на

двигателя и т.н. Използването на специализирани реле-

та има за цел да предпази, респективно да удължи живо-

та на различните компоненти на скъпоструващите го-

леми и скъпи потопяеми помпи за отпадни води.

Друга много важна характеристика за помпите е де-

битът. Обикновено, той се измерва по косвен начин, т.е.

в зависимост от времето, необходимо за напълване на

басейн. Чрез специални софтуерни пакети се изчисляват

входящият и изходящият дебит. Тази информация е по-

лезна при анализ на общите разходи на системите и

определянето на ефективността им.

Дистанционно управление
и контрол
Автоматизираните системи за мониторинг и контрол

на помпените системи съхраняват и обработват събра-

ните данни. Сред изискванията към тях са да бъдат

автономни и да съхраняват надеждно информацията,

включително при прекъсване на електрическото захран-

ване, в случай на наводнение и т.н.

Известно е, че помпените системи за отпадни води

са проектирани да приемат допълнителни (аварийни)

дебити. Въпреки това те не могат да избегнат пре-

ливането в случаи на бедствия. По тази причина съвре-

менните автоматизирани системи за управление на

помпите дават възможност за дистанционното им уп-

равление и мониторинг. Използваните първоначално

визуални и звукови аларми извън помпените станции

са се превърнали в сложни и децентрализирани сис-

теми за дистанционно управление. Те се базират на

компютърни системи, контролиращи процесите в пом-

пените станции. Контролните блокове работят като

телеметрични изходи и са свързани с централен ком-

пютър.

GSM и телефонната мрежа се използват
най-широко
Основна роля в подобни системи играе преносната

среда. Връзката между контролния блок на помпената

система и отговорните лица по поддръжката би мог-

ла да се осъществи чрез публичната телефонна мре-

жа, GSM модем, локални мрежи, радиомодем, фиксира-

ни мрежи - наети линии, интернет, както и посредством

комбинация от някои от изброените методи. За момен-

та най-широко се използват телефонната и GSM мре-

жата.

Днес сервизните инженери имат възможността да

получават SMS съобщения за авария, както и да управля-

ват дистанционно помпените системи през мобилните

си телефони и компютри. На фигура 1 е показан в схема-

тичен вид начинът на комуникация при най-новите схеми

за мониторинг и управление на потопяемите помпи за

отпадни води. Съвременните системи предават данни-

те според йерархични нива на достъп до оторизирани по-

требители.
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В общия случай, заземената точ-

ка на захранващата мрежа е неутра-

лата. Защитните устройства и им-

педансите на веригите се избират с

характеристики, които осигуряват

автоматично изключване при поява на

дефект, в която и да е точка с пре-

небрежимо малък импеданс между

фазовия проводник и защитния про-

водник или достъпната токопроводи-

ма част.

За автоматичното изключване
на веригите
Периодът на автоматичното из-

ключване трябва да е равен или по-

малък от предписания. Описаното

изискване е спазено, ако е изпълнено

условието Zs.Ia≤U0, където Zs e импе-

дансът на контура на дефекта, обра-

зуван от захранващия източник, то-

ководещия проводник до мястото на

дефекта и защитния проводник меж-

ду мястото на дефекта и на захран-

ващия източник, Ω. Съответно Ia е

токът, А, задействащ устройство-

то за автоматично изключване за

нормативно регламентиран период

или за време, непревишаващо 5s. Ко-

гато се използва прекъсвач за токо-

ве с нулева последователност, Ia е

номиналният ток на задействане на

Защита срещу поражения
от електрически ток
Изисквания при осигуряването на защита срещу индиректен
допир до тоководещи части

този прекъсвач (I dN). Във формулата

U0 е номиналното напрежение между

фазата и земята, V.

Максималните стойности на вре-

мето за изключване, посочени в нор-

мативния документ, се считат за

удовлетворяващи изискванията за

крайни вериги, захранващи (чрез ин-

сталационни контакти или директно,

без инсталационни контакти), под-

вижни или преносими електрически

изделия от клас I на защита срещу

поражения от електрически ток. За

разпределителни вериги в сгради се

допуска стойността на времето за

изключване да е не по-голяма от 5 s.

По отношение на крайните вериги,

захранващи само стационарни съоръ-

жения, се допуска стойността на

времето за изключване да е по- голя-

ма от посочената, но не с повече от

5 s. При това следва да е изпълнено

- другите крайни вериги, за които е

предписано време за изключване да са

свързани към същото разпределител-

Съгласно Наредба 4 за проектиране, изграждане и експлоатация

на електрически уредби в сгради всички достъпни за допир токоп-

роводими части в електрическата уредба се свързват със зазе-

мителна точка на захранващата мрежа. Свързването се осъще-

ствява чрез защитни проводници, които следва да са заземени в

близост до всеки захранващ трансформатор или генератор.
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но табло или към същата разпределителна верига. Необ-

ходимо е също така да са спазени две основни условия.

Първото е импедансът на защитния проводник между раз-

пределителното табло и точката на свързване на защит-

ния проводник към главната верига за изравняване на по-

тенциалите да не превишава 50Zs /U0, Ω. Второто усло-

вие е връзката за изравняване на потенциалите да свързва

към разпределителното табло същите видове токопро-

водими елементи, както при главната верига за изравня-

ване на потенциалите.

Прекъсвачи за токове
с нулева последователност
Ако цитираните изисквания не могат да бъдат спазе-

ни чрез използване на устройства за защита от свръхто-

кове, се прави допълнителна връзка за изравняване на

потенциалите. Защитата би могла да се осигури и чрез

прекъсвачи за токове с нулева последователност. В из-

ключителни случаи, когато е възможно получаването на

дефект между фазовия проводник и земята, трябва да е

изпълнено условието - RB /RE ≤ 50/(U0 – 50), където RB e

общото съпротивление на всички паралелни заземявания

(включително съпротивлението за захранващата мрежа),

W; RЕ - минималното съпротивление на токопроводими-

те елементи спрямо земята, които не са свързани със

защитния проводник и посредством които е възможно да

се осъществи дефект между фазата, и U0 - номинално

напрежение между фазата и земята, ефективна стойност

при променливо напрежение, V.

Устройства
за защита при схема TN
При схема TN (характеризира се с една точка, свързана

директно със земя, а достъпните токопроводими час-

ти на електрическата уредба са присъединени към тази

точка посредством защитни проводници) могат да се

използват устройства за защита от свръхтокове или

прекъсвачи за защита от свръхтокове с нулева после-

дователност. Необходимо е да се има предвид, че при

схема TN–С (тук функциите на защитния и неутралния

проводник са обединени и се осъществяват посредством

един проводник в цялата мрежа) не се използват

прекъсвачи за защита от токове с нулева последовател-

ност. При схема ТN-C-S (функциите на защитния и не-

утралния проводник са обединени и се осъществяват по-

средством един проводник в част от мрежата), когато

се използва прекъсвач за защита от токове с нулева пос-

ледователност, след него няма проводник PEN. Връзка-

та на защитния проводник с PEN се изпълнява преди

прекъсвача за защита от токове с нулева последовател-

ност. За осигуряване на селективност, прекъсвачи за

токове с нулева последователност с времезакъснение

- например тип S, могат да бъдат инсталирани после-

дователно с основния тип прекъсвачи за токове с нуле-

ва последователност.

Устройства
за защита при схема ТТ
При схема ТТ (тук има една точка на захранването,

свързана директно със земя, а достъпните токопроводи-

ми части на електрическата уредба са присъединени към

заземители, електрически отделени от заземяването на

захранването) всички достъпни токопроводими части,

защитавани чрез едно защитно устройство, се свързват

към защитни проводници и се присъединяват към един и

същ заземител. Ако няколко защитни устройства са

разположени последователно условието се прилага поот-

делно за всички достъпни токопроводими части, защи-

тавани чрез същото защитно устройство. Неутрална-

та точка на всеки трансформатор или генератор е за-

земена.

Защитата чрез индиректен допир при схема ТТ изис-

ква спазването също и на следното условие RA.Ia≤50, V,

където RA е сумата от съпротивленията на заземителя

и защитните проводници на достъпните токопроводими

части, Ω; Ia - токът, осигуряващ автоматично задейства-

не на защитното устройство, А. Когато то е прекъсвач

за токове с нулева последователност, Ia е номиналният

ток на задействане IdN. В случай че изискването не би

могло да бъде спазено, се прави допълнителна връзка за

изравняване на потенциалите.

За осигуряване на селективност, последователно с

основния тип прекъсвачи за токове с нулева последова-

телност, могат да се използват модели с времезакъс-

нение – например тип S, като в разпределителните

вериги се допуска време за задействане, най-много равно

на 1s.

При схема ТТ за защитни устройства се използват

прекъсвачи за защита от токове с нулева последовател-

ност и устройства за защита от свръхтокове, които
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обаче са приложими само когато съпротивленията RA на

заземителите са много малки.

Видове защити при схема IT
За разлика от вече описаните схеми, при IT всички

тоководещи части са изолирани от земя или една точка

е свързана със земя посредством импенданс, а достъп-

ните токопроводими части на електрическата уредба

са присъединени към заземители или поотделно, или общо,

или са присъединени към заземителя на захранването.

Това свързване е или в неутралната точка на уредба-

та, или в изкуствена неутрална точка на уредбата. Тя

би могла да е свързана директно със земята, ако резул-

тантният импенданс с нулева последователност има до-

статъчна стойност.

В случай само на един дефект към достъпна токопро-

водима част или към земята, токът на дефекта е малък

и изключването не е задължително. Въпреки това се

вземат мерки в случай на възникване на два дефекта по

едно и също време, за избягване на риска от опасно

физиологично въздействие върху човек, който е в контакт

с токопроводими части.

Съгласно изискванията на нормативния документ,

нито един тоководещ проводник в уредбата не трябва

да е свързан директно със земята. Достъпните за до-

пир токопроводими части се свързват със земята - или

индивидуално, или групово, или общо. Във високи сгра-

ди, като многоетажни блокове, където повторните за-

земявания на защитните проводници са не възможни по

практически причини, заземяването може да се извърши

чрез връзки между защитните проводници, достъпни

токопроводими части и токопроводими елементи. Също

така следва да е изпълнено следното условие - RA.Id≤50,

V, където RA е сумата от съпротивленията на заземи-

теля и защитните проводници на достъпните токоп-

роводими части, Ω; Id – токът, който протича при първи

дефект през незначителен импенданс между фазовия

проводник и досъпната токопроводима част, А. Голе-

мината на тока Id отчита токовете на утечка и об-

щия импенданс на електрическата уредба спрямо зе-

мята.

Когато в уредбата е предвидено устройство за посто-

янен контрол на изолацията, за индикация на възникване-

то на първи дефект на тоководеща част, трябва да се

задейства звуков и/или светлинен сигнал.

След появата на първи дефект условията за изключва-

не на захранването при втори дефект са:

n достъпните токопроводими части са заземени групо-

во или поотделно, както за схема ТТ, с изключение на

изискването за земяване на неутралната точка на

всеки трансформатор или генератор;

n достъпните токопроводими части са свързани помежду

си чрез защитен проводник и са заземени групово, както

за схема ТN.

Статията е продължение на материал, който вече е публику-

ван в брой 6/2008 на списание Технологичен дом. Поради мащаб-

ността на темата, в статията са публикувани само част от

нормативно регламентираните изисквания. Очакваме комента-

рите ви относно техническото ниво, сигурността и съвремен-

ността на залегналите в нормативния документ изисквания.



На Вашето внимание представяме

продуктите, на които сме директни

вносители или производители:

ЕЛ ЕНЕРДЖИ 03 ЕООД

гр. София 1404, ПК 149, ул. Монтевидео 88

тел.: +359-2-957-22-79, 956-16-19

факс: +359-2-957-23-01

e-mail: info@elenergy03.com, www.elenergy03.com

•Кабелна арматура - всички видове накрайници и съединители –

медни, алуминиеви и биметални

•Термосвиваем шлаух – черен, червен, зелен, жълт от ф1 до ф 50;

•Арматура за ВЕЛ 20, 110, 400 кV

•Инструменти – механични и хидравлични за кербоване и

рязане за всички сечения

•Апартаментни табла за скрит и открит монтаж

от 4 до 36 предпазителя

•Апартаментни табла за скрит и

открит монтаж от 4 до 32 предпазителя с

нощно осветление

•Прожектори с датчик и без датчик  –

150 W и 500 W

•Автоматични прекъсвачи и

дефектно-токови защити

•Кабелни канали

•Кабелни скари

•Гофрирани и PVC тръби

•Ключове и контакти  GUNSAN

•Кабели

•Нулева шина, DIN шина, гребени

•Енергоспестяващи крушки AKLIGHT

•Домофонни системи

•Осветителни тела

•Вентилатори

•Кабелни глави и муфи, изолационни ленти

•Поцинкована шина и колове, ревизионни кутии

Фирма ЕЛ ЕНЕРДЖИ 03 ЕООД е основана през 2003 година
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Wago Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Òúðãîâñêî ïðåäñòàâèòåëñòâî:
1330 Ñîôèÿ, óë. Ãþåøåâî 83, Áèçíåñ öåíòúð Ñåðäèêà, Ñãðàäà 1, åò. 4, îôèñ 417
òåë.: 02/ 489 46 09, 489 46 10; ôàêñ: 02/ 928 28 50; info-bg@wago.com
Âàðíà/Áóðãàñ: 0898 428 190

www.wago.com

Èíâåñòèðàéòå â áåçîïàñíîñòòà!
Ñâúðçâàùè êëåìè WAGO çà ñèãóðíè è áåçîïàñíè

åëåêòðè÷åñêè èíñòàëàöèèÇà ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ ñå ñâúðæåòå ñ íàñ

Ïðîëåòíà

ïðîìîöèÿ

ñ ïîäàðúê

 Днес специалистите са на мне-

ние, че използването на стари

като тип електрически връзки би

могло да понижи, и то значително

надеждността и безопасността

на опроводяването. Водещите

компании залагат на развоя и пред-

лагането на практични и надежд-

ни решения в областта на елек-

троинсталациите.

Клеми за разклонителни
кутии
Представляват безвинтови ин-

сталационни клеми, базирани на из-

ползването на пружинна връзка "push-

in" (с директно вмъкване на провод-

ника).

 Те разполагат с един потенциал,

разпределян от обща тоководеща

шина. Клемите за разклонителни ку-

тии се характеризират с бърз мон-

таж на проводниците. Сред специ-

фиките им са:

■ Подходящи са за свързване на ед-

ножични и многожични (с до 7 жила)

проводници;

■ Изключително лесно свързване -

след зачистване на изолацията на

проводника, той се вкарва в клема-

та;

■ Безпроблемно разединяване на

връзката. Изпълнява се, като кра-

ят на проводника и клемата се

Инсталационни клеми
Видове инсталационни клеми с основните им технически
характеристики

Електрическите инсталации в съвременното строителство са

все по-мащабни и сложни. Основно изискване към опроводяване-

то е да се изпълни качествено, лесно и за възможно най-кратко

време. Техническото развитие в областта на опроводяването

остави електрическите връзки, тип "спайка" в миналото.
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завъртат в различни посоки и се

издърпват едновременно;

■ Клемите за разклонителни кутии

се считат за много подходящи и за

алуминиеви проводници. В подобни

приложения се препоръчва използ-

ването на специална контактна

паста;

■ Присъединяваните проводници са с

два размера сечения: 1.5-2.5 mm2 и

4 mm2;

■ Произвеждат се във варианти с от

2 до 8 броя полюси. Клемите за

проводник 4 mm2 са 3-полюсни;

■ Върху корпуса на клемите се изра-

ботва канал, указващ каква дължи-

на от изолацията на проводника

трябва да се зачисти. Обикнове-

но тя е 10 mm;

■ Клемите за разклонителни кутии

разполагат с отвор за проверка с

тестер за напрежение. Този отвор

е защитен от допир с пръст

съгласно европейските норми.

На фигура 1 могат да се видят

клеми за разклонителни кутии.

Технически характеристики
на клемите
Както вече бе посочено, този вид

клеми се използват за присъединява-

не на проводници с двe сечения - 1.5-

2.5 mm2 и 4 mm2. В съответствие с

изискванията на EN60998, клемите за

проводници със сечение 1.5-2.5 mm2

следва да са с номинално напрежение/

номинален ток 450 V / 25А. Съответ-

но клемите за проводници със сече-

ние 4 mm2 са с характеристики 450 V

/ 35 A.

Съгласно изискванията на UL 486C,

номиналното напрежение/номинални-

ят ток на клемите за проводници със

сечение 1.5-2.5 mm2 следва да са 600

V / 20 A, а за сечение 4 mm2 - 600 V /

30 A.

При свързване на алуминиев про-

водник, техническата характеристи-

ка на клемите включва номинално

напрежение/номинален ток 450 V / 16

A, за проводници със сечение 1.5-2.5

mm2, и 450 V / 22 A, за проводници със

сечение 4 mm2.

Температурният работен диапа-

зон за медни проводници е от -40 °С

до +100 °С, а за алуминиеви провод-

ници, съответно от -40 °С до +60 °С.

Към клемите за инсталации се

отнасят и

Клеми за свързване
на осветителни тела
Тези клеми са специално разрабо-

Фиг. 1. Фиг. 2.
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тени за осветителни инсталации.

Конструкцията им е съобразена със

спецификата на опроводяване на ос-

ветителите. Както и вече разгле-

даният вид клеми, тези за освети-

телни тела също са с един потен-

циал.

Клемата разполага с два входа и

един изход (фиг. 2). Едножичният

проводник на инсталацията дости-

га до клемата и продължава към

другите консуматори. В срещупо-

ложния край на клемата се намира

отворът за проводника към освети-

телното тяло (използва се много-

жилен проводник). Връзката от

страната на инсталацията е пру-

жинна, тип „push-in“, а към освети-

теля – пружинна.

Свързването на проводника към

осветителното тяло се извършва

като двете части на корпуса се при-

тискат една към друга, след което

се вкарва проводникът (многожилен,

без накрайник). По този начин връзка-

та е готова, без да е необходимо из-

ползването на специален инстру-

мент.

Клемите за свързване на освети-

телни тела също имат отвор за про-

верка на напрежението. Съществе-

но тяхно предимство са минимални-

те габарити.

Техническа спецификация
на клемите
Този вид клеми се изработват от

следните материали: на корпуса - по-

лиамид PA 66, цвят (RAL 7035), а на

тоководещата шина - електролитна

мед, калайдисана.

В съответствие с изискванията

на EN60998 -  от страната на инста-

лацията, проводникът е меден едно-

жилен, със сечение 2 x 1-2.5 mm2, а от

страната на осветителя се използ-

ва меден многожилен проводник, със

сечение 1 x 0.5-2.5 mm2.

Съгласно UL486С, от страната на

инсталацията се използват провод-

ници AWG 17 – 14, а от страната на

осветителя - AWG 20 - 14.

Клемите за свързване на освети-

телни тела са с номинален ток/напре-

жение: 24 А / 400 V и 20 A/600 V, как-

то и с номинално импулсно напреже-

ние 4 kV.

Те се проектират за продължител-

на работна температура до +105 °С

(съгласно UL 746B). Работният им

обхват по отношение на температу-

рата на околната среда е от -40 °С

до +60 °С.

Лустер-клеми
Лустер-клемите са класически

винтови клеми за електрически ин-

сталации - фигура 3. Представляват

проходни винтови клеми (вход - изход).

Специфичното при тях е, че нямат

замоствания и други връзки. В конст-

руктивно отношение, връзката е

подобна на характерната за редови-

те клеми, но обособената тоководе-

ща шина не е задължителна. Най-че-

сто тя се слива с контактната ско-

ба.

Лустер-клемите се произвеждат

като редици от съединени клеми, в

общ блок (най-често 12-полюсни).

Използват се за свързване на про-

водници със сечение 2.5 до 25 mm2.

Необходимият брой клеми се от-

странява от общия блок клеми. При

бакелитовите и някои други видове

лустер-клеми, отстраняването на

необходимия брой от тях от общия

блок се извършва чрез отчупване с

помощта на отвертка. При поли-

амидните и полиетиленовите клеми

тази операция се осъществява с

нож.

Лустер-клеми
с предпазна
пластина
Според броя полюси клемите са:

2-, 3-, 4-, 6-, 12-, 14- и 16-полюсни. Най-

често използвани са малките сечения

– между 2.5 и 6 mm2.

Конструктивно, почти всички лу-

стер-клеми имат предвидени отвори

за монтиране на панел (в кутия и др.).

Предлагат се и модели, предназначе-

ни за свободен монтаж.

Известно е, че при обикновените

лустер-клеми, винтчето наранява

проводника. Възможно е дори да го

скъса. По тази причина са разработе-

ни и се предлагат лустер-клеми с

предпазна пластина (т. нар. wire

guard). Тя е част от клемата, разпо-

ложена между винтчето и проводни-

ка, и не позволява смачкване на про-

водника.

Технически данни
на лустер-клемите
Като материал на корпуса на този

вид клеми се използва бакелит; екст-

рудиран самогасящ се полиамид (без-

цветен); полиетилен (черен или бял)

и др. Контактните елементи се из-

работват от месинг/пасивиран ме-

синг за вложката и пасивирана сто-

мана за винта.

Лустер-клемите се характеризи-

рат с номинално напрежение 450 V.

При използването им за свързване

на проводници със сечение 25 mm2,

номиналното напрежение е 750 V.

Работният температурен ин-

термал е сред основните характе-

ристики на лустер-клемите. За кле-

ми от полиамид и полиетилен, мак-

сималната допустима температу-

ра на околната среда е в диапазона

от +85 °С до 110 °С. Максималната

тестова температура (според EN

60998) е в интервала от +115 до 140

°С.

Фиг. 3.
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Обект на настоящата статия са базови изисквания

към техническите характеристики и инсталацията на

различни видове основни и аварийни осветителни тела,

подходящи за използване в подземни паркинги. Обект на

материала са и съвременните възможности за центра-

лизираното им управление. С информацията, съдържаща

се в статията, не се изчерпват всички възможности за

изграждане на съвременни осветителни системи в под-

земни паркинги, а само се поставя акцент върху някои от

тях. Поради интереса към темата, тя ще бъде продължена

и в други броеве на сп. Технологичен дом.

Постигане на еднаква осветеност
Препоръчителните светлотехнически характеристи-

ки на осветлението за подземни паркинги могат да се

видят в таблица 1. Стойностите трябва да бъдат изме-

рени и/или изчислени на открит участък от настилката

на паркинга, на който не е паркирано превозно средство.

Естествено, допускат се и отклонения от посочените

стойности, в зависимост от желанието на клиента. Така

например нерядко собствениците на търговски обекти

изискват по-високи нива на осветеност на подземните

паркинги, от препоръчаните в таблица 1, за да повишат

сигурността на превозните средства и безопасното

придвижване на хората и автомобилите в зоната.

Постигането на еднакви нива на осветеност в целия

паркинг се постига чрез изчисляване, постигане и поддържа-

не на оптимално съотношение между максималните и

минималните нива на осветеност, посочени в таблица 1.

В някой случай може да се приложат алтернативни реше-

ния, при които се използват по-мощни източници, осветя-

ващи по-големи пространства или се променя височината

на монтаж с оглед рационализиране на общата енергийна

консумация на цялата система. Вариант е и използването

на специални ефективни рефлекторни системи.

Лесна адаптация на шофьора през деня
Осветлението в подземните паркинги следва да е про-

ектирано така, че да осигурява нормална видимост за

придвижване на хората от и до техните превозни сред-

ства, както и до изходите, асансьорите и стълбите. Не-

обходимо е прецизно изчисляване на разстоянието между

осветителните тела, така че да не се създават тъмни

зони.

Също така ниските тавани в типичния закрит паркинг

изискват прецизен контрол на светлинното разпростра-

Осветление на подземни
паркинги
Съвременни тенденции в техническите решения за осветление
на мащабни подземни паркинги

Отсъствието на естествена светлина в подземните паркинги

отрежда първостепенна роля на изкуственото и аварийното

осветление. При проектирането му се взима под внимание не-

прекъснатият режим на работа в среда, която често е с пови-

шена влажност. Приложните специфики определят и основните

изисквания към осветлението - ниска енергийна консумация, вла-

гоустойчивост и дълъг експлоатационен живот.
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нение, с минимални отблясъци в зона-

та за пряка видимост. Към освети-

телните тела се предявява изисква-

нето да бъдат с малка височина, да

излъчват достатъчен светлинен

поток, който да елиминира образува-

нето на сенки и да създава усещане

за простор. Както вече бе подчерта-

но, разработени са специализирани

рефлектори именно за изпълнение на

изброените изисквания.

През деня, осветлението на входа

на паркинга трябва да осигурява пла-

вен преход между ярката дневна

светлина и изкуствената светлина

в него. Целта е, когато шофьорът

излезе от ярко осветения паркинг, да

може лесно да адаптира зрението си

към осветлението навън. Електри-

ческото осветление, в допълнение със

слънчевата светлина на входа на

паркинга, трябва да осигуряват свет-

линен фон, съответстващ на мини-

малните критерии от таблица 1.

Използвани осветители
в подземните паркинги
Осветителните тела за подземни-

те паркинги са основно два вида.

Първият - обхваща модели, които не

са с широк ъгъл на разпространение

на светлината и разполагат с плос-

ки рефлектори. Вторият вид - включ-

ва осветителни тела с широк ъгъл на

разпространение на светлината,

позволяващ монтирането им на голе-

ми разстояния. При първия вид съще-

ствува възможност за добавяне на

двойна светлоотразяваща система,

която контролира отблясъците и

позволява увеличаване на разстояни-

ето между телата.

Осветителните тела с приложе-

ние в подземни паркинги обикновено

са газоразрядни лампи с висок интен-

зитет на излъчване - металхалоген-

ни и натриеви лампи високо наляга-

не. В допълнение, някои модерни ос-

ветителни систе-

ми използват от-

ворени осветител-

ни тела за пости-

гане на още по-го-

лям интензитет на

излъчване. В някои

случаи се инстали-

рат натриеви лам-

пи ниско налягане.

Сред широко из-

ползваните осве-

тители за подземни паркинги са и лу-

минесцентните лампи. По света

съществуват и паркинги, при които

с оглед постигане на оптимален раз-

ход на енергия и голяма дълговечност

на източниците, осветлението е ре-

шено със светодиоди.

Предимства на LED моделите
Добре известно е, че светодиод-

ните осветители са сред най-съвре-

менните решения в областта на ос-

ветителната техника. Използването

им в осветяване на подземни паркин-

ги обаче все още не е широко разпро-

странено.

За паралел, светлинната им ефек-

тивност е между 50 и 100 lm/W, до-

като при лампите с нажежаема ниш-

ка е 12-15 lm/W, а при луминесцент-

ните – около 50 lm/W. Крайният ре-

зултат е осигуряване на желана сила

на светлината с десет, а понякога и

с повече пъти по-малък разход на

електроенергия. Например, 12-ватов

LED източник би могъл да дава свет-

линен поток колкото 150-ватова лам-

па с нажежаема нишка.

Сред останалите предимства на

светодиодното осветление е дълги-

ят им работен цикъл. Животът им е

средно 50 000 часа, като вече не са

малко LED със 100 000 часа живот.

Дългият срок на експлоатация

позволява запояване на светодиоди-

те, вместо завиването им. Така се

избягват редица повреди, дължащи се

на лош контакт, независимо от при-

чините за възникването им (окисле-

ние, умора на материала и др.). Пред-

лагат се и LED осветители за мон-

таж в пътни и подови настилки, чрез

които се осъществява очертаване на

алеите за придвижване в подземните

паркинги. Върху тях спокойно могат

да преминават коли, тъй като из-

държат статичен товар до 2 тона.

Независимо от вида на използвания

светлинен източник, осветителните

тела, инсталирани в подземен пар-

кинг, трябва да притежават няколко

основни характеристики – влагоус-

тойчивост, здравина, устойчивост на

вибрации и други.

Аварийно осветление
на подземните паркинги
У нас трудно би могъл да се наме-

ри паркинг в жилищна сграда с ава-

рийно осветление. Въпреки това оба-

че, в редица приложения изграждане-

то на аварийно осветление е от из-

ключителна важност. Както е изве-

стно, функцията на аварийното ос-

ветление е да възстанови осветява-

нето в паркинга при цялостно или

частично отпадане на основното

захранване. Това осветление се спе-

цифицира според необходимата

продължителност и сила на светене,

оптималното разстояние и взаимно

разположение между отделните осве-

тители, времената за работа в ава-

риен режим и други характеристики.

За разлика от аварийното основ-

но осветление, евакуационното има

за цел да осигури достатъчна осве-

теност на изходните маршрути и

безопасността на хората, напускащи

паркинга поради възникнали аварийни

ситуации. Важна характеристика на

евакуационното осветление е

продължителността на светене. Тя

е различна в зависимост от конкрет-

ното приложение на осветителите.

По принцип, за да се осигури оптимал-

на работа на системите, европейс-

ката стандартизационна база регла-

ментира различни тестови меропри-

ятия, свързани с проверка на изправ-

ността им.

Захранване и местоположение
на осветителите
Към осветителите за аварийно ос-

ветление - основно и евакуационно,

съществува изискването да се зах-

ранват от независим източник на на-

прежение или да се превключват към

него автоматично, при внезапно

отпадане на основното захранване.

Регламентирана е не само приложна-

та област на евакуационното освет-

ление, но и конкретното местополо-

жение на осветителите. Съществу-

ват и ясни изисквания по отношение

на големината на надписите върху

табелите.

Таблица  1.
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В зависимост от конкретния слу-

чай контролните органи разполагат

с правомощията да изискат поста-

вянето на евакуационни табели и на

допълнителни изходни маршрути.

Сред местата, на които се поставят

евакуационни осветители, са - близо

до всяка изходна врата и противопо-

жарно табло. По отношение на

стълбищата изискванията са много

строги - необходимо е всяко стъпало

да бъде осветено от директно насо-

чена светлина.

Осветяване на изходния маршрут
По отношение на евакуационното

осветление, означаването и осветя-

ването е задължително и при всяка

промяна в нивото на пода, посоката

на маршрута, при пресичане на кори-

дори и на всеки външен изход. Прибли-

зителното разстояние между еваку-

ационните осветители е около два

метра. Принципно, дистанцията меж-

ду отделните осветители зависи от

фотометричните им характеристи-

ки. При изграждане на евакуационни

осветителни системи на основни

изходни маршрути с ширина до два

метра се изисква осигуряване на

осветеност от минимум 0.2 lx по

централната линия на коридора и 0.1

lx на един метър от нея. За осветя-

ване на широки коридори, нормирана-

та осветеност е със средна стой-

ност 1 lx.

Освен да осигурят подходяща осве-

теност, системите за евакуационно

осветление имат и важната задача да

информират и ориентират хората за

всяка промяна в основния и допълни-

телните изходни маршрути от сгра-

дата. За тази цел е разработена

строга система от типизирани стан-

дартни символи, общи за всяка от

държавите, членки на Европейския

съюз. Чрез подреждането им съобраз-

но спецификите на конкретния изхо-

ден маршрут движението на хората

по него се улеснява. Минималното

видимо разстояние на изходно означе-

ние, регламентирано стандартизаци-

онно, е приблизително 200 метра.

Автоматично управление
на осветлението
За постигане на основните изис-

квания към осветителните тела в

подземните паркинги – енергийна

ефективност и дълъг експлоатаци-

онен живот, се използват различни

технически решения, част от които

е, например, свързване на инстала-

цията към системата за сграден ме-

ниджмънт. С нейна помощ могат да

се програмират различни режими на

работа на осветлението в паркин-

гите, така че да се постигне мак-

симална енергийна ефективност. За

целта в системата се интегрират

различни видове датчици, като на-

пример сензори за присъствие, кои-

то регистрират отсъствието на

движещи се обекти и изпращат сиг-

нал до контролния модул. В зависи-

мост от предварително зададените

режими модулът изключва осветле-

нието напълно или го димира до ми-

нимум след определен интервал от

време.

Във възможностите на система-

та е и енергоспестяващ режим на ра-

бота, при който се изключват пос-

ледователно различни осветителни

тела, с оглед увеличаване на екс-

плоатационния им срок и постигане

на енергийна ефективност.
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Панели за двойните
подове
Повечето подови панели се изра-

ботват от ПДЧ, калциев сулфат,

стомана или стъкло и имат клас на

пожарозащита от F30 до F60. Плочи-

те влизат една в друга чрез специал-

ни жлебове, слепват се и зрително

образуват стабилна повърхност без

фуги. Съобразно индивидуалните по-

требности, конфигурацията на кан-

товете осигурява затворени и отва-

ряеми части в различните зони. Из-

важдането на панелите се осъще-

ствява лесно с помощта на вакуумен

подемник (лапа). Системата се мон-

тира на стоманени крачета, за да се

изравнят неравностите на бетоно-

вите плочи, характерни за грубото

строителство. Плочите с лист от

галванизирана стомана от долната

страна позволяват високи натовар-

вания без използване на траверси

между крачетата, което ги прави

предпочитани в приложения, при кои-

то се изисква голяма достъпност на

пространството под двойния под.

Най-разпространеният вариант при

инсталацията на двоен под са плочи-

те от калциев сулфат и ПДЧ.

Инсталационни подове
Част II. Видове покривни панели и настилки

Плочи от калциев сулфат
Сред основните материали за из-

работване на двойния под е анхид-

ритът, който се получава от хомо-

генна паста калциев сулфат, подси-

лена с естествени и минерални ниш-

ки. Неговата плътност е 1450 кг/м3.

Произвежда се по специална техноло-

гия - материалът се пресова, суши,

калибрира и обработва, в резултат

на което се получава хомогенен, вла-

гоустойчив, негорим продукт с мак-

симален технически и акустичен ком-

форт. При производството му са

възможни отклонения от зададените

размери максимум за дължина на

страната - ± 0,2 мм; за дължина на

диагонала - ± 0,3 мм и по отношение

на дебелината - ± 0,2 мм.

Изборът на покритие за плочите

от калциев сулфат се извършва на

база на естетически, механични и

електростатични изисквания. Плочи-

те обикновено се изработват в три

възможни дебелини: 30, 34 или 36 мм.

Поради високото съдържание на кал-

циев сулфат, ограничаване на шума

в помещенията се постига дори чрез

използване на плочи с малка дебели-

на. Резултатите от тестовете,

проведени в лабораторни условия,

варират в зависимост от типа на

покритието. Плочите от калциев

сулфат са подходящи за инсталация

в офиси с нормално натоварване,

компютърни помещения и индуст-

риални сгради с високи натоварвания.

Плочи от ПДЧ
Основният материал за производ-

ството на плочите от ПДЧ са дървес-

ните частици с висока плътност

(около 700 кг/м3), горещо пресовани

и свързани с растителни смоли. Из-

ползва се висококачествена дървеси-

на, предимно иглолистна, със

Инсталационните подове са гъвкаво и надеждно техническо

решение, подходящо за улесняване на монтажа и оптимизира-

не на топологията както на електрически инсталации, така

и на системи за отпадни води, сгъстен въздух, подово ото-

пление и др. Във възможностите им е изпълнението на раз-

лични задачи, свързани с климатизация и вентилация на поме-

щенията, като за целта в тях се монтират дифузори или други

вентилационни панели. В продължение на темата от миналия

брой на сп. Технологичен дом, в която ви запознахме с основ-

ните елементи в конструкцията на двойните инсталацион-

ни подове, в настоящата публикация ще обърнем внимание на

видовете покривни повърхности и техните характеристики.
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съдържание на формалдехид в границите на европейския

стандарт за клас Е1. Покритието се залепва с лепило на

водна основа. Възможните допуски при производството

на плочите от ПДЧ са: максимално отклонение на дължи-

ната на страната ± 0,2 мм; максимално отклонение на

дължината на диагонала ± 0,3 мм и максимално отклоне-

ние на дебелината ± 0,2 мм. По заявка на клиента, прово-

димите плочи могат да се произведат с електрически

мост между покритието и металното фолио отдолу,

което гарантира във всички случаи устойчивост най-

малко 10 мегаома срещу евентуален токов удар.

Акустичните качества на плочите от ПДЧ зависят от

типа на използваното покритие, съобразно със специфич-

ните изисквания за шумоизолация. Плочите от ПДЧ са

подходящи за офиси, компютърни помещения и централи,

апаратни и диспечерски помещения, за които е характерно

нормално натоварване.

Разнообразие от използвани настилки
Настилките, които се полагат върху плочите, могат

да бъдат от различен материал - мокет, линолеум, пар-

кет, естествен гранит и други. Най-разпространените

подови настилки, подходящи за двоен под, са мокетните

плочи, чиито размери са съобразени с размера на плочи-

те на двойния под. Обикновено те са: 50х50 или 60х60 см,

но могат да се изработят и по индивидуален размер.

Подходящи са за офиси и административни сгради, пора-

ди лесната подмяна на отделните плочи при повреждане,

високия комфорт и шумоизолиращите свойства, лесния

достъп до кабелните системи под двойния под и други.

Използват се и настилки, изградени от рециклиран по-

липропилен, ПВЦ, гума, тъфтинг, мокет, иглен мокет,

ламинат, керамика, естествен камък, гранитогрес и други.

Гранитогресът, използван като настилка за повдигнати-

те подове, може да бъде различни видове - матиран,

сатениран, полиран, полуполиран, грапав, грапаво-полиран.

За максимално съчетаване на отделните елементи и

запазване на целостта им се използват няколко вида си-

стеми за защита на ръбовете на настилката.

Системи за защита ръбовете на настилката
Сред възможните варианти за защита е специална

околовръстна обработка на керамичната плочка, при ко-

ято се осъществява свързване между нея и носещия па-

нел. Така се създава твърда полиуретанова връзка около

ръбовете на плочката, с номинален размер 592 х 592 мм,

така че готовият продукт да е с размери 600 х 600мм

(допустимите отклонения са десети от милиметъра).

Освен че предпазва ръбовете на плочката и напасва раз-

мерите й към модулната схема на повдигнатия под, поли-

уретановата връзка осигурява твърдост, устойчивост на

киселини и основи (като самата плочка) и негоримост.

Друг вариант е образуване на единен моноблок между

керамичната плочка и панела, чрез инжектиране на поли-

уретан. Полиуретанът се инжектира не само около ръбо-

вете на плочката, но и около панела (с цел защита), а и

между двата елемента (за осъществяване на свръзка).

По този начин се образува общ компактен и твърд моно-

блок. Тази система има най-широко приложение, тъй като

дава възможност за голяма свобода в използването на

плочки с различни размери, предварително калибровани с

цел да се оформят фугите между тях.

Често използван вариант е и общата защита на ръбо-

вете на плочката и панела, чрез залепване на черно PVC

или ABS фолио. Тази система се използва предимно за плочки

от гранитогрес, с размери 600 х 600 мм, като калиброва-

нето в този случай се прави до размер 598 х 598 мм. След

като се залепи плочката за панела, около тях се залепва

черно PVC или ABS фолио, с дебелина 1 мм. По този начин
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Сред възможните начини за организация на ка-

белите в пространството под двойните подове са

кабелните канали. Разбира се, те се използват мно-

го по-широко в самите помещения, придавайки много

по-естетичен вид на работната или жилищната

зона. Кабелните канали представляват практичен

метод за организация на захранващите и комуника-

ционни кабели в помещението. Увеличават надежд-

ността на работа на електрическите системи и по-

зволяват бърза адаптация при необходимост от пре-

аранжиране на интериора. Произвеждат в пълно

съответствие със стандартите за безопасност,

а инсталирането им става бързо и лесно.

Според материала, от който са произведени, ка-

белните канали се делят на:

Алуминиеви - анодно оксидирани или с алумини-

ево покритие. Те са здрави и могат да се използват

за по-сложни като топология системи.

Стоманени - най-често се изработват от по-

цинкована листова стомана. Предлагат се с покри-

тие в различни цветове. Този тип канали, също

както и алуминиевите, се характеризират с висо-

ка здравина.

елементът се вписва в модула на по-

вдигнатия под. Характерни за тази

система са фуги от едва 2 мм.

Пожарозащита на елементите
При електро- и обезпрашаващи

инсталации винаги има вероятност да

възникне пожар вследствие прегрява-

не на инсталацията. Добре е да се има

предвид, че при двойни подове с висо-

чина по-малка от 20 см, по-трудно

възниква пожар с пламък поради по-

малкото пространство и отсъстви-

ето на достатъчно кислород. Поради

тази причина, двойните инсталацион-

ни подове с по-голяма височина тряб-

ва да отговарят на определени проти-

вопожарни изисквания. Например да

осигурят защита на съседните поме-

щения и аварийните изходи.

Също така трябва да са предви-

дени и мерки за предотвратяване

възникването на пожар - поддържане

на здравината на горните панели,

съблюдаване на срока на годност на

всички елементи от системата, из-

бор на подходяща степен на защита

на елементите, съобразена със сре-

дата и приложението и т.н.

Вентилационни и
климатични системи
Както вече бе подчертано, пара-

лелно с организацията на електроин-

сталациите, двойните подове могат

да се използват за системите за

вентилация, отопление или охлажда-

не на помещенията.

Познати са два възможни начина за

изграждане на вентилационни и кли-

матични системи – отворен и зат-

ворен тип система. При отворения

вариант, въздухът излиза под наляга-

не директно през вентилационни ре-

шетки в горните панели на пода. Към

тях могат да се добавят и различни

видове прахоуловители. При затворе-

ните системи въздухът е насочван

през мрежа от въздуховоди или през

отделения, които са фиксирани към

вентилационните решетки или дифу-

зорите.

От PVC - пожаробезопасен PVC материал,

несъдържащ кадмий и олово. Както е известно, този

материал се реже лесно. Освен това кабелните ка-

нали, изработени от пластмаса, са леки и лесни за

монтаж. Устойчиви са на ултравиолетова светли-

на.

От дехалогенизирана пластмаса - матери-

алът се характеризира с висока устойчивост на

натиск. Изработените от него канали са високо-

устойчиви на UV-светлина. В случай на пожар, не

отделят газове, които биха могли да образуват

опасни за здравето киселини при контакт с вода.

Това свойство ги прави особено подходящи за

монтиране в болници и компютърни центрове.

Както PVC каналите, повърхността им е добре

полирана, което обяснява лесното им почиства-

не. Материалът е лек, а системите - лесни са из-

работка и монтаж.

Дървени - дизайнерите ги приемат като елемент

от цялостните интериорни концепции. Вариация са

и каналите изработени от друг материал, например

алуминий с дървена облицовка. От дърво се правят

и миниканали.

Материали за кабелни канали
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Съвременните модели
са с малка грешка
Принципът на работа на турбин-

ковите разходомери е добре извес-

тен. За обема на преминалия през

разходомера газ се съди по броя завъ-

ртания на турбинното колело, монти-

рано в корпуса на уреда. Този вид

разходомери се използват преимуще-

ствено за измерване на големи деби-

ти, което обяснява високите оборо-

ти на въртене на турбинното коле-

ло. Високите обороти обикновено се

редуцират чрез използването на мно-

гостъпален редуктор, след което

посредством съответен съединител

се подават към брояч, монтиран извън

газовата камера. Газовият поток се

ускорява и линеаризира във входния

канал на разходомера, преди да дос-

тигне до турбинното колело. По този

начин смущенията, внасяни от завих-

рянето на газовия поток, се изключ-

ват.

В процеса на ускоряване на газа,

част от енергията на налягането се

преобразува в кинетична енергия, т.е.

статичното налягане намалява. Об-

ратно, след турбинното колело газо-

вият поток преминава през коничен

по форма изходен канал, при което

скоростта му намалява и част от

кинетичната енергия се преобразува

в налягане. Съвременните турбинко-

ви разходомери са с оптимизирана

геометрия на входящия и изходящия

канал и турбинното колело, която

позволява с минимални загуби на на-

лягане да се постигне минимална

Турбинкови разходомери
за газ
Утвърдено техническо решение за измерване разхода
на значителни газови потоци

Турбинковите разходомери са сред широко използваните прибори

за измерване дебита на природен газ. Обект на настоящата ста-

тия са техните конструктивни и инсталационни специфики, прин-

ципът им на действие, както и някои основни технически изиск-

вания, свързани с експлоатацията на турбинкови разходомери.

измервателна грешка за широк измер-

вателен обхват.

Разнообразие от
конструктивни решения
Разнообразието от конструктив-

ни изпълнения при турбинковите раз-

ходомери е много голямо. Често тур-

бината и прилежащите й конструк-

тивни елементи са присъединени

директно към фланцеви корпус. Пре-

димство на подобни конструкции

турбинкови разходомери е елемен-

тарността им. Недостатък е, че

някои напрежения в газопровода, към

който се свързва измервателният

уред, могат да окажат неблагоприят-

но влияние върху работата на разхо-

домера и да понижат точността му

на работа.

Предлагат се и конструкции раз-

ходомери за природен газ, при които

има функционално разделяне на корпу-

са и измервателната тръба, нарича-

на още сменяем патрон на уредите.

Сменяемият патрон се произвежда

като отделен възел от корпуса и е

възможно да бъде предварително

калибриран върху изпитвателен

стенд. При използването на подобни

като конструкция разходомери замя-

ната на стари патрони с нови се

прави на място, без да е необходимо

да се закупува и нов корпус на уреда.

Също така е възможно с помощта

на адаптер да се инсталира сменяем

патрон с по-малък диаметър от съот-

ветстващия на диаметъра на газо-

провода. По този начин се измерват

по-малки обеми газ по-точно, тъй

като при използването на работни

колела на турбината с по-малки га-

барити и следователно по-ниско

тегло се наблюдава по-малко механич-

но триене. Поставянето на по-малък

по диаметър сменяем патрон е

възможно, когато например в опреде-

лени периоди от време през мрежа-

та се подават по-малки дебити.

Корекция на измерването
към нормални условия
Въпреки че турбинковите разходо-

мери измерват обема на газа в реал-

Фиг.1.
Принципна

конструктивна
схема на

турбинков
разходомер
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ни условия, за целите на търговско

измерване е необходимо резултати-

те да се приведат към т.нар. нормал-

ни условия на процеса. Те включват

извършването на всички измервания

при стойности на температурата и

налягането, постигнати като спора-

зумение между доставчика и ползва-

теля на горивото. Съответно, за да

се преобразува текущият обем на

природния газ към т.нар. нормален

обем, се използват съответни корек-

тори. За целта се следят текущите

стойности на температурата и на-

лягането. Изборът на място, в кое-

то се монтират съответните дат-

чици за налягане, температура и

плътност, трябва да бъде много доб-

ре прецизирано. От една страна,

местоположението следва да бъде

избрано така, че датчиците да не

внасят смущения в измервателното

средство. От друга страна, мон-

тажът им трябва да осигурява прав-

доподобно снемане на текущото

термодинамично състояние в точка-

та на измерването.

Преоразмеряване на работното
колело и редуктора
За да се гарантира дългата и без-

проблемна работа на турбинковите

разходомери, лагерите на работното

колело на турбината и редукторът се

преоразмеряват. По този начин, в

случай на работа на разходомера при

по-високо натоварване от максимал-

но определеното от производителя,

уредът продължава да работи с от-

носително добри метрологични харак-

теристики. Обикновено свръхнато-

варването, което един разходомер би

могъл да понесе, е от порядъка на

160% от максималния дебит.

Около 80% от всички турбинкови

разходомери се калибрират по съот-

ветната калибрационна методология

върху тестови стендове с използва-

нето на въздух с атмосферно наляга-

не. На практика, обаче, тези разхо-

домери се използват за измерване

разхода на природен газ с налягане по-

високо от атмосферното. Тъй като

внесената систематична грешка се

отчита, турбината и редукторът се

оптимизират за работа на уреда с

природен газ.

Точността на измерване -
по-малка при по-високо налягане
Точността на измерване при тур-

бинковите разходомери е от първос-

тепенно значение, особено предвид

факта, че този вид уреди се използ-

ват за измерване на значителни обе-

ми природен газ. На фигура 2 е пока-

зана кривата на грешката, характер-

на за турбинков разходомер, която е

получена от изпитвателен стенд,

работещ с въздух под барометрично-

то налягане.

Установено е, че има много малка

разлика между кривата на грешката

във въздушни потоци, характеризира-

щи се ниски Рейнолдсови числа, и

кривата на грешката, характерна за

потоци природен газ с високо наляга-

не. Направени проучвания показват, че

тази разлика, в зависимост от всеки

конкретен случай, е различна, но е в

диапазона ±0.5%. Също така кривата

на грешката е по-малко стръмна при

работа на уредите с газови потоци

с по-високо налягане в сравнение с

газови потоци с по-ниско налягане.

Следователно при по-високи наляга-

ния грешката при турбинковите раз-

ходомери се колебае в по-тесни гра-

ници.

Точността и стабилността на

работа на турбинковите разходоме-

ри при измерване на газови потоци с

високи налягания би могла де се про-

вери в условия, близки до реалните,

т.е. на изпитвателен стенд с приро-

ден газ под високо налягане. За да се

намали систематичната грешка, от-

клонението в налягането при газоме-

ри, измерващи разхода на газови по-

тоци с високи налягания, се отчита

при пресмятанията като функция на

дебита или на Рейнолдсовото число

от електронен коректор.

При по-високо налягане се
увеличава обхватът
Редица специалисти са на мнение,

че измервателният обхват на турбин-

ковите разходомери за газ е по-широк

при измерване на газови потоци с по-

високо налягане. Защо това е така?

При работа на този тип разходомери

с дебити, близки до минималната

стойност на измервателния им об-

хват, режимът на работа на уреда се

влияе от връзката между въртящия

момент, задвижващ работното коле-

ло на турбината (привеждано в дви-

жение от газа), и въртящия момент,

действащ в противоположната посо-

ка (дължащ се на силите на механич-

но триене). Тъй като задвижващият

работното колело въртящ момент

нараства линейно с увеличаването на

плътността на газа, въртящият мо-

мент, действащ върху работното

колело на турбината, се увеличава с

нарастването на налягането. Следо-

вателно, минималният въртящ мо-

мент, необходим за да се постигне

желаната точност, се достига по-

бързо при по-голяма плътност на газа

в сравнение с работа на уреда с газо-

ви потоци с по-ниска плътност. Пора-

ди изброените причини, с увеличава-

нето на налягането нараства и измер-

вателният обхват на турбинковите

разходомери за природен газ.

Монтаж - преди или след
регулатора на налягане
Използването на турбинковите

разходомери в газорегулиращи стан-

ции е свързано с необходимостта от

съобразяване с факта, че в тях висо-

кото налягане на природния газ, под

което горивото се транспортира в

преносната мрежа, се понижава до на-

лягането, характерно за разпредели-

телните мрежи. На практика понижа-

ването на налягането се реализира

чрез използване на регулатор на на-

лягане. Обикновено за целите на

търговското измерване на горивото,

Фиг.2.
 Крива на грешката,

характерна за
турбинков разходомер
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постъпило в газорегулиращите стан-

ции, се използват турбинкови разхо-

домери.

Съществуват две алтернативни

места за монтаж на разходомерите

- преди регулатора, където налягане-

то на потока е високо, или след ре-

гулатора, където налягането на газа

е ниско. И в двата случая се използ-

ват стандартни като изпълнение

турбинкови разходомери.

Решения за ограничаване
смущенията в потока
Както вече бе подчертано, турбин-

ковите разходомери са много прециз-

ни уреди. Разбира се, метрологични-

те им характеристики са най-добри,

т.е. работят с най-висока точност

на измерване, когато турбинното

колело се задвижва от поток с посто-

янна скорост, без смущения. Не бива

да се забравя, че записаните в пас-

портите на уредите метрологични

характеристики са постигнати на

изпитвателни стендове. Следова-

телно, те биха могли да се възпроиз-

ведат в практиката, само ако пара-

метрите на потока са идентични

между работата им в практиката и

в процеса на изпитване на уредите в

съответната лаборатория.

Ако турбинковите разходомери

измерват потоци, за които са харак-

терни смущения, включително турбу-

лентни завихряния, е препоръчител-

но използването на съответни тех-

нически решения с цел т.нар. изпра-

вяне на потока. С помощта им сму-

щенията се ограничават.

Съществуват различни системи за

ограничаване смущенията на потока.

Изборът им се базира на характер-

ните за конкретния случай смущения

на потока. Входният канал на турбин-

ковите разходомери също изпълнява

т.нар. изправяща функция. Премина-

вайки през този участък, газовият

поток се ускорява и смущенията ав-

томатично се редуцират чрез изпол-

зването на направляващи.

Монтажни специфики
на турбинковите разходомери
Тъй ката входният участък на

разходомерите изпълнява и функция-

та на изправител на потока, този вид

разходомери са по-малко чувствител-

ни към смущения в сравнение с други

видове разходомери. По тази причи-

на монтажът им е свързан с по-мал-

ки изисквания по отношение на дължи-

ната на правия участък от газопро-

вода, преди монтирането на измер-

вателния уред.

По принцип повечето производите-

ли на турбинкови разходомери пре-

поръчват дължината на правия

участък преди уреда да бъде пет пъти

диаметъра на газопровода, в случаи-

те, при които налягането на потока

е по-високо от 4 bar. Ако налягането

на потока е по-ниско от тази стой-

ност, препоръчителната дължина на

правия участък е три пъти диаметъ-

ра на газопровода. Също така следва

да се има предвид, че когато регула-

торът на налягане е монтиран непос-

редствено преди турбинковия разхо-

домер, минималната дължина на пра-

вия участък е равна на десет пъти

номиналния диаметър на газопровода.

Както бе подчертано, към диа-

метъра на газопровода след измерва-

телния уред не съществуват изиск-

вания. Има изискване единствено по

отношение на диаметъра на газопро-

вода - той трябва да съответства

на този на разходомера.

Разбира се, предлагат се турбин-

кови разходомери, при които съще-

ствуват различни от описаните изис-

квания към диаметъра и вида на уча-

стъка от газопровода преди и след

мястото, в което е монтиран уредът.

Периодична проверка
на разходомерите
Както всички измервателни уреди

и турбинковите разходомери изиск-

ват периодична проверка. По принцип,

разходомерите се демонтират и про-

веряват в специализирани лаборато-

рии.

В приложения, свързани с непрекъ-

сната доставка на природен газ и

високи изисквания по отношение на

използваните измервателни уреди,

тези проверки се изпълняват при по-

различна процедура. За целта се

свързват две измервателни системи

в серия, въпреки че това увеличава

себестойността на инсталацията.

Използват се два вида серийно

свързване на разходомерите.

При първия вид свързването меж-

ду двете измервателни системи е

трайно. В този случай, газовият по-

ток преминава последователно през

двете независимо работещи измер-

вателни системи, инсталирани в се-

рия. Чрез специална мониторингова

система показанията на двата раз-

ходомера се сравняват непрекъснато

и при регистриране на разлики меж-

ду измерените стойности се при-

стъпва към съответните проверки.

Вторият вид свързване на измер-

вателните системи е временно. При

него за определен период от време с

цел проверка на постоянно работеща-

та измервателна система в инста-

лацията се включва втора. Изпълня-

ва се двупътна инсталация, при коя-

то се реализират два контура с

възможност за спиране протичането

на природния газ през всяка от тях.

По този начин се сравнява работата

на измервателните системи за опре-

делен период от време.

Фиг.3 а и б
Схема на свързване

с цел проверка
прецизността на

работа на
измервателната

система
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Уважаеми читатели, в миналия брой

на сп. Технологичен дом открихме

темата за видовете предпазна екипи-

ровка и работни облекла, които задъ-

лжително би следвало да се използват

в строителния сектор. В настояща-

та статия ще разгледаме норматив-

ните изисквания, отнасящи се до об-

леклата и средствата, предназначе-

ни за защита от специфични опасно-

сти по време на работния процес.

Маркировките
за идентификация или сигнализация се

нанасят върху личните предпазни сред-

ства (ЛПС) под формата на хармони-

зирани пиктограми или идеограми.

Според изискванията маркировките

трябва да са четливи и да остават

такива по време на предвидения срок

за използването им. Също така марки-

ровките следва да са пълни, точни и

разбираеми, за да се избегне неправил-

ната им интерпретация. В случаите,

когато съдържат думи или изречения,

е задължително условието те да са на

български език. Ако малките размери на

ЛПС или на съставните им части не

позволяват полагането на необходима-

та маркировка или на част от нея, тя

трябва да се постави върху опаковка-

та и в инструкцията за употреба.

Работното облекло, предназначено

за приложения, при които присъстви-

ето на ползвателя трябва да се сиг-

нализира визуално и индивидуално, е

необходимо да бъде снабдено с един или

няколко правилно разположени елемен-

та или средства. Те следва да из-

лъчват собствена или отразена свет-

лина, с подходяща сила, фотометрич-

ни и цветови характеристики. Облек-

лата, предназначени да защитават

ползвателя от няколко едновременни

опасности се проектират и изпълня-

ват с оглед изпълнението на съще-

ствените изисквания (специфични са

за всяка опасност поотделно).

ЛПС за защита от удари
Личните предпазни средства за

защита от удари (вследствие на па-

дане или изхвърляне на предмети и

сблъскване на част от тялото с пре-

пятствие) трябва да имат свойства,

поглъщащи в достатъчна степен уда-

рите. Тези ЛПС следва да гарантират

отсъствието на всякакво нараняване

поради смачкване или проникване в

защитаващата част. Деформирането

им до ниво, извън което извънредно

големите размери или маса на погася-

ващото устройство пречат на ефек-

тивното използване на ЛПС, не тряб-

ва да се допускат.

Такива средства са: защитни кас-

ки качулки, както и модели от плат,

от плат с покритие; кепета, бонета,

мрежи за коса със или без екран за

очите и др. Законовата рамка изиск-

ва и специалното работно облекло,

което е предназначено за защита от

падане поради подхлъзване, да се про-

ектира, произвежда и комплектова с

допълнителни елементи. Целта е да

се осигури достатъчно добро сцеп-

ление или триене в зависимост от

вида и състоянието на повърхност-

та.

ЛПС за защита срещу падане
Защитните колани, въжета и спи-

рачно оборудване за поглъщане на ки-

нетичната енергия са част от обо-

рудването за защита срещу падане

от височина. Екипировката, защита-

ваща при падане от височина или пос-

ледиците от него, трябва да се

състои от предпазен колан за цяло-

то тяло и свързваща система, при-

крепена към надеждна осигурителна

точка. Екипировката следва да е

проектирана, така че при предвиде-

ните условия на употреба, вертикал-

ното падане на ползвателя да е ми-

нимално, за да се избегне сблъскване

с препятствия. Спирачната сила не

трябва да достига стойности, воде-

щи до телесни увреждания, до раз-

късване, или дори до счупване на

съставните части на ЛПС, при кое-

то ползвателят може да падне.

Освен това личните предпазни

средства срещу падане от височина

трябва да осигурят, след спиране на

падането, положение на ползвателя,

Работно облекло и ЛПС
в строителството
Част II. Защита срещу удари, падане, въздействие на шум, огън, високи и ниски
температури и електрически ток

в което при необходимост той може

да изчака помощ. В инструкцията за

употреба, производителят дава всич-

ки необходими данни за изискваните

характеристики за надеждност на

осигурителната точка и минимално-

то свободно пространство под пол-

звателя. Производителят е длъжен и

да зададе правилния начин за поста-

вяне на предпазния колан за цялото

тяло и за монтирането на свързва-

щата система към надеждната оси-

гурителна точка.

Защита на част от тялото
срещу статичен натиск
ЛПС за защита срещу статичен

натиск трябва да са изработени

така, че да могат да отслабват

въздействието му и да не допускат

сериозни увреждания. Самите мате-

риали и съставните части на ЛПС се

съобразяват с предвидимите условия

на употреба. Избират се, проектират

се и се комплектоват с оглед осигу-

ряване на устойчивостта им на из-

триване, перфориране и разрязване,

когато са проектирани за защита на

цялото тяло или на части. Обобще-

но, тези ЛПС защитават тялото на

ползвателя от физическо въздей-

ствие с повърхностен ефект, като

триене, убождане, порязване и ухап-

ване.

ЛПС за защита от шум
За защита от шумово въздей-

ствие, което е над допустимите

стойности, се използват различни

видове специални облекла и предпаз-

ни средства. На оборудването се

нанася маркировка, посочваща сте-

пента на затихване на шума и стой-

ността на индекса на комфорт, оси-

гурявана от съответното ЛПС. Ако

това е невъзможно, маркировката се

нанася върху опаковката на специал-

ното работно облекло.

Описани са (в Наредба 3) следни-

те ЛПС за защита от шум: вътреш-

ни антифони и други подобни приспо-

собления; каски с антифони; външни

антифони за самостоятелна употре-
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ба или предназначени за монтаж на

каски; външни антифони с приемник

за ниски честоти; средства за защи-

та на слуха с устройство за дву-

странна комуникация.

ЛПС за защита срещу топлина
или огън
Личните предпазни средства, про-

ектирани за защита на цялото тяло

или на части от него срещу въздей-

ствието на топлина и/или огън, се

отличават с подходяща топлоизоли-

раща способност и механична устой-

чивост. Те се съобразяват с предви-

димите условия на употреба. Мате-

риалите и съставните части на ЛПС,

предназначени за защита от топлин-

но излъчване и конвекция, притежа-

ват подходящ коефициент на топлоп-

редаване на въздействащ топлинен

поток. Друго изискване към тях е да

са незапалими, с цел изключване на

опасността от самозапалване в про-

цеса на използването им. Ако външна-

та повърхност на ЛПС има отразява-

ща способност, силата на отразява-

не съответства на интензитета на

топлинния поток, дължащ се на лъче-

нията в инфрачервения спектър.

Материалите
и съставните части на екипировка-

та за краткотрайна употреба в сре-

да с висока температура, както и на

ЛПС, които могат да бъдат изложе-

ни на изпръскване с горещи продукти

(като големи количества от разто-

пен материал), трябва да имат дос-

татъчен топлинен капацитет. Стре-

межът е да отдават по-голямата

част от поетата топлина, едва след

като ползвателят се е отдалечил от

зоната на опасност и е свалил свое-

то ЛПС. Материалите и съставните

части на екипировката, която би

могла да бъде изпръскана от големи

количества горещи материали, при-

тежават достатъчна способност да

поглъщат механичен удар.

Материалите и съставните части

на ЛПС, за които съществува опас-

ност инцидентно да влязат в контакт

с пламък и които се използват за про-

изводство на екипировка за борба с

огъня, трябва да имат съответната

степен на негоримост. Тя следва да

отговаря на класа на вероятните

рискове, при предвидимите условия на

употреба. Изисква се материалите да

не се разтопяват под действието на

пламъка и да не спомагат за негово-

то разпространение.

ЛПС с устройства за охлаждане
Основно изискване към предпазните

средства за защита от огън е да оси-

гуряват топлинна изолация, която да

не позволява достигане прага на болка

или увреждане на защитаваните час-

ти на тялото. Известно е, че ЛПС

акумулират топлина по време на носе-

нето им. Те не трябва да позволяват

проникването на течности или пари,

както и да не допускат изгаряния в

резултат на контакт между защитна-

та им повърхност и ползвателя.

В редица случаи се използват ЛПС,

които са снабдени с устройства за

охлаждане, позволяващи абсорбиране-

то на излишната топлина, чрез изпа-

ряването на течност или сублимация

на твърдо тяло. Тези устройства се

проектират, така че отделяните

летливи субстанции да се изхвърлят

извън ползвателя, а не към него.

Средствата за защита на диха-

телните органи осигуряват ефектив-

на защитна функция при предвидими-

те условия на употреба. Инструкци-

ята за използване на всеки модел ЛПС

за краткотрайна употреба в среда с

високи температури съдържа данни

от производителя за максимално до-

пустимата експозиция на топлината,

предавана от ЛПС на ползвателя.

Защита от ниски температури
Специалното работно облекло за

защита от студ има необходимата

термоизолираща способност и меха-

нична устойчивост, съобразена с кон-

кретните специфики. Това означава,

че материалите, от които са израбо-

тени ЛПС, подходящи за защита от

ниски температури, трябва да имат

подходящ коефициент на топлопреда-

ване на топлинен поток. Еластични-

те материали и другите съставки на

ЛПС, предназначени за използване в

среда с ниска температура, следва да

се характеризират с изискваната

степен на еластичност, съобразена с

жестовете и позите на ползвателя.

Материалите и съставните части

на ЛПС, които могат да бъдат обект

на удар от големи количества студе-

ни материали, имат способността да

гасят механичните удари. Личните

предпазни средства за защита от

ниски температури осигуряват така-

ва изолация, която недопуска дости-

гането на прага на болка или увреж-

дане. Обръща се специално внимание

на периферните части на пръстите

на ръцете и на краката, вследствие

на охлаждането, акумулирано по вре-

ме на носенето на екипировката. Също

така, когато е необходимо, не се по-

зволява проникването на течности и

не се допуска предизвикването на

увреждания, в резултат на контакт

между студената им повърхност и

ползвателя. Важно изискване към ЛПС

е да защитават надеждно дихателни-

те органи.

Инструкцията за употреба на все-

ки модел ЛПС за краткотрайна упот-

реба в среда с ниски температури

съдържа данни от производителя за

максималната допустима експозиция

на охлаждане, предавана от екипиров-

ката на ползвателя при употреба по

предназначение.

Защита от ел. ток
Личните предпазни средства, про-

ектирани да защитават хората от

действието на електрически ток, се

отличават с електроизолационни

качества. Те са съобразени с напре-

жението, на което ползвателят може

да бъде изложен при най-неблагопри-

ятните предвидими условия. В зави-

симост от големината му материа-

лите и съставните части на ЛПС се

подбират, проектират и комплекто-

ват така, че токът на утечка, измер-

ван през защитната изолация, да е по-

малък от максимално допустимата

стойност, съответстваща на грани-

цата на усещане. Изпитването се

провежда с напрежение, съответ-

стващо на най-голямото напрежение,

което може да се появи на мястото

на ползване.

Видовете ЛПС, освен върху опа-

ковката, трябва да имат маркиров-

ки, показващи класа на защита и/или

работното напрежение, за което са

предназначени, серийния номер и да-

тата на производство. Тези лични

предпазни средства са предназначе-

ни изключително за работа или ма-

нипулации по електрически уредби

под напрежение или такива, които

могат да се поставят под напреже-

ние. На външната повърхност на

ЛПС, извън защитната изолация,

следва да има място за нанасяне и

на допълнителна маркировка с дата-

та на пускане в експлоатация и сро-

ковете за периодични изпитвания или

проверки. В инструкцията за упот-

реба, производителят изрично указ-

ва областта на специфична употре-

ба на ЛПС, както и вида, и периодич-

ността на изпитванията на изола-

цията, на които се подлагат през

срока на използване.
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Така например, площ от 50 кв.м.

(върху която нормално се поместват

три коли) може да послужи за изграж-

дане на пететажно съоръжение, върху

което да стане възможно паркиране-

то на 11 автомобила. Сред основни-

те предимства на многоетажните

паркинг системи е и бързото им и

лесно обслужване, възможността за

пълна автоматизация - не само на

процеса на паркиране, но и на разпла-

щане, и не на последно място пови-

шената сигурност на превозното

средство. Благодарение на факта - че

автомобилите са изолирани в недо-

стъпни за човек места, те остават

защитени през цялото време.

Как функционира
автоматизираният паркинг?
Под понятието „автоматизиран

паркинг“ се разбира метод за авто-

матично паркиране на автомобили в

гаражи с надземни и подземни конст-

рукции. Те са модулни и могат да се

разполагат по оптимален начин върху

терена, както и при необходимост от

разширение капацитетът на паркин-

га да се увеличава. Принципът на

работа при отделните видове авто-

матизирани паркинг системи е раз-

личен, но обобщено може да се опише

в няколко стъпки.

Шофьорът паркира своя автомобил

върху платформа и го заключва. Ако

системата е напълно автоматизира-

на, той задава елементарна команда

на табло с клавиатура, въвежда код

- директно или с магнитна карта,

например, и платформата се придвиж-

ва хоризонтално и вертикално до

точно определеното място за парки-

ране. Системата автоматично опре-

деля най-удачния маршрут за придвиж-

ване на автомобила. При напускане на

паркинга се използва същата карта

(код) и системата автоматично „до-

ставя“ колата до изходния портал на

конструкцията. В случай че система-

та не е напълно автоматизирана,

изборът на локация и придвижването

на автомобила се извършва от опе-

ратор.

Автоматизираните паркинг сис-

теми са много подходящи за използ-

ване в бизнес райони, от фирми за

продажба на автомобили, в болници,

университети, обществени и жилищ-

ни сгради. Паркинг системите могат

да бъдат свободно разположени до

сградите или вградени в тях. С оглед

на архитектурната естетика дори

Многоетажни
автоматизирани паркинги
Същност, принцип на действие и класификация на системите

В последните няколко години сме свидетели на все по-изос-

трящия се проблем с паркирането в столицата и големите

градове. Разширяването на „сините зони“ и малкото обще-

ствени паркинги очевидно не могат да бъдат кардинално

решение в ситуацията на концентрирана урбанизация в голе-

мите градове. Сред малкото реалистични решения на пробле-

ма е изграждането на многоетажни автоматизирани паркинг

системи. Те са атрактивни с възможността, която предла-

гат върху минимално пространство да се разположат мак-

симален брой автомобили.
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могат да се покрият с най-разнообразни облицовки от

тухли, стъкло, поликарбонат, алуминий, бетон и т.н., за

да се съчетаят стилистично с архитектурата на съсед-

ните сгради и района като цяло.

Класификация на
паркинг системите
В този и следващ брой на сп. Технологичен дом ще ви

представим основните признаци за класифициране на

автоматизираните паркинг системи. Типични признаци

за това са начинът и мястото на изграждане, типът и

възможностите на използваното управление, вместимо-

стта и спецификите в конструкцията.

Според начина и мястото на изграждане, многоетаж-

ните паркинг системи се разделят на надземни, подзем-

ни и от смесен тип.

Надземните етажни паркинг системи са подходящи за

места с голяма концентрация на коли и хора (около държав-

ни и обществени учреждения, търговски и изложбени цен-

трове, транспортни възли, спортни и увеселителни съоръ-

жения, начални спирки на метро или друг обществен

транспорт, както и в курортни и туристически центро-

ве).

Обикновено се състоят от две до пет нива, като

съоръженията се монтират върху нивелирана бетонна

площадка. Размерът на площадката се определя в зави-

симост от мястото и броя на колите, които ще се пар-

кират. В конструктивно отношение съоръжението обхва-

ща вертикални и хоризонтални стоманени греди, метал-

ни платформи, окачени в четирите ъгъла на вериги или

със стоманени въжета, защити против падане, задвиж-

вания и управление. В случай че е напълно автоматична,

системата обхваща и специално решение за контрол и

управление. Надземните паркинг системи се оборудват

и с охранителна система. В най-общия случай, тя се ба-

зира на няколко фотоклетки, чиято задача е при наличие

на хора или животни в опасна близост до работната зона

да сигнализира, в резултат на което да се блокира дей-

ствието на системата.

Как работят надземните паркинги?
Обикновено, платформите на най-долния ред се дви-

жат само хоризонтално – наляво и надясно, а тези на

най-горното ниво – само нагоре и надолу. Платформите

на междинните редове имат способността да се пре-

местват както хоризонтално, така и вертикално.

На първия и на всеки следващ ред (без най-горния)

винаги има едно свободно паркомясто, чието местопо-

ложение се променя чрез хоризонтално придвижване на

платформите, така че исканата платформа (кола) от

горните етажи да се спусне на първо ниво.

Колите се вкарват и изкарват директно от плат-

формите, когато се намират на първо ниво. Управле-

нието се извършва от софтуер, като командата се

задава чрез табло с клавиатура, баркод или магнитна

карта.
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Паркинг кули
Многоетажните автоматизирани

паркинг системи, познати още като

паркинг кули, са вид надземни паркин-

ги, които са с повече от пет етажа

в конструкцията. Паркинг кулите са

подходящи за мегаполисите, в които

има малко свободна площ и могат да

се разположат на минимално про-

странство, без ограничение във ви-

сочината.

Така например върху площ от 50

кв.м., може да се монтира система

до 30 етажа, която обикновено е с

височина около 60 метра, за парки-

ране на 60 автомобила. Вертикал-

ното придвижване се осъществява

от елеватор, разположен в средата

на системата, който повдига кола-

та до съответния етаж и я поста-

вя хоризонтално вляво или вдясно на

празното място. „Доставянето“ на

колата става по обратния път. При

този тип системи се изграждат

външни стени и покрив от леки

строителни материали.

Подземни етажни
паркинги
Подземните етажни паркинг сис-

теми също са подходящи за жилищ-

ни, административни и офисни сгра-

ди в гъсто застроена градска сре-

да, при която не е целесъобразно да

се губи ценна площ за осигуряване на

външни паркоместа. При този тип

съоръжения на минимална площ от

200 – 400 кв.м. при дълбочина до 15

м. под сградата могат да се разпо-

ложат до 70 – 80 паркоместа. Прин-

ципът им на действие е сходен с

този на надземните многоетажни

паркинг системи. Колата се оставя

от шофьора върху платформа във или

извън сградата, след което чрез една

или две елеваторни уредби се при-

движва вертикално и хоризонтално

под земята на свободно или специ-

ално избрано място.

Вътрешната подземна конструк-

ция може да бъде изцяло метална или

бетонна с отделни клетки за всяка

кола. В зависи-

мост от площта

колите могат да

се подреждат на-

пречно или над-

лъжно.

Управлението

се извършва от

специализиран

софтуер, като

командата се за-

дава аналогично

на изброените

вече начини.

Времето за получаване на автомо-

била, след задаване на командата, е

от една до три минути. Сред предим-

ствата на този вид системи, спе-

циалистите от бранша посочват

оптимално оползотворяване на

площта. Счита се, че подземните ав-

томатични паркинги са и нискоенер-

гоемки поради факта, че не е необ-

ходимо наличието на постоянно ос-

ветление и вентилация в паркинга.

Разбира се, в сравнение с надземни-

те паркинги обикновено строител-

ството на подземните конструкции

е по-трудоемко и скъпо.

Смесен тип етажни
паркинги
Смесените паркинги представля-

ват модификация на подземните,

като част от етажите са под земя-

та, а друга част над нея. Обслужват

се по същия начин както подземните

– с елеваторна уредба, която при-

движва колите вертикално и хоризон-

тално до съответното място. Спе-

циално място в този тип системи за-

емат моделите за фамилни къщи,

които се състоят от два или три

етажа, като долните една или две

платформи влизат под земята или

остават над нея. При необходимост

могат да се монтират няколко моду-

ла един до друг или на различни мес-

та. Ефективността им се определя

от минималната заета площ – на

практика на мястото за паркиране на

една кола се поставят две или три

коли.

Статията продължава в следващ брой

на сп. Технологичен дом. Ако имате ко-

ментари и допълнения по статията, не

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

Талон за личен платен абонамент

дата:            /           /                     (дд / мм / гггг)

име:                                                         фамилия:

компания:                                                   отдел:                                         длъжност:

Област на дейност:

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

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

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

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

Организация:                                                        МОЛ:

EИН:                                             ЕИН по ЗДДС:

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

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

Талон за безплатен специализиран абонамент
!

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

дата:            /           /                     (дд / мм / гггг)

име:                                                         фамилия:

компания:                                                   отдел:                                         длъжност:

Моля, попълнете:

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

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

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

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



Дефектнотокови защити Schneider Electric

Управление и разединяване на електрически вериги.
Защита на персонала срещу пряк и непряк контакт.
Защита на електрическите инсталации срещу пробив
в изолацията.

Защитата на вериги и хора в сигурни ръце

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

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

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

Сливен 8800, бул. Стефан Стамболов 18, тел. (044) 682829, 0888-290978, факс (044) 672829

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

e-mail office@akhnaton.biz




