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Глобал-Тест запозна с продукт на Testo

Овергаз с проект за енергоефективен детски комплекс

Продукти на Caprari и CLA-VAL представи ProStream Group

то общински обекти в града, които все още не са газифицирани. Това

е комплекс на улица „Чая“, който съдържа детска градина, ясла и

здравен кабинет. Чрез съчетание от нови енергоефективни реше-

ния планираме да намалим парниковите газове, да повишим енергий-

ната ефективност и да увеличим количеството енергия, произвеж-

дана от възобновяеми енергийни източници“, поясниха от пресцен-

търа на Овергаз.

„Предвидени са системи за индивидуално отчитане и мониторинг

на спестената енергия, както и екологичен дисплей, от който край-

ните потребители и населението ще се информират за редуцирани-

те емисии от парникови газове. Проектът ще бъде завършен за една

година“, уверяват от дружеството.

Ръководители на инициативата са Георги Базаджиев от Овергаз

Инк и Александър Ишков от Газпром. Техническите решения и оборуд-

ването са предоставени от водещи фирми в областта на енергийна-

та ефективност и дългогодишни партньори на Овергаз, уверяват от

дружеството.

Наскоро фирма Глобал-Тест, официален представител за България на немския

производител на измервателни уреди Testo, бе домакин на семинар, посветен на

термовизионната камера Теsto 880. Събитието предизвика интереса на специ-

алисти от различни браншове, но най-вече на тeзи, работещи в сферата на енер-

гийната ефективност. Лекторът - доц. Велко Наумов от ТУ-Варна, запозна го-

стите с областите на приложение и начините на работа с термовизионната ка-

мера Testo 880.

„Продуктът е нововъведение на компанията в областта на безконтактно-

то температурно измерване. Мобилните термовизионни камери сканират съоръ-

жения или сгради и преобразуват инфрачервеното излъчване във видими термо-

визионни образи, въз основа на които се извършва качествен и количествен анализ

на температурата. Благодарение на отличното качество на образа на Testo 880,

дори и най-малките температурни разлики могат да бъдат видени“, увери доц.

Велко Наумов. „Термовизионните камери имат незаменимо приложение при про-

филактичното обслужване, контрола и поддръжката на сградния фонд. Инфрачер-

вената технология е подходяща за бърз и ефективен анализ на енергийните за-

губи при отопление и/или климатизация на сгради“, допълни лекторът.

дружества, строителни фирми, както и на проектанти от цялата

страна и медии.

Семинарната програма включваше представяне на продуктовата

гама на италианския производител на помпи за чисти и отпадни води

- Caprari S.p.А. Лектор бе Гуидо Джанферари, регионален мениджър за

България на Caprari S.p.А. Сред представените продукти бяха потопя-

еми помпи за сондажи и за отпадни води, потопяеми помпи със сух

двигател, едностъпални и многостъпални помпи за питейна вода, мно-

гостепенни помпи за високо налягане, хидрофори и др. Базовите серии

регулаторни вентили за регулиране на ниво, дебит, налягане, както и

технологиите за енерго- и водоспестяване на компанията CLA-VAL

Europe бяха представени от Майкъл Солдан, регионален мениджър за

България на CLA-VAL Europe. Гостите се запознаха и с референции на

регулаторите CLA-VAL от всички краища на света, включително

Америка, Европа и Азия.

В рамките на презентация, организирана наскоро от фирма

ProStream Group, бяха представени продукти на партньорите им

Caprari S.p.А. и CLA-VAL Europe. Събитието се проведе в Бест Уестърн

хотел Експо в столицата, в присъствието на представители на ВиК

Овергаз и Европейският делови конгрес (ЕДК) финансират пило-

тен проект за прилагане на интегрирани енергоефективни решения

в Ямбол, съобщиха от компанията. „Проектът е за един от малко-



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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СИГМА България партньор на IMP Pumps

Иновативен бял светодиод лансира на пазара GE

Отскоро на пазара се предлага високоенергиен бял светодиод, раз-

работка на фирма Lumination, LLC, подразделение на GE Consumer &

Industrial. „VIO LED използва иновативна технология, базирана на ком-

гичен дом Славомира Савова, управител на Сигма България. „IMP

(Intelligent Motor Pumps) Pumps е дългогодишен производител на цирку-

лационни помпи за гореща вода - трискоростни, със и без честотно

регулиране, in-line помпи, циркулационни помпи за питейна вода и дру-

ги. Над 85% от продукцията й е предназначена за европейските паза-

ри. На българския пазар ще предложим трискоростни циркулационни

помпи за абонатни станции и циркулационни помпи с честотно регу-

лиране, от които ще могат да се възползват инсталатори, проектан-

ти, както и топлофикационни дружества“, заяви по повод на новото

партньорство г-жа Савова.

„Помпите с марката IMP притежават комплексна моторна защи-

та, автоматично саморегулиране на скоростния диапазон, автома-

тична нощна работа в икономичен режим, превключване на скорости-

те без изключване на помпите и други енергийно ефективни характе-

ристики“, допълниха от Сигма България.

Наскоро СИГМА България придоби статут на официален предста-

вител на компанията IMP Pumps, Словения, информира за сп. Техноло-

нални фурни за вграждане от испанския про-

изводител на кухненско оборудване Тека. Сред

лансираните модели са НЕ 635, НЕ 610 и НЕ

615, чиито съвременни функционални харак-

теристики улесняват максимално процеса на

готвене. „Фурните са с вътрешни стени,

тип „Crystal Clean“ емайл-клас “АА“, енергий-

но ефективен клас А, защитена „студена вра-

та“ с два броя стъкла и хромирани водачи за

готвене на 5 нива. Вместимостта на моде-

лите е 56 литра. Предлагат се с дълбока тава

(50 мм) за печене с „Crystal Clean“ емайл и

хромирана скара.

„Сред другите важни характеристики на

Серия фурни за вграждане от Тека България

мултифункционалните фурни са охлаждащата

система със смесителна камера и охлаждащи-

ят вентилатор за стените на фурната“, за-

явиха от Тека България.

„Освен че поддържа всички стандартни

функции, фурната НЕ 635 е снабдена и с диги-

тален таймер със старт/стоп програматор

с три функции. Специално лаково покритие

върху иноксовата повърхност на уреда го

предпазва от оставянето на отпечатъци,

като гарантира дълъг живот на фурната.

Освен с дизайн и качество, фурните от сери-

ята НЕ се отличават и с достъпни цени“,

допълват от Тека България.
Наскоро Тека България представи на

българския пазар нова серия мултифункцио-

бинацията от 405 нанометров виолетов кристал и луминофор. Интег-

рираният виолетов кристал функционира с много по-ефективна дължи-

на на вълната в сравнение със сините светодиоди, а луминофорът пре-

връща виолетовата светлина в бяла. Светодиодите се предлагат във

варианти 1.2, 3.6 и 7.2 W; 3000K, 3500K или 4100K цветна температу-

ра. Подходящи са за всякакви приложения в битовия, търговски и об-

ществен сектор. Експлоатационният живот на светодиода е над 50

000 часа“, заявяват от компанията производител.

„Появата на иновативния бял светодиод е съществена стъпка по

пътя към разработването на цялостна концепция за осветление от

GE, базирана на качествени светодиоди“, коментира Крег Каслър,

заместник директор в отдел Маркетинг на Lumination, LLC. „Инвести-

цията ни в този стратегически нов продукт подчертава нашата

обвързаност с направеното по-рано през тази година обещание, а

именно да представим съвсем ново техническо решение на пазара на

осветителни тела. С Vio High-Power White LED технологията GE спе-

чели топ призът в категория „Светлинни източници и управление“ на

Lighting Design Awards 2009 – Лондон“, допълни той.



Продуктите на ТЕКА можете да закупите от нашите партньори - мебелни студиа и магазини, магазини за бяла техника, както и в магазините за фаянс.

За продажби на едро - ТЕКА БЪЛГАРИЯ ЕООД: София 1784, бул. Цариградско шосе 135; Офис, шоурум и склад в сградата на Office Express; тел.: 02/ 976 8330

...с атрактивни отстъпки

         Високи технологии
   Отлично качество

 Модерен дизайн

Повече информация за продуктите на ТЕКА тел.: 02/ 976 83 31

5 успешни години в България

5%
за два продукта от
промоционален каталог

за над три продукта от
промоционален каталог

lllll          електродомакински

уреди за вграждане

lllll          абсорбатори
 телескопични
и тип камина

lllll          смесители за
кухня и баня

lllll          гранитни и
иноксови
мивки

Промоцията е валидна до септември 2009г. само при закупуване

от дистрибуторите на Тека България в цялата страна

7% 9%
за три продукта от
промоционален каталог
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Семинар-дискусия организира КИИП София-град

Актуалната тема „Европейски политики и финансови средства в сферата на инженерна-

та дейност“ бе дискутирана по време на семинар, организиран от КИИП София-град. Съби-

тието се проведе в сградата на представителството на Европейската комисия в Бълга-

рия.

Семинарът бе открит от Зинаида Златанова, ръководител на Представителството на

Европейската комисия в България, и инж. Димчо Михалевски, заместник министър на Реги-

оналното развитие и благоустройството. Сред останалите теми, разгледани по време на

семинара, бяха „Финансови инструменти на ЕС и дейности, свързани с инженерите“, „Про-

екти по оперативна програма Регионално развитие“, „Европейска политика за околната среда

и водите“ и др.

Отношението си към разгледаните теми изказаха гост-лекторите инж. Василис Еконо-

мопулос, председател на Европейския съвет на строителните инженери (ЕСЕС), проф. Марк

Бонацунтас от Техническия университет в Атина и др. Модератор на събитието бе инж.

Димитър Начев, председател на КИИП София-град.

Schneider Electric създава Енергиен университет

„Energy University by Schneider Electric“. В него ще се провежда обучение

по енергиен мениджмънт, предоставящо възможности за придобива-

не на основни познания за успешно внедряване на енергийно ефектив-

ни решения в различни приложения, съобщиха от пресцентъра на ком-

панията. „В Schneider Electric вярваме, че има значителни възможнос-

ти за устойчиво намаление на консумацията на електрическа енергия,

които още не са използвани от индустрията и от клиентите ни. Чрез

енергийния университет ще дадем възможност за по-добро разбира-

не на тези възможности, така че клиентите ни да могат да правят

повече, използвайки по-малко,“ коментира Пол Хамилтън, вицепрези-

дент на Енергиен университет в Schneider Electric. В учебната програ-

ма са застъпени теми като: Икономика на енергийната ефективност,

Алтернативни технологии за производство на електроенергия, Ефек-

тивност в центрове за обработка и съхранение на данни и други. „Всеки

курс може да бъде завършен в рамките на един час. За момента кур-

совете се предлагат само на английски език. Лесният достъп през online

платформата прави обучението удобно и достъпно през всеки ком-

пютър, свързан с Интернет. Потребителите сами могат да опреде-

лят темпото на провеждане на курсовете и да проверяват усвоени-

те знания с въпросник, за да установят нивото на подготовката си

за сертификационен изпит“, допълниха от компанията.

Шнайдер Електрик България обяви една от най-новите маркетин-

гови инициативи на компанията-майка, а именно създаването на

во. На събитието присъстваха многобройни

представители на ОВК бранша, специалисти

по хладилна техника и електроапаратура, газо-

и водоснабдяване. В рамките на срещата се

проведе семинар, озаглавен „Енергийната

политика на България в условията на светов-

на финансова криза“. Основният фокус в семи-

нарната програма падна върху съществени

проблеми, отнасящи се до нормативната база

и взаимоотношенията на Националния инста-

лационен съюз с други браншови организации

и институции. Тематиката на семинара бе

насочена към взаимодействието между бран-

НИС проведе годишната си работна среща

шовите организации с цел промени в норма-

тивната база, целящи ускоряване на процеса

по усвояване на средства за саниране на сград-

ния фонд в страната. Официален гост на съби-

тието бе генералният секретар на GCI-UICP

– Международна организация на браншовите

организации в областта на инсталационната

техника. Срещата уважиха и различни пред-

ставители на Българска строителна камара,

Национално сдружение на общините в Бълга-

рия, Българска асоциация за изолации в стро-

ителството, Асоциация „Български врати и

прозорци“ и др.

За седма поредна година Националният

инсталационен съюз организира традиционна-

та си среща в курортния комплекс Пампоро-

инж. Димитър Начев
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възможността да се запознаят отблизо със

скенерите за общи, търговски и индустриал-

ни приложения и др. Интерес сред гостите

предизвика демонстрацията на решението

PreScan за бързо обработване на клиентските

покупки в супермаркетите, базирано на устрой-

ства от серията Magellan и PowerScan PM8300-

D. Присъстващите специалисти получиха под-

робна информация и за продуктите на фирма

СТЕП-СОФТ, която разработва и предлага ико-

номически софтуер. Инж. Стефан Мичев, ръко-

водител направление CNC Технологии и Авто-

матизация в ЕСД България, запозна присъства-

щите специалисти с предложенията на фирма-

та в областта на автоматизацията на про-

изводствени процеси.

Лектори на презентацията бяха и Ди-

митър Димитров, мениджър Маркетинг и

продажби във фирма СТЕП-СОФТ, и Анна Бра-

гинская-Вогт, експерт продажби в Datalogic

Scanning, която представи съвременните

решения на италианския концерн.

ЕСД България представи нови баркод скенери

вертори за климатични камери тип Icontrol flat.

Предимствата и основните им характерис-

тики бяха представени от инж. Деян Дамянов

– Директор Маркетинг и продажби.

Специалистите от Дамвент ООД обявиха,

че компанията се стреми да представя на

пазара поне по един нов продукт годишно, като

всяко съоръжение да бъде напълно окомплекто-

вано със система за управление и контрол и

готово за пуск. Презентацията завърши с

дискусия, като беше обявено, че Дамвент пла-

нира и следващи подобни събития и в други

големи градове в страната и чужбина.

Дамвент домакин на продуктова презентация

На 10 юни т.г. фирма Дамвент бе домакин

на презентация, посветена на основните про-

дукти на фирмата от марките VEDA, Vento,

Comfort. Събитието се проведе в зала Мусала

на Интер Експо Център в София. Присъства-

ха голям брой ОВК проектанти и представи-

тели на инсталаторски фирми в областта на

климатизацията и вентилацията от София и

страната. Основните лектори на презента-

цията - специалисти от отдел Маркетинг и

продажби на Дамвент, представиха истори-

ята, мисията и целите на компанията, как-

то и основните й продукти – климатични ка-

В началото на месец юни т. г. ЕСД Бълга-

рия организира презентация, посветена на нови

продукти с марката Datalogic Scanning. Пред-

ставени бяха съвременни модели баркод скене-

ри на водещата италианска компания, на коя-

то ЕСД България е Quality Partner. Интеграто-

ри, търговци и специалисти от областта на

хранително-вкусовата промишленост имаха

мери, стандартно и хигиенно изпълнение и

други въздухообработващи съоръжения. Ак-

цент на презентацията бяха иновативните

продукти на компанията – енергоспестяваща

система с рекуперация и термопомпа тип

VEDA-Max.E и термопомпени изсушителни

камери за басейни тип VEDA-Max.E-Pool.

Интерес сред присъстващите специалис-

ти предизвикаха директно куплираните цен-

тробежни вентилатори тип Plug fan, които

се влагат в почти всички стандартни продук-

ти на компанията, системите за автоматич-

но регулиране, както и специализираните ин-
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Стартира изграждането на
спортен комплекс "Меден Рудник"
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Празничен водосвет на строител-

ната площадка отслужи отец Петър,

а деца от ЦДГ „Чайка“ изненадаха

приятно присъстващите със специ-

ално подготвена програма от песни

и танци. Спортният комплекс ще се

състои от

многофункционална зала и паркинг
Залата ще бъде комбинирана за

различни видове спортни дисциплини

- волейбол, баскетбол, хандбал, бор-

ба, художествена гимнастика, бокс,

минифутбол, вдигане на тежести и

др. Капацитетът на седящите мес-

та в нея ще бъдат 150, уверяват от

пресцентъра на Община Бургас. Под

тази сграда ще има още две зали за

степ аеробика, фитнес и трениров-

ки на спортисти, които при необхо-

димост ще се обединяват в обща по-

голяма зала. Всички зали ще бъдат

осигурени със санитарни възли и

съблекални, освен това обектът ще

разполага и с подземен паркинг.

РЗП на спортния комплекс
ще е 4100 м2

Общата застроена площ на обек-

та ще бъде около 4100 кв. метра.

Наред със спортната зала, ще бъде

изграден и магазин Билла, който се

предвижда да има обща площ 1845 кв.

м, от която 1200 кв. м. чиста търгов-

ска площ.

Комплексът се реализира чрез пуб-

лично-частно партньорство между

Билла и община Бургас. „Срещу от-

стъпено право на строеж на супер-

маркет, търговската верига се ан-

гажира да построи и предостави на

община Бургас спортно-тренировъ-

чен комплекс на две нива с разгъна-

та застроена площ от 2585 кв. м. и

паркинг, обслужващ целия комплекс“,

уточниха от Община Бургас.

Стартира изграждането на
спортен комплекс "Меден Рудник"
Обектът ще разполага със спортна зала, търговски център и
подземен гараж

Наскоро, в присъствието на кмета на Община Бургас Димитър

Николов и изпълнителният директор на „Билла България“ Емил

Стефанов, бе направена първата копка на спортен комплекс

„Меден Рудник“ в Бургас. „Това е първата спортна зала, която

ще бъде построена в Бургас през последните 25 години. Но по-

важното е, че тя ще бъде изградена в комплекса, който има най-

голяма необходимост от това“, заяви кметът Димитър Нико-

лов. „Срокът за завършване на обекта е 210 календарни дни,

което означава, че още в края на тази година жителите на

„Меден Рудник“ ще могат да тренират и спортуват в нея“, допъ-

лни г-н Николов. На тържествената церемония присъстваха още

д-р Лорис Мануелян, заместник–кмет по здравеопазване и спорт

на община Бургас, както и много гости и жители на комплекса.
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БенчМарк инвеститор на
модерна сграда в София

Benchmark Business Center е адми-

нистративна сграда на 16 надзем-

ни нива и две подземни с обща раз-

гърната застроена площ (РЗП) от

35,000 м2. Първите две нива са пред-

назначени за търговски площи, с

общо 8 000 м2 отдаваема площ. От

втория до шестнадесетия етаж са

офисни помещения с обща застрое-

на площ от 17 000 м2. Ползватели-

те ще имат достъп до 400 парко-

места, разположени на подземните

две нива, с приблизителна площ от

БенчМарк инвеститор на
модерна сграда в София
Сградата ще бъде оборудвана с автоматизирана система
за контрол на микроклимата

> áèçíåñ

от БенчМарк отговориха: „Предви-

дени са автоматизирани енергоспе-

стяващи системи за регулиране на

микроклимата – вентилация, ото-

пление, охлаждане и осветление в

работните площи. Фасадата на

сградата е с топлоизолация, непоз-

воляваща повишаване/понижаване

на температурата в работните

помещения. Инсталациите в сграда-

та се контролират от висок клас

система за сградна автоматиза-

ция“.

Жителите и гостите на столицата няма как

да не са забелязали изграждащата се на бул. Ца-

риградско шосе в София многофункционална

бизнес сграда - BenchMark Business Center. При-

чината е в запомнящата се архитектура на

сградата, която е инвестиция на БенчМарк

Фонд Имоти - дружество със специална инве-

стиционна цел за секюритизация на недвижи-

ми имоти.

"BenchMark Business Center е построен съобраз-

но съвременните архитектурни изисквания и

спецификации за площи, клас А. Системата за

управление на сградата, нейната поддръжка, де-

нонощната охрана и системата за видеонаблю-

дение и контрол на достъпа осигуряват без-

проблемното функциониране на цялата сграда",

уверяват инвеститорите и допълват: „Днев-

ната светлина стига до офисите по естествен

начин през атриума и големите прозорци. Двой-

ните подове спомагат за ефективното енер-

гийно захранване на разпределените работни

места“.

10 000 м2. Инвестицията в проекта

възлиза на стойност 26 млн. евро“,

информираха от инвестиционното

дружество.

„През септември 2008 г. беше из-

пълнен грубият строеж на проекта.

Очаква се разрешение за ползване

на сградата през октомври 2009. На-

емателите ще могат да се нанесат

и оперират в сградата от януари

2010 г.“, увериха от компанията. На

въпроса предвижда ли се внедрява-

не на енергоефективни технологии
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Официално бе открита новата
сграда на ОБО Беттерманн
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Както екипът на сп. Технологичен

дом се убеди лично, новата сграда е

не само мащабна като квадратура, но

и проектирана и изпълнена с оглед се-

риозно бъдещо развитие на фирмата

и без компромиси в използваните тех-

нически решения. Като интериор и ек-

стериор сградата напълно съответ-

ства на визията, на която OBO

Bettermann залага навсякъде по света.

Сградата е решена в сив алуминиев

цвят. Акцент в екстериора й е корпо-

ративното оранжево на компанията,

а в интериора всяко помещение е про-

ектирано индивидуално, в съответ-

ствие с конкретното си функционал-

но предназначение. Не са пропуснати

дори дребни на пръв поглед интери-

орни детайли, като логото на Obo

Bettermann, което присъства дори

върху килимите и фриза в сервизни-

те помещения.

Благодарим на всички клиенти,
 заяви г-жа Миленкова

Тържеството бе открито от

Мария Миленкова, управител на ОБО

Беттерманн България. „Благодаря ви,

че сте тук, че ни уважихте и споде-

лихте нашия празник. На утрешния

ден - 18 юни, се навършват осем

години от основаването на офиса на

OBO Bettermann в България. Днес праз-

нуваме откриването на новата сгра-

да. В подобни моменти, човек се

връща назад във времето. В дните,

когато г-н Бетерман заговори за

идеята да построим хубав, модерен

офис, се борехме за всеки отделен

клиент и аз не можех да си предста-

вя, че ще направим толкова голяма

крачка. Само няколко месеца по-късно,

ние с колегите ми се почувствахме

притиснати от малкото простран-

ство в тогавашния ни офис“, споде-

ли развълнувана г-жа Миленкова. „Ис-

кам да благодаря на г-н Бетерман за

доверието, което ни оказа. С висока-

та оценка, която даде на работата

ни, той ни даде смелост и самочув-

ствие да се „хвърлим“ в реализация-

та на толкова голям проект. Бих

искала да благодаря и на всички наши

клиенти за успехите, които постиг-

нахме заедно“, допълни тя.

OBO Bettermann разширява
производствените мощности

След нея, поздравление поднесе и

президентът на компанията OBO

Bettermann. „Голяма е радостта ми от

откриването на новия ни офис в

България. След падането на Берлин-

ската стена вече знаехме, че отваря-

нето на Европа започва. Днес, вече

сме едно голямо семейство, в Евро-

пейския съюз. В момента и в Герма-

ния, и в България се усещат трудно-

сти, но аз вярвам, че всички заедно

ще се справим и ще вървим напред.

Като зам. председател на Световния

икономически форум бих искал да ви

зарадвам, че според направените от

нас анализи ще преодолеем икономи-

ческите трудности до 2011 г.“, зая-

ви г-н Бетерман. „Дори и сега инвес-

тираме 40 млн. евро в разширяване

на производствените мощности, до

централата на компанията в град

Менден, Германия“, допълни той.

Внукът на основателя на немска-

та компания сподели още, че за ми-

налата 2008 г. оборотът на OBO

Bettermann е достигнал 400 млн.

евро, половината от който е реали-

зиран от офисите извън Германия. В

момента компанията присъства в

50 държави по света, като структу-

рата й обхваща над 30 собствени

офиси.

„През 2011 г. ще празнуваме 100

години от основаването на OBO

Bettermann. Надявам се - заедно. И

накрая, бих искал да кажа, че обичам

вашата държава и вашия народ“, за-

яви в заключение г-н Бетерман.

Екипът, реализирал
сградата

Архитектурният план на сграда-

та е разработен от арх. Калин Ди-

ков и неговия екип, конструктивни-

ят проект е дело на инж. Атанас

Ангелов и неговия екип, а строител-

ните работи са изпълнени от фирма

Стройконсулт с изпълнителен дирек-

тор Жельо Добрев.

В края на официалната част на

събитието, господата Диков и Доб-

рев връчиха на Улрих Бетерман сим-

воличен ключ от новата сграда, из-

разявайки пожеланието в близко

бъдеще всички гости да присъстват

на тържество по случай откриване

на производство.

Екипът на сп. Инженеринг ревю се

присъединява към пожеланията на

всички гости за здраве на целия екип

на ОБО Беттерманн и много успехи

в бизнеса.

Официално бе открита новата
сграда на ОБО Беттерманн
С изискано тържество екипът на ОБО Беттерманн
отпразнува успешното финализиране на мащабната инвестиция

На 17 юни, в присъствието на стотици партньори от цялата страна

и целия екип на Обо Беттерманн, официално бе открита новата

сграда на компанията край София. Тържеството уважиха лично пре-

зидентът на OBO Bettermann - Улрих Бетерман, и неговият син -

Андреас Бетерман. Домакините на тържеството превърнаха ве-

черта в празник за всички присъстващи с изисканата обстановка,

живата музика с изпълнения на вечни хитове и развлекателната про-

грама, включваща традиционни танци на балканските народи.
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Изложението за водни съоръже-
ния, уелнес и спа AQUANALE 2009

> ñúáèòèÿ

Участник в събитието бе и жур-

налист от сп. Технологичен дом.

На пресконференцията бе съобще-

но, че паралелно с изложението

AQUANALE 2009 (28 - 31 октомври) в

град Кьолн ще се проведе и междуна-

родният панаир за оборудване и съоръ-

жения в областта на спорта, басей-

ните и местата за отдих FSB (28 - 30

октомври). „Двата форума ще заемат

площ от 85 000 кв.м. и ще бъдат

свързани с атрактивен „воден буле-

вард“. Благодарение на новата орга-

низация на изложбените площи, тази

година за първи път панаирът ще

комбинира темите „вода, топлина,

осветление, спа и уелнес“ на две нива,

разположени непосредствено едно над

друго“, заявиха организаторите.

Очакват се над 400 изложители
от цял свят
Очакваният брой изложители на

AQUANALE 2009 и FSB е над 400, сред

които предимно компании, предлага-

щи оборудване или инсталация на

сауни и плувни басейни. Сред участ-

ниците ще бъдат и фирми от Авст-

ралия и Нова Зеландия, съобщиха орга-

низаторите. На изложението FSB ще

бъдат представени най-вече фирми,

ангажирани в сектора на обществе-

ните плувни съоръжения - големи ба-

сейни за активен спорт, малки град-

ски басейни и центрове с водни ат-

ракции. Ще участват и компании,

предлагащи системи за контрол на

достъпа на обществени плувни съоръ-

жения и др.

Изложенията са насочени както към

отделни клиенти, така и към специа-

лизираната аудитория - архитекти,

проектанти, строители, управители

и оператори на плувни съоръжения,

представители на хотели и спа цен-

трове и други. Ще бъдат разисквани

теми като нови технологии за пречи-

стване на води, съвременно оборудва-

не за изграждане на басейни и сауни и

други.

Трети Кьолнски форум
Посетителите ще имат възмож-

ност да посетят и третия Кьолнски

форум за плувни басейни и уелнес, на

който експерти ще дискутират но-

вите европейски норми и стандарти

в производството на плувни и спа

съоръжения.

„AQUANALE предлага възможност

да се покажат най-новите продукто-

ви иновации, да се получи най-съвре-

менна информация за тенденциите в

бранша и поле за създаване на полез-

ни бизнес контакти. Това е и целта

на третия Кьолнски форум. Програма-

та на форума е структурирана в три

части. Първата от тях, озаглавена

Сигурност и технологии, ще бъде кон-

центрирана върху новите европейски

стандарти в областта на плувните

басейни и най-вече стандарта EN

15288. Той се наложи сякаш почти

незабелязано в 32 страни, включител-

но и в Германия“, заяви Дитер Рангол.

Във втората част на форума, посве-

тена на „Енергийна ефективност на

публичните и частни басейни“, ще

бъдат разгледани възможностите за

оптимизация на ресурсите и системи-

те за централизиран мениджмънт на

съоръженията. „Третата част на

форума ще бъде насочена към популяр-

ния материал за изграждане на плув-

ни басейни - неръждаемата стомана

и съвременните предизвикателства,

свързани с използването й“, допълни

г-н Рангол.

Световната криза и уелнес
бизнесът
По време на пресконференцията в

Берлин Аксел Диденхофен, управляващ

директор на асоциацията на компа-

ниите, изграждащи сауни във Висба-

ден, заяви: „Икономическата криза

неминуемо оказа ефект и върху про-

изводителите на сауни и инфрачерве-

ни кабини. През четвъртото триме-

сечие на миналата година повечето

от тях отчетоха спад в продажбите

си с около двадесет процента. За

първите месеци на тази година все

още няма изнесена официална инфор-

мация, но предполагаме че положени-

ето е сходно. Въпреки това произво-

дителите гледат с увереност в бъде-

щето и имат причини за това“. В

допълнение той подчерта, че: „От

една страна, последните статисти-

чески данни доказват, че сегментът

на сауните и инфрачервените каби-

ни от по-висок ценови клас е постра-

дал в много по-малка степен в усло-

вията на криза от съоръженията с по-

нисък ценови и съответно качествен

профил. От друга страна, се забеляз-

ва ясно изразена тенденция в поведе-

нието на клиентите по време на

криза, а именно отделянето на по-

големи инвестиции за създаване на

личен комфорт и уелнес зони у дома.

Тази тенденция оказва положителен

ефект и върху други сектори, пред-

лагащи оборудване за дома и заоби-

калящата го среда“.

Изложението за водни съоръже-
ния, уелнес и спа AQUANALE 2009
Пресконференция представи основните теми на изложението и
съпътстващите го форуми

В началото на юни в Берлин се проведе пресконференция за жур-

налисти от цяла Европа по повод международното изложение за

съоръжения за водни спортове и релакс AQUANALE 2009. Сред офи-

циалните гости на събитието бяха Стефан Кранефелд, вицепре-

зидент на Koelnmesse, Дитер Рангол, управляващ директор на

асоциацията "Swimming pools and Wellness", Аксел Диденхофен, уп-

равляващ директор на асоциацията на компаниите, изграждащи

сауни във Висбаден, Бетина Фриас и много други.
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АСМ представи новости от AVE

> ñúáèòèÿ

 „През есента, по време на Между-

народния технически панаир в Плов-

див ще представим нова система за

управление на хотели. Системата ще

предоставя възможност за центра-

лизирано управление на всички систе-

ми в един хотел“, поясни Ваня Саран-

дева от фирма АСМ.

Продуктовата линия на AVE -
System 44
Гост-лекторите на събитието -

Томазо Бели и Николо Фалорети, пред-

ставители на AVE, запознаха гости-

те с най-новите технически решения

на компанията. Сред тях са: сериите

предни панели Tecnopolimero 44, Zama

44, Vera 44 и Pesronal 44, част от

новата система System 44. „Линията

има много предимства пред аналогич-

ните продукти на други производите-

ли. Всички детайли са изградени из-

цяло на модулен принцип. Модулите са

напълно взаимозаменяеми. Серията

обхваща над 130 различни аксесоара,

които са налични и в бял, и в черен

цвят. Всеки от тях е подходящ за

монтаж върху монтажната рамка,

която е една и съща за всички про-

дукти. Монтажът е изключително

лесен, благодарение на „клик“ систе-

мата, чрез която само за секунди

модулът се монтира върху рамката.

Демонтажът е също толкова елемен-

тарен, колкото и монтажът. Дори не

е необходимо монтажната рамка да

бъде сваляна“, информира Николо

Фалорети и допълни: „Всички монтаж-

ни операции се изпълняват единстве-

но с помощта на отвертка, чрез

която да се „захване“ модулчето и да

се свали от рамката. Това улеснява

много както монтажниците, така и

крайния потребител. По всяко време,

контактът би могъл да се замени с

ключ, чрез смяната на един-един-

ствен модул. Не е необходимо да се

сменя конзолата, монтажната рамка

или предната плоча“.

Сериите от системата -
Domus 100 и Life 44
Специално внимание в презентаци-

ята бе отделено на сериите от си-

стемата – Domus 100 и Life 44. „Еле-

ментите на Domus 100 и Life 44 са

еднакви. Разликата между тях е само

в цвета. Серията Domus 100 е бяла,

докато Life 44 е лъскаво черна. В това

отношение AVE могат да задоволят

и най-претенциозните клиенти, като

предложат не просто черни, а лъска-

во черни модули“, информираха от

АСМ.

Сензорни ключове и контакти -
Ave Touch
Интерес от страна на присъства-

щите специалистите предизвикаха и

представените сензорни ключове и

контакти Ave Touch. „При ключовете,

ключът е заменен от сензор. Изпол-

звайки ги, имате възможност да уп-

равлявате светлината, дори и без да

докосвате ключа. Разбира се, специ-

фиките на серията не се изчерпват

само с тази си специфика. Предлагат

се също димери, лихт бутони, звънци

и т.н.

Контактите Ave Touch също са

новост. Сред характеристиките на

серията Ave Touch е възможността

контактът да бъде напълно скрит зад

плъзгащ се капак. Ave Touch впечат-

лява присъстващите не само със

стилния си и изискан дизайн, но и с

възможността всички елементи да

бъдат напълно вградени в стената“,

допълват от АСМ.

Системата за сградна
автоматизация Domina
Презентационната програма при-

ключи със системата за сградна

автоматизация Domina, която беше

представена за първи път в България:

„Чрез Domina е възможно да се управ-

лява осветлението, щорите, топли-

ната, звука, различни видове аларми.

Тя позволява всеки дом да бъде конт-

ролиран, дори и от разстояние чрез

SMS. Системата поддържа функцио-

налност за задаване на различни „сце-

нарии“ и задачи, които да бъдат про-

грамирани за определени дни или дори

часове. Всичко това се управлява

както локално, така и чрез touch

screen панел“, поясниха от АСМ.

В програмата на семинара бе ак-

центирано и върху темата за прак-

тическото приложение на новите

технологии: „Гостите, посетили пре-

зентацията, останаха изключително

доволни от видяното. Възможности-

те на всички иновации бяха демонст-

рирани нагледно, така че всеки да се

убеди не на думи, а на практика в

предимствата, качествата и удоб-

ството на продуктите AVE. Уверени

сме, че марката ще успее бързо да се

наложи на пазара и че наистина си

заслужава AVE да присъства в твоя

дом, офис или хотел“, коментираха

организаторите на семинара.

За финал на събитието домакини-

те бяха организирали коктейл.

АСМ представи новости от AVE
Иновативни решения в областта на сградната автоматизация
и електрооборудването представи АСМ

Наскоро проектанти, дизайнери, архитекти и специалисти в обла-

стта на осветителната техника имаха възможността да се запоз-

наят с най-новите продукти на италианската компания AVE по време

на семинар, организиран от фирма Васир, информираха от АСМ, офи-

циален партньор на AVE за България. Освен за новостите в продук-

товата гама на AVE, присъстващите бяха информирани и за пред-

стоящите маркетингови прояви на АСМ през настоящата година.
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Годишният семинар на
Шнайдер Електрик България

Разгледани бяха и решения от об-

ластта на електроразпределението.

Семинарът се проведе на 3 и 4 юни в

Пловдив, в присъствието на над 300

клиенти на Шнайдер Електрик Бълга-

рия от цялата страна.

В рамките на събитието домаки-

ните представиха новата си оферта

„Сервиз и услуги“. „Тя е изцяло в син-

хрон с високите изисквания на клиен-

тите ни, които имат нужда от под-

дръжка, сервиз и обучение“, увери инж.

Христо Христов, мениджър „Проекти

и услуги“ във фирмата. Той поясни, че

развитието на отдела за следпродаж-

бен сервиз дава възможност на Шнай-

дер Електрик България да затвори

цикъла от предлагани услуги и да бъде

пълноценен партньор на клиентите

си във всеки етап от развитието на

техните проекти - от предпроектно-

то проучване до реалното завършва-

не на обекта и последващата му

експлоатация.

Събитието бе с практическа
насоченост
По традиция, през втория семина-

рен ден участниците имаха възмож-

ност да се включат в работни групи

по избор, в зависимост от професи-

оналните си интереси. Благодарение

на практическата насока в организа-

цията на събитието, гостите имаха

възможността да се убедят в предим-

ствата на представените продукти,

Годишният семинар на
Шнайдер Електрик България
Компанията представи иновативни решения в сферата
на автоматизацията и електроразпределението

демонстрирани на работещи табла

с реални приложения, както и да се

запознаят отблизо с най-актуалните

решения на компанията, разработе-

ни за клиенти през изминалата годи-

на.

В семинарната програма бе вклю-

чена и презентация, посветена тема-

тично на решенията на Шнайдер

Електрик България в областта на

фотоволтаичните инсталации. Ак-

цент в представянето им бе поста-

вен върху инверторите от 500 kW и

системата за дистанционен монито-

ринг.

Новите продуктови попълнения
Сред представените нови продук-

ти бе и автоматичният прекъсвач

Compact NSX, който съчетава в себе

си възможности като комуникация и

измерване на ток, напрежение, чес-

тота и изкривяване, причинено от

хармоници.

„Благодарение на иновативните

характеристики на Compact NSX, вече

е възможно изграждането на ново

поколение решения за енергийно-ефек-

тивни системи“, заявиха домакините.

Гамата от нови продукти е допъ-

лнена и от устройствата от серия-

та Easergy и Nulec за дистанционно

управление и мониторинг на мрежи

средно напрежение и др.

В рамките на събитието бе акцен-

тирано и на новаторските решения

в областта на контрола, като био-

метричния превключвател, който

позволява контрол на достъпа до

различни процеси с пръстов отпе-

чатък на съответния оторизиран

персонал. Представени бяха и нови-

те бутони, както и моделите свет-

линни колонки с подобрени характе-

ристики, интерфейсните релета,

температурните контролни релета

и контакторите до 2600 A.

Специално място в тазгодишната

семинарна програма бе отделено и на

представянето на дисплеите XBT OT

- оптимизирано функционално реше-

ние за малък и среден клас автома-

тизирани системи, както и разработ-

ки с контролер M340 за приложение в

изключително тежки условия.

Тазгодишното издание на традиционния годишен

семинар на Шнайдер Електрик България се про-

веде под мотото „Вашият енергиен мениджър“,

като израз на стратегията на домакините да

предлагат цялостни решения, а не отделни про-

дукти. Събитието представи най-новите тех-

нически решения на компанията в областта на

сградната автоматизация, енергийната ефек-

тивност и индустриалния контрол.

> ñúáèòèÿ
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Съвместен семинар на ЕлНет
и КИИП - София

> ñúáèòèÿ

На 23 юни т. г. фирма ЕлНет съвме-

стно с КИИП София-град бе домакин

на семинар в столичния Парк хотел

Родина. Събитието бе насочено те-

матично към проектиране на аварий-

но осветление и на електроинстала-

ции за работа в потенциално експло-

зивна атмосфера. Присъстващите -

над 100 проектанти от цялата стра-

на, бяха приветствани от Красен Ива-

нов, търговски директор на ЕлНет.

„Целта на днешния семинар е да ви

предложим полезна информация относ-

но проектирането на аварийно освет-

ление и действащите актуални стан-

дартите в областта, както и да ви

запознаем с добрите европейски прак-

тики и проекти“, заяви г-н Иванов.

„Компанията ни е специализирана в

областта на аварийното и евакуаци-

онното осветление и предлага голямо

разнообразие от продукти в различен

ценови сегмент, които съответ-

стват на eвропейските стандарти за

сигурност. Вторият сегмент на наша-

та дейност е предлагане на електро-

оборудване за инсталиране в потен-

циално експлозивна атмосфера. И тук

винаги сме се старали да предложим

възможно най добрите решения на

нашите клиенти“, допълни той.

В първата част на семинарната

програма инж. Георги Бинев, техничес-

ки директор на ЕлНет, разясни пред-

назначението на аварийното и еваку-

ационното осветление. Той предста-

ви и нормативната база в областта,

включително БДС EN 1838:2005 „При-

ложно осветление. Аварийно и еваку-

ационно осветление“; БДС EN

50172:2006 „Системи за осветление

при авария и централни системи за

елeктрозахранване“; БДС EN 60598-2-

22:1998/A1:2004 „Осветители. Специ-

фични изисквания. Осветители за ава-

рийно осветление“.

Видове системи за аварийно
осветление
Гостите на семинара получиха

подробна информация и за видовете

системи за аварийно осветление,

предлагани от ЕлНет – системи с

автономно захранване и централни

системи за аварийно осветление.

„Системите с автономно захранва-

не имат вградени батерии и инверто-

ри. Свързани са към електрическата

инсталация и батериите им се нами-

рат в непрекъснат режим на подзаряд.

При отпадане на централното захран-

ване, аварийните осветители получа-

ват захранване от вградените бате-

рии. Чрез включването на инвертор и

батерия към основните осветителни

тела те могат да изпълняват и фун-

кции на аварийно осветление“, заяви

инж. Бинев. „Предлагаме и системи от

аварийни осветители с автономно

захранване, с възможност за из-

вършване на самодиагностика. В тях

са монтирани микропроцесори, свърза-

ни със светодиодни индикатори, указ-

ващи състоянието на осветителите.

Състоянието на автономните осве-

тители би могло да се следи чрез

централна мониторингова система“,

допълни той.

Централни системи за аварийно
осветление
„Централните системи за аварий-

но осветление (ЦСАО) притежават

несравнимо по-голяма функционал-

ност в сравнение с осветителите с

автономно захранване, както и

възможности за интегриране в авто-

матизирани решения за управление на

осветлението и в комплексни реше-

ния за сградна автоматизация“, по-

ясни лекторът.

„Сред основните им предимства са

дългият експлоатационен живот (ба-

терията се подменя веднъж на 10-15

години), функциите за мониторинг и

рипорт, които са голямо улеснение от

гледна точка на диагностиката и др.

Наред с техническите преимущества,

които предлагат, централните аварий-

ни системи изискват по-висока първо-

начална инвестиция. Поради това из-

ползването им е целесъобразно в голе-

ми административни и обществени

сгради, в които системите за аварий-

но и евакуационно осветление обхва-

щат значителен брой осветители, под-

дръжката на които изисква немалки

усилия и разходи“, допълни инж. Бинев.

Системи за аварийно осветление
на CEAG
„CEAG предлага широка гама от

централни системи за аварийно ос-

ветление (ЦСАО), които са със захран-

ване на осветителните тела 220V AC

/DC. Предимството им спрямо ЦСАО

с по-ниски напрежения е, че мощност-

та на осветителите в авариен режим

на работа не е по-малка от тази при

нормален режим. Също така загубите

на напрежение в захранващите кабе-

ли са по–малки. Всички системи имат

автоматична функция за тестване на

акумулаторните батерии, програмиру-

ема в зависимост от съответните

изисквания на държавните стандар-

ти“, заяви лекторът.

Всички предлагани системи на

CEAG осигуряват мониторинг на все-

ки отделен кръг, а някои от системи-

те мониторират и контролират ос-

ветителите индивидуално. Комуника-

цията между системата и осветите-

лите се осъществява по силовия ка-

бел. Мониторингът и контролът на

осветителните тела се постига с

вграждане на интелигентен модул във

всеки осветител. „Освен това систе-

мите могат да бъдат свързани в мре-

жа и да комуникират с други CEAG

системи, с централен компютър, BMS

и т.н.“, допълни инж. Бинев.

Във втората част на семинарна-

та програма инж. Димитър Беров

представи пред аудиторията специ-

фиките на проектирането на елект-

роинсталации и специфицирането на

подходящо електрооборудване за ра-

бота в потенциално експлозивна

атмосфера.

Съвместен семинар на ЕлНет
и КИИП - София
Представени бяха аварийно и евакуационно осветление и електропродукти за Ex среда
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Соларпро изгражда
фотоволтаичен парк край Шумен
Соларпро изгражда
фотоволтаичен парк край Шумен
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Плановете на Соларпро включват

поетапното инсталиране на всички

мощности до края на тази година. Те

са произведени от първата техно-

логична линия, пусната в експлоата-

ция през март 2009 г. във фабрика-

та на компанията в град Силистра.

„За производството на фотоволта-

ичните модули е използвана тънко-

слойна технология, в чиято основа

стои аморфният силиций. Тя е дока-

зана от световни лидери в сектора

като Sharp, Kaneca, EPV и др. Сред

основните й предимства са по-нис-

ката цена на инсталиран ват пик,

както и по-добрата ефективност

при дифузна светлина и висока тем-

пература“, увериха производители-

те.

На въпроса какви са очакванията

им във връзка с присъединяването

на фотоволтаичния парк към цент-

ралната електроенергийна мрежа,

от компанията отговориха: „Про-

ектът „Янково“ е разположен на те-

риторията на електроразпредели-

телното дружество Е.ОН. Вярваме,

че ще успеем да осъществим без-

проблемно присъединяване към елек-

тропреносната мрежа и изкупуване-

то на електроенергията ще стар-

тира след изтичане 72-часовите

проби“.

Соларпро изгражда
фотоволтаичен парк край Шумен
Соларната електроцентрала ще бъде разположена на площ от 120 дка

Българският производител на фотоволтаични модули Соларпро из-

гражда фотоволтаичен парк в с. Янково, Шуменска област, инфор-

мираха за сп. Технологичен дом от компанията. „До момента това

е най-големият проект на фирмата, в който участваме като гла-

вен изпълнител. Фотоелектрическата централа ще бъде с мощност

2,4 MWp и ще включва модули собствено производство, разположе-

ни на площ от около 120 дка“, заявиха от Соларпро.



ÑÒÐ. 196*2009

Битието на фотоволтаичните
централи у нас
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Инвестиция и период
на изпълнение
Средният размер на една инвести-

ция в изграждането на слънчева цен-

трала е от порядъка на 3.5 евро/Wp,

без ДДС, за централи до 100 kWp. За

мегаватови централи цената би

могла да падне до 3.1 - 3.2 евро/Wp,

отново без данък добавена стой-

ност.

Времето, за което може да бъде

изпълнен един проект, зависи от броя

на хората, включени в монтажа. По

принцип, за всеки инсталиран кило-

ват са необходими около 2-3 човеко-

дена труд, от които един-два за

грубата строителна част и един за

монтажа на модулите и инвертори-

те. Обикновено броят на необходи-

мите за монтажа хора се определя

Битието на фотоволтаичните
централи у нас
Коментар на инж. Росимир Матеев, управител на фирма СТС Солар,
за истините, заблудите и проблемите, с които се сблъскват фирмите,
специализирани в проектирането и изграждането им

Уважаеми читатели, през изминалите години редакцията обръща

приоритетно внимание на технологиите за оползотворяване на

възобновяемите енергийни източници, на законовата и норма-

тивната рамка в областта, на пазарните предпоставки за ин-

вестиция в слънчеви и вятърни централи, когенераторни мощ-

ности и микро ВЕЦ. На страниците на сп. Технологичен дом и сп.

Инженеринг ревю са гостували многократно представители на

държавните институции, на фирмите, предлагащи решения в об-

ластта на ВЕИ, на научните среди.

В тази връзка получихме коментар от инж. Росимир Матеев, уп-

равител на фирма СТС Солар АД, който споделя становището си

за пазара на слънчеви централи у нас. Вярвайки в логиката, че уча-

стниците в даден процес познават най-добре неговите специфи-

ки, се надяваме, че позицията на г-н Матеев ще ви бъде интерес-

на. Търсейки обективност, редакцията отправя покана към Аген-

цията по енергийна ефективност, Министерството на икономи-

ката и енергетиката и електроразпределителните предприятия

у нас да отговорят на засегнатите в материала тези. Ще публи-

куваме всички допълнения и коментари, които хвърлят повече

светлина по темата за пазара на слънчевите централи у нас.

елементарно така - грубата стро-

ителна работа да се извърши за

около 1 месец, а монтажът на моду-

лите и инверторите - за около 2

седмици. Става въпрос за фотовол-

таични централи с мощност до 100

- 200 kWp. За едномегаватова цент-

рала монтажът обикновено трае

около 3 месеца. Ако централата е с

мощност, равна или по-голяма от 5

мегавата, необходимото време за

нейното изграждане би могло да

достигне и година.

Икономическата ефективност
от инвестицията
Към момента инвестицията в

една слънчева електроцентрала е

сравнително изгодна. Ако оставим

настрана хилядите проблеми, свърза-

ни с узаконяването, вероятно щяхме

да бъдем свидетели на бум в стро-

ителството на подобни централи.

Направените от нас анализи показ-

ват, че една слънчева централа се

изплаща за около 8 години, в случай

че е изградена със собствени сред-

ства. Ако инвестиционните сред-

ства са осигурени с банков кредит,

периодът на възвръщаемост е при-

близително 10-12 години. След този

период централата ще работи поне

още 30-40 години, а през това време

себестойността на тока, произве-

ден от нея, ще бъде нулева. Практи-

чески, съоръжението ще работи без

суровини, а разходите за поддръжка-

та му са нищожни.

Животът на една централа
е минимум 50 години
Средният живот на една слънчева

централа е 50 години. Изхождайки от

това и от посочените данни от ана-

лизите за възвръщаемостта на инве-

стицията, бихме могли да направим

заключение, че електроенергията,

произведена от една слънчева цент-

рала, е възможно най-евтината. Из-
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водът ни се базира на количеството

електроенергия, което централата

би произвела за времето на нейния

живот.

Оставяме настрана факта, че

токът от фотоволтаичните центра-

ли е екологичен във всеки един аспект.

Присъединяване към
електроенергийната мрежа
Проблемите, свързани с присъеди-

няването на слънчевите централи

към централната електроенергийна

мрежа, са огромни. Бих казал, че това

е обширна тема, по която могат да

се изпишат стотици страници с

проблеми и критики към различни

инстанции.

В следващите редове ще се опи-

там да систематизирам инвестици-

онната обстановка в бранша по от-

ношение на законодателство, ЕРП,

държавни институции и финансиране.

Законодателство. За мое съжа-

ление, бих определил законодател-

ството в областта като сложно,

объркано и противоречащо си. Сви-

детели сме на стари закони и наред-

би с големи недомислици в тях. На

практика, административни облек-

чения не съществуват, въпреки из-

ричните текстове в закона за ВЕИ.

Отсъстват тълкувания по редица

казуси с изключителна важност.

Въведени са процедури, "разкарва-

щи" инвеститора по десетки ин-

станции, отнемащи по 2-3 години

време.

Електроразпределителни пред-

приятия. На практика, инвестито-

рите се сблъскват с монополно по-

ложение. През изминалите години

сме свидетели на десетки случаи,

в които ЕРП-тата тълкуват в своя

полза всички противоречия в зако-

ните и наредбите. Също така про-

тиводействат на процеса с всички

законни, а и не толкова законни

средства. Колегите ми от бранша

биха ме подкрепили, че електрораз-

пределителните предприятия у нас

не спазват законово определените

срокове за отговор или изпращат

становището си в последния мо-

мент, което силно разтегля проце-

дурите във времето. Свидетели сме

и на откази при предоставянето на

предварителна информация, която

би помогнала на инвеститора в из-

готвянето на изрядни документи. В

договорите, които ЕРП-тата пред-

лагат, има незаконосъобразни чле-

нове и алинеи. И не на последно

място, проявяват високомерно от-

ношение, като отказват персонал-

ни срещи за изясняване на клаузите

по договорите. Една-единствена

забележка по техния договор би

могла да отнеме месеци за съгла-

суване.

За да не бъда голословен, говорей-

ки за електроразпределителни пред-

приятия, ще посоча в пряк текст ЕОН,

които, по скромното ми мнение, не

спазват законовата база и нито един

от сроковете в Наредба 6 за присъе-

диняване на производители на ел.

енергия. В последната половин годи-

на колегите от ЕОН са прекратили

всички процедури по присъединяване.

По този начин се нанасят огромни

щети на инвеститори, които вече са

изградили централите си, и в момен-

та плащат големи лихви по кредити-

те. Например, централата на ЗИТА

Русе е готова още от декември ми-

налата година. До ден днешен, докол-

кото ми е известно, процедурата по

присъединяване към ЕОН не е мръдна-

ла и на милиметър.

Държавни институции. С болка

трябва да споделя, че сме свидете-

ли на незаинтересованост по пробле-

ма. Налице е силна бюрокрация и ко-

рупция. Ако конкретният инвести-

тор иска работата му да се свърши

в определеното време, той търси

персонални подходи на всеки един

етап от процедурите. Не всички

служители от държавната админи-

страция са компетентни. Понякога

се налага да се доказва с конкретни

членове и алинеи какво трябва да

направят. Друг проблем са високите

такси.

Асоциации в областта на ВЕИ.

Съществуват много като брой асо-

циации, без ярко изявен лидер. За

момента, аз не виждам реална полза

от тяхното съществуване, защото

дори и да имат някаква полезна инфор-

мация, те не я оповестяват публич-

но.

Финансиране. В настоящия мо-

мент лихвите по кредити в слънчеви

централи са толкова високи, че на

практика обезсмислят инвестиция-

та. Свидетели сме и на друг проблем

- не се предоставят дългосрочни кре-

дити. Също така, няма разработени

специализирани кредитни линии за ин-

вестиции във ВЕИ.

Изкупни цени
на електроенергията
Свидетели сме на определяне на

цените не на базата на реалните

разходи, както би следвало да е по

закон, а на политически принцип. За

сравнение ще кажа, че всички оста-

нали държави в Европейския съюз и в

други страни в Европа, в това число

дори и Македония, имат по-високи

изкупни цени от България.

Цените не са законово гарантира-

ни за дълъг период от време, както е

във всички останали държави, а е

дадена възможност на ДКЕВР всяка

година да ги намалява с 5%. По този

начин се създава сериозна несигур-

ност за инвеститорите. Още пове-

че, че тази година ДКЕВР наистина

намали с по 5% цените на всички ВЕИ,

без слънчевите централи.

Да се съкратят
драстично сроковете за
узаконяване
Според българските закони, всич-

ки централи с мощност по-малка от

25 MW са трета категория обекти.

Това означава, че ако един потреби-

тел реши да монтира върху покрива

на собствената си къща 2-3 солар-

ни панела, ще ги узаконява 2-3 годи-

ни.

В западните държави са въведе-

ни специални преференции за бързо

и лесно узаконяване на малки цент-

рали, изграждани върху покривите на

сгради - за по-малко от месец. За мо-

мента, у нас това е само мечта.

Смятам, че развитието на родна-

та енергетика е неразривно свърза-

но с изграждането на много като брой

малки енергийни обекти от ВЕИ, по-

строени в близост до консуматори-

те.

Бих искал да обърна внимание и на

още една спекулация по темата, а

именно, че заради изграждането на

централи, които се захранват с ВЕИ,

се вдига цената на електроенергия-

та. Бих определил това като инсину-

ация. Направените от нас задълбоче-

ни изследвания показват, че за да се

увеличи цената на тока с 1 стотин-

ка, трябва да се построят 300 MW

слънчеви централи. За момента са по-

строени само 2 MW.
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Компресорните термопомпи са

сред най-лесно приложимите, иконо-

мични и широко достъпни енергийно-

ефективни технически решения за

климатизация. Сред основните им

предимства са тяхната екологичност,

универсалност и висока ефективност,

дължащи се на факта, че като източ-

ник на енергия те използват топлина-

та, акумулирана в околната среда. За

разлика от други източници на топ-

линна енергия, при термопомпите до

80% от необходимата енергия за про-

изводство на топлина се извлича от

околната среда.

Източници на енергия могат да

бъдат почвата, земните недра, под-

почвената вода, повърхностните

води, въздухът и т.н. В зависимост

от вида на първичния и вторичния

енергиен източник, термопомпите

са: въздух - въздух, въздух - вода, вода

- въздух, вода - вода, земя - въздух, земя

- вода. Представляват подходящ енер-

гиен източник в системи за отопле-

ние и битово горещо водоснабдява-

не, както и източник на студ за кли-

матизационни системи.

Необходими условия за
ефективна работа
Ефективното използване на

възможностите, които предлагат

термопомпените инсталации, е

свързано с решаване на комплекс от

технически проблеми. Те са свързани

с добро познаване на спецификите,

които характеризират всеки вид тер-

мопомпена инсталация. Изисква се и

задълбочен анализ на околната среда,

включително почвите, подземните

води, температурата на въздуха в

конкретното местоположение, за да

може да се избере оптималният вари-

ант. Добре е да се има предвид, че ако

се планира термопомпата да работи

в режим на отопление, е необходимо

да се предвиди допълнителен източ-

ник на енергия. Термопомпа с капаци-

тет изцяло да задоволява потребно-

стите от топлина е решение, което

се среща сравнително рядко в практи-

ката. Обикновено термопомпената

инсталация се комбинира с конвенци-

онален топлинен източник, който да

допълва недостига на топлина.

Целта е термопомпената инстала-

ция да задоволява по-голямата част

от топлинните потребности, което

да доведе до ограничаване на разходи-

те за първични енергийни източници.

Компресорните термопомпи -
широко използвани
Ефективната работа на една тер-

мопомпа зависи от редица фактори.

Логично, задължително условие е

наличието на подходящ нископотен-

циален източник на енергия. От-

съствието му - на достатъчно близ-

ко разстояние, би могло да изключи

възможността от използване на

термопомпена инсталация.

В държавите със сравнително мек

климат, в качеството на източник на

топлина, често се използва атмос-

ферният въздух. За България компре-

сорните термопомпи въздух-въздух

също са сред най-често прилаганите.

Известно е, че работата на всяка

компресорна термопомпа е свързана

и с изразходване на електроенергия,

необходима за захранване на компре-

сора. Необходимата електрическа

мощност се определя в зависимост от

топлинното натоварване на обекта.

При наличието на подходящ нископо-

тенциален източник на топлина, про-

изведеното количество полезна топ-

линна енергия би могло да превиши

няколко пъти енергията, изразходва-

на за захранване на компресора.

За коефициента на преобразуване
Отношението на получената полез-

на топлина към изразходваната енер-

гия за задвижване на компресора се

нарича коефициент на преобразуване

на термопомпата. Обикновено коефи-

Ефективност на
компресорни термопомпи
Фактори, влияещи върху ефективността
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циентът на преобразуване COP (Co-

efficient Of Performance) се използва

като основен показател за ефектив-

ността на термопомпите, при рабо-

тата им в режим на отопление. За

същата цел, но в режим на охлаждане,

в описанията на повечето климатич-

ни устройства се използва коефици-

ентът EER (Energy Efficiency Ratio). С

него се изчислява съотношението на

студопроизводството на термопом-

пата към потребяваната мощност.

Коефициентът на ефективност на

една термопомпа е пряко свързан с

разликата между температурата на

топлинния източник и изходящата

температура от термопомпата. Счи-

та се, че оптимална стойност на

коефициента на преобразуване се

получава при температура на изпаре-

ние +5 °С и температура на конденза-

ция 60 °С. С увеличаването на темпе-

ратурата на нископотенциалния из-

точник и/или с намаляването на необ-

ходимата на потребителя температу-

ра, коефициентът на преобразуване на

реалните термопомпи се повишава.

Подходящи за нискотемпературни
инсталации
Енергийната ефективност, и съот-

ветно икономическата ефективност

на всяка термопомпа, зависят силно

от характеристиките на потребите-

ля на топлина, както и от темпера-

турата на нагрявания топлоносител.

Колкото по-голяма е разликата меж-

ду температурата на топлоносите-

ля във входния и изходния контур,

толкова по-малък е коефициентът на

преобразуване, съответно и икономи-

ята на електроенергия. Счита се, че

използването на термопомпа е особе-

но ефективно в случаите на използва-

не на система с топловъздушно ото-

пление или водно подово отопление.

Както е добре известно, характерно

за тях е, че температурата на топ-

лоносителя не превишава 35 - 40 °С.

Подобни системи се отличават с

висок коефициент на преобразуване.

Подходящо решение, използвано често

в последните години, са и системите

за отопление с вентилаторни конвек-

тори. Те се характеризират с висок

коефициент на топлоотдаване, и

съответно позволяват използването

на топлоносител с по-ниска темпера-

тура. В случаите - при които се изпол-

зват традиционните водни отопли-

телни системи, базирани на радиато-

ри например, следва да се увеличи топ-

лоотдаващата повърхност на отопли-

телните тела. Целта е да се осигури

оптимизират параметрите на топло-

носителя.

Използване на термопомпа за БГВ
При използване на термопомпа за

БГВ (битово горещо водоснабдяване)

е препоръчително да се избягва нео-

боснованото прегряване на водата до

по-високо от реално необходимото

температурно ниво. Като правило, за

удовлетворяване на повечето бито-

ви потребности не е необходимо

подгряване на водата до температу-

ра, по-висока от 40 - 45 °С.

Ако в системата е включен бойлер,

снабден с резервен електронагрева-

тел, съответстващата му автома-

тика трябва да бъде настроена с

отчитане на това изискване. Също

така обемът на резервоара-акумула-

тор за гореща вода следва да се

оптимизира с отчитане на реалния

график на водопотребление.

Определяне на среден топлинен
коефициент
Основен момент при определяне на

ефективността и рентабилността на

една термопомпена инсталация е ко-
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ректността на оценката за топло-

потреблението. Обикновено потреб-

лението на топлина от страна на

консуматора не е постоянно, а вари-

ра в рамките на ден, седмица, месец

и година. За определяне на годишното

топлопроизводство се построяват

графики на работата и потребление-

то на топлина от отделните консу-

матори. Задължително се оценява и

степента на едновременна консума-

ция, както и влиянието на комплекс от

външни фактори, което се отчита на

базата на средногодишни статисти-

чески данни. В случаите, при които е

налице консумация и на топлина, и на

студ, се построява и графика за сту-

допотреблението. На базата на гра-

фиките за топлопотреблението се

определя средният топлинен коефици-

ент (средният коефициент на преоб-

разуване), който е основен показател

за технико-икономическа оценка на

една термопомпена инсталация.

За компресорните термопомпени

инсталации - средният годишен топ-

линен коефициент се изчислява по

формулата: ζ= QkN/NQв = ϕ.ηϕη, къде-

то Qk, в MWh, е полезно годишно топ-

лопроизводство; N, в MWh, е годишна

консумация на електроенергия от

електродвигателя; Qв, в MWh, пред-

ставлява топлинен еквивалент на

годишно изразходвания първичен енер-

гиен източник; φ е средногодишен ко-

ефициент на преобразуване, а ηη общ

коефициент на полезно действие на

системата за добиване и доставяне

на електроенергия до клемите на елек-

тродвигателя.

Максимална мощност
на термопомпата
Проектирането и изграждането на

термопомпена система за топлоснаб-

дяване изисква системен и творчес-

ки подход. За разлика от традицион-

ните системи за топлоснабдяване,

термопомпената инсталация би мог-

ла да работи в променлив (нестацио-

нарен) режим, съществено отклоня-

ващ се от предвидения. Това е свърза-

но както с възможното изменение на

температурата на нископотенциал-

ния източник, така и с променливия

характер на топлинното натоварва-

не. При това, важен момент от опти-

мизацията се явява максималната

мощност на термопомпата. Очевид-

но е, че използването на термопомпа,

проектирана за покриване на макси-

малното топлинно натоварване, е

нецелесъобразно от икономическа

гледна точка. Препоръчително е мощ-

ността на термопомпата да се изби-

ра равна на около 60 – 70% от макси-

малното натоварване. Следователно

е необходимо термопомпата да рабо-

ти съвместно с резервен източник на

топлина и/или да се предвиди топли-

нен акумулатор.

Въздухът като първичен енергиен
източник
Влияние върху ефективното изпол-

зване на термопомпата оказва и из-

борът на първичен енергиен източник.

Сред основните причини компресорни-

те термопомпи, използващи външен

въздух в качеството на енергиен но-

сител, да са така широко разпрост-

ранени е фактът, че те не изискват

големи първоначални инвестиции.

Инсталацията им е сравнително лес-

на, а въздухът е навсякъде около нас.

Основният им недостатък е, че при по-

нижаване на температурата на

външния въздух, коефициентът им на

преобразуване също намалява. Изме-

нението на външната температура,

например от +7 до -10 оС, понижава

ефективността на термопомпата 1,5

- 2 пъти. Това е причината, за иконо-

мически целесъобразна да се приема

работата на термопомпите при тем-

пература на външния въздух, не по-нис-

ка от +3 оС. Естествено, някои тер-

мопомпи работят и при много по-нис-

ки температури, но това съответно

води и до значително повишаване на

разхода на енергия.

Почвата и водите като енергиен
източник
Подходящи енергийни източници за

термопомпените инсталации са и

водните басейни, включително подпоч-

вени води, води от реки, езера и гео-

термални води. При използването на

речни или езерни води е добра да се има

предвид, че през зимата могат да

възникнат проблеми. Енергийното

оползотворяване на подпочвени води,

също би могло да създаде експлоата-

ционни проблеми. Като цяло, използва-

нето на термопомпи, захранвани с

подпочвени води се смята за икономи-

чески оправдано. Първоначалните ин-

вестиции са сравнително високи, но

от друга страна този източник на

топлина е достъпен целогодишно.

Повърхностният земен слой също

е надежден източник на топлина. Той

акумулира огромно количество топ-

линна енергия, а на определена дълбо-

чина температурата на почвата се

запазва относително постоянна през

цялата година. Основна характерис-

тика на повърхностния земен слой е

специфичната топлинна мощност,

която може да се отнеме от 1m2. Тя

зависи от структурата на почвата,

от нейната влажност, както и от

общите климатични условия в мест-

ността. Обикновено при благоприят-

ни условия, средното специфично топ-

лоотдаване на почвата през целия

отоплителен сезон е 20 - 30 W/m2 .

Пресмятане на икономическата
ефективност
За оценка на икономическата ефек-

тивност на една термопомпена ин-

сталация е възможно да се използва

формулата: Е = (Рк/Га + Рп)/И. В нея Рк/

Га, лв./год., са годишните амортизаци-

онни отчисления; Рп, лв./год. – годиш-

ни производствени разходи, И, лв./год.

- годишен икономически ефект от из-

ползването на термопомпена инста-

лация.

От своя страна, И представлява

произведение от параметрите ∆В и

Ц, лв./год. Във формулата с ∆В, t/год.

е показана годишната икономия на

първичен енергиен източник, вслед-

ствие използването на термопомпе-

на инсталация. Получава се, като от

разходите за първичен енергиен из-

точник, при конвенционална система,

се приспаднат разходите, характер-

ни за термопомпена инсталация. С Ц,

лв./t, е означена цената на единица

първичен енергиен източник.

Фиг. 1.
Ефективност

на компресорна
термопомпа
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Отоплителните котли на твърдо
гориво, предлагани от КлиВенТо в Бълга-
рия са една добра алтернатива за ото-

пление, при отсъствие на магистрален
газопровод или нежелание на клиента да

използва течно гориво.
Разнообразието от твърди горива

(въглища, необработена дървесина,

дървесни брикети, отпадъчна дървеси-
на от дървопреработващата промишле-

ност, биомаса, пелети, изработени от
различни материали) позволяват гъвка-
вост, икономичност и постоянен надеж-

ден източник на отопление.

Битови котли на твърдо гориво
Битовите котли на твърдо гориво,

произведени от Ferroli S.p.A – Италия, са

основно три модела:
GF N - Чугунен котел с възможност

за работа на твърдо гориво – дърва и
въглища. Конструирани са така, че след
инсталиране на съответна горелка ра-

ботят с течно гориво - нафта, газ или
пелети, мощност от 20 до 50 кВт.

G N K N - Чугунен двуконтурен котел
с бойлер с възможност за работа на
течно гориво (газ или пелети) при нали-

чие на съответстващата на горивото
горелка и контейнер или съответния на-

бор аксесоари, мощност 20 кВт.
FG - Стоманен пиролизен котел (удъл-

жено време между зарежданията с гори-

Битово отоплително оборудване
во) с дигитален контролен панел, мощ-
ност 20 до 50 кВт.

Всички котли на твърдо гориво, про-

изведени от Ferroli имат вградена сис-
тема за контрол на температурата,

термостат със серпентина за защита
от прегряване.

Детайлен преглед
GF N е чугунен едноконтурен котел

за работа на дърва и въглища, а при на-
личие на допълнителна горелка - с
възможност за работа на течно гори-

во, газ или пелети. Корпусът на котела
се състои от чугунени сегменти,

свързани посредством метални нипели
и шпилки. Тялото на котела е изолира-
но със слой от минерална вата. Специ-

алната геометрия на сегментите и
малкият обем вода осигуряват високи

стойности на топлообмен и ниска топ-
линна инерция.

Окомплектовка на котела GF N:
n система за контрол на температура-

та;
n термостат със серпентина за защи-

та от прегряване.
Пелетна горелка SUN P 7. Пелети-

те (пресовани гранули) за настоящи-
те условия се наложиха като един от

най-удобните и екологични видове
твърдо гориво в световен мащаб. Бла-

годарение на автоматичното подава-

не на пелети от контейнера, честота-
та на презареждане в сравнение с обик-

новените дърва се намалява няколко
пъти, а съставът на пелетите

(дървесни стърготини, зърнени култу-
ри, зелени растителни стебла, сено)
снижава до минимум количеството на

вредните вещества. Пелетната горел-
ка SUN P7 може да се използва за всич-

ки котли Ferroli, модел GF N и GF N K.
При система за отопление с чугунен

котел GF N и пелетна горелка SUN P7 е

необходимо допълнително окомплектова-
не с вратичка за котел и контейнер за

пелети с вместимост 140 кг (включва
тръбопровод със стойка за автоматич-
но подаване на пелетите).

КлиВенТо предлага 7% отстъпка при
закупуване на комплекта чугунен котел

GF N и пелетна горелка SUN P7 с необ-
ходимите аксесоари.
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Получават се чрез пресоване
под налягане
Известно е, че пелетите са вид

биогориво, получено чрез пресоване

под налягане на дървесни кори, три-

ци и други дървесни отпадъци. Про-

извеждат се под формата на гранули

със стандартни размери. В повечето

случаи са с диаметър от 6 до10 мм и

дължина 0,5 - 70 мм. Характеризират

се с висока калоричност, която обик-

новено е в диапазона 4300 - 4500 ккал/

кг (5 kW/час на 1 kg). Основно предим-

ство на пелетите е значително по-

ниското съдържание на пепел в срав-

нение с въглищните брикети, с кои-

то са съпоставими като калорич-

ност.

Пелетите са екологично чисто

гориво. Известно е, че дървесината

принадлежи към категорията на

възобновяемите енергийни източни-

ци, които не замърсяват околната

среда и спомагат за намаляване на

емисиите от въглероден диоксид.

Заместването на изкопаемите гори-

ва с дървесина като правило съкра-

щава сериозно обема на изхвърляния

въглероден диоксид в атмосферата.

При производството на пелети, ос-

вен дървесни отпадъци, не се изпол-

зват химически добавки. Затова от-

деляният при тяхното изгаряне въгле-

роден диоксид се равнява на погълна-

тия от растението в процеса на

неговото израстване.

Лесни са за съхранение
и транспортиране
Поради компактните си размери,

пелетите са лесни за транспорти-

ране. Високата им плътност гаран-

тира запазването на формата им по

време на транспортиране или съхра-

нение. Образуващото се в процеса на

тяхното производство повърхност-

но покритие възпрепятства проник-

ването на влага. Те се съхраняват

лесно, и дори при големи количества

не се налага предприемането на спе-

циални противопожарни или други

предохранителни мерки. За разлика

от дървесните стърготини и други-

те дървесни отпадъци, при които

Котли на пелети
Съчетават комфорт и висок коефициент на полезно
действие

съществува реална опасност от

възникване на пожар, при пелетите

това е малко вероятно. Затова не

съществуват пречки пред съхраня-

ването им в близост до жилищните

помещения.

КПД на котлите
е над 90%
Комфортът, който осигуряват ко-

телните инсталации, работещи на

пелети, обикновено е сравним с ус-

ловията, осигурявани от котлите на

течно или твърдо гориво. Причина-

та е във фактори като високия ко-

ефициент на полезно действие на

котлите, захранвани с пелети. Той

е в границите 84 - 93%, като някои

производители посочват и значител-

но по-висок КПД, достигащ 97%. Дру-

ги предимства на този вид котли са

възможностите за автоматизирано

подаване на гориво, лесното под-

държане на необходимата темпера-

тура на въздуха в отопляваните

помещения, възможността за про-

грамиране на работата на инстала-

Разнообразието от отоплителни техноло-

гии, всяка с предимства и недостатъци, не-

прекъснато повишаващите се изисквания за

минимизиране на енергийните разходи и по-

добряване на комфорта правят избора на оп-

тимален вариант съвсем нелека задача. От

друга страна, газовата енергийна криза от

миналата зима прибави и друг, при това со-

лиден, аспект към критериите за избор, а

именно относителната независимост и си-

гурност на отоплението.

Сред възможните решения, придобиващи

все по-голяма популярност в последните го-

дини, е инвестицията в котли на пелети.

Съчетанието на висок коефициент на полез-

но действие, лесно обслужване и възможно-

стта за използване както за отопление,

така и за БГВ ги прави все по-предпочита-

ни. Предлаганите модели, покриващи широк

диапазон от мощности, са подходящи за

отопление както на еднофамилни къщи,

така и на по-големи жилищни и админист-

ративни сгради дори и за производствени

помещения.
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цията за седмици напред и други.

Котлите на пелети обикновено са

снабдени и със система за защита

от аварии, което гарантира сигур-

ността на работата им. Както вече

бе подчертано, мощността на кот-

лите на пелети варира в много ши-

рок диапазон. Обикновено битовите

котли се произвеждат с мощност от

15 до 100 kW, докато мощността за

промишлените може да достигне до

20 МW.

Условия за постигане
на висок КПД
Както вече бе споменато, ефек-

тивността на котлите на пелети е

сравнима с характерната за котли-

те на газово и течно гориво. Пости-

гането на висок КПД е в пряка зави-

симост от начина на изгаряне на

пелетите и използваната технология

за гранулиране на дървесината.

Например, котлите на пелети се

разделят на два вида в зависимост от

използваната горелка – модели с вгра-

дена в тях горелка и модели с външна

горелка. Котлите с вградена горел-

ка са предназначени предимно за ото-

плителни инсталации в жилищни сгра-

ди. Затова и тяхната мощност обик-

новено не превишава 300 kW. Към

предимствата на подобни системи

могат да се посочат малкото енер-

гопотребление, както и ниското шу-

мово ниво при работа и високата ико-

номичност на гориво. Вторият вид

котли - тези с външна горелка, се

използват предимно за отопление и

БГВ на различни производства, харак-

теризират се с висока точност на

дозиране на горивото и възможност

за бърза промяна на текущото нато-

варване. Повечето съоръжения - пред-

назначени за бита, се произвеждат

от чугун и в конструкцията им се

използват елементи от огнеупорна

керамика. Това спомага за създаване

на необходимия топлинен режим в

зоната на горене.

От значение за постигане на ви-

сок КПД е и друг факт, който често

се пренебрегва. Става въпрос за

това дали котелът е специално кон-

струиран за изгаряне на дървесни

гранули или към котел на дърва е

добавена пелетна горелка. Обикно-

вено, висока ефективност би могла

да бъде постигната, ако котелът е

предназначен за изгаряне на пелети.

В подобни случаи коефициентът му

на полезно действие достига, и дори

превишава 93%, при минимални екс-

плоатационни разходи. Вторият вид

котли обикновено постигат значи-

телно по-нисък КПД, и то при много

по-големи експлоатационни разходи.

Автоматизацията
на системата
Значителна част от отоплител-

ните инсталации, захранвани с пеле-

ти, са автоматизирани в по-голяма

или по-малка степен. Голяма част от

моделите са с автоматизирано по-

даване на пелетите, като най-чес-

то за целта се използва шнеково ус-

тройство. По този начин се осигу-

рява точно дозиране и подаване на

пелетите директно в горивната

камера, което е от определящо зна-
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чение за постигане на ефективното

изгаряне на горивото. Пепелта, от-

делена при изгаряне на пелетите, е

около 0,5%, а съдържанието на саж-

ди в изходящите газове е сведено

почти до минимум. Благодарение на

малкото количество пепел, котелът

не изисква всекидневно обслужване.

Предлагат се и модели котли, които

са с автоматизирано отвеждане на

пепелта. Характерно за тях е, че

могат да работят без обслужване за

дълъг период от време.

Разпалването на пелетите в коте-

ла в повечето случаи също е автома-

тично. Използването на автоматич-

на горелка позволява гъвкаво регули-

ране на мощността на котела. Кон-

тролерът на горелката осигурява

точно поддържане на зададената

температура в отоплителната сис-

тема, като контролира количество-

то подавано гориво. Температурата

на топлоносителя в права и обратна

посока се измерва чрез използване на

датчици. Също така блокът за управ-

ление може да регулира производител-

ността на горелката по зададена

температура на въздуха в помещени-

ето. Повечето модели пелетни кот-

ли са снабдени с допълнителен кон-

тур за битово горещо водоснабдява-

не.

Склад за съхранение
на пелетите
Котелната инсталация, захран-

вана с пелети, освен котел и горел-

ка, задължително включва и специ-

ален бункер за горивото. Тъй като

по принцип бункерът е с неголяма

вместимост, за да се избегне чес-

тото зареждане с пелети, може да

се предвиди допълнителен склад, в

които да се съхранява горивото. Той

се разполага в самата сграда или

извън нея. Подходящо решение е

пелетите де се съхраняват извън

сградата - в подземен бункер, обо-

рудван с шнеково устройство или с

пневматичен транспорт. Сред задъ-

лжителните условия е складът да

бъде абсолютно сух. Не е необходи-

мо площта му да бъде голяма. Дока-

зано е, че 1 m3 складово простран-

ство осигурява 1,2 kW отоплител-

на мощност. Добре е обаче да се има

предвид фактът, че цялото про-

странство не се използва за скла-

диране на горивото. Необходимо е

част от склада да остане празна,

което се прави с цел проветряване

на пелетите. Например, при 10 kW

планирана отоплителна мощност е

нужен склад с обем 14 m3. Необхо-

димо е, също така, да се предвидят

два отвора – единият за зареждане

с пелети, а другият - за естестве-

на вентилация на помещението.

Чрез втория отвор се регулира на-

лягането в склада и се предотвра-

тява неговото покачване.

Специфики на използваните
комини
Комините на котлите, работещи

на пелети, обикновено се изпълняват

от неръждаема стомана. В ниската

им част задължително се предвижда

отводяща тръба, през която се от-

вежда кондензатът. При коректен

монтаж на комина и точна настрой-

ка на котела, количеството конден-

зат, което се отделя за седмица, е

около 4 - 5 литра. Не са изключения и

случаи, при които количеството кон-

дензат е в пъти повече, което най-

често се дължи на грешка в монта-

жа.

За очистване на димоотводните

канали от сажди, някои модели пелет-

ни котли са оборудвани с турболиза-

тори–очистители. Обикновено про-

цесът по почистване стартира след

сигнал от автоматиката. Като кри-

тичен момент се приема увеличава-

нето на температурата на изходящи-

те газове. Счита се, че котлите,

които са с ръчно почистване, е необ-

ходимо да се почистват веднъж сед-

мично. Използва се включената в ком-

плекта четка за почистване на димо-

гарни канали.

Камини на
пелети
Освен котли, много производите-

ли предлагат и камини, работещи с

пелети. Те, както и котлите, се

отличават с висок коефициент на

полезно действие, наред с което

имат естетичен външен вид и позво-

ляват да се наблюдава огънят - обик-

новено през огнеупорно стъкло.

Камината работи по следния на-

чин - от бункера, с помощта на шнек

и дозатор на гориво, пелетите се по-

дават в горивната камера. Доза-

торът е включен към система за

автоматично управление, която кон-

тролира неговата работа. След

като пелетите попаднат в горелка-

та, вентилаторът започва да пода-

ва въздух. Камините са с ръчно или

с автоматично запалване. Необходи-

мият за горенето въздух най-често

се взима отвън, благодарение на

което се избягва възможността в

отопляваното помещение да проник-

нат продукти на горенето и отпад-

ни газове. В процеса на изгаряне на

пелетите се отделя необходимото

количество топлина, а регулирането

на температурата би могло да се

осъществи чрез дистанционно уп-

равление.

Фиг. 1.
Примерна схема
на организация

на котелно
помещение при

отопление с
котел на пелети
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Отоплението е преимуществено
конвективно
Отоплението на жилищни помеще-

ния чрез камини на палети е преиму-

ществено конвективно (приблизител-

но 75% от енергията), като в пове-

чето случаи топлоносителят е

въздух, който може да се вземе от или

извън помещение. Въздухът обтича

нагретият до около 250 оС топлооб-

менник по дължина, след което се

подава в помещението.

Помещението се отоплява и по

пътя на топлинното излъчване - през

прозрачното огнеупорно стъкло и

външната повърхност на камината

(приблизително 15% от енергията).

Декоративната керамика съществе-

но повишава топлинните характери-

стики на изделието.

На пазара се предлагат и камини с

възможност за водно отопление - чрез

радиатори. В тези камини са вграде-

ни фабрично или се монтират допъл-

нително топлообменник и помпа за

осигуряване на циркулацията на вод-

ния топлоносител. Обикновено, този

вид камини се използват за отопле-

ние на площи до 220 m2.

Изискванията към комина за ками-

ната са минимални, тъй като темпе-

ратурата на изходящите газове не

превишава 140 оС.

Предимства на отоплението
на пелети
Като основни предимства на ото-

плението с пелети се посочват це-

новата му ефективност в сравнение

с отоплението на дизелово гориво,

въглища или електричество. Отопле-

нието с пелети е напълно автомати-

зирано, което икономисва време и

разходи. Котелът не се нуждае от

специално обслужване. Почистването

на пепелта се извършва веднъж ме-

сечно - за немалко модели.

Също така пелетите се явяват

част от естествения кръговрат на

СО2 в околната среда, те са еколо-

гично чисто гориво и не замърсяват

околната среда. При наличие на по-

големи запаси от гориво, съвремен-

ните котли на пелети могат да ра-

ботят без намесата на човека до

няколко месеца.
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В такива случаи се налага използ-

ването на помпа или група от помпи

с цел повишаване на напора. Тема на

статията са конструктивните и при-

ложни специфики на т. нар. хидрофор-

ни системи.

Познати са под различни
наименования
Тези машини са познати под раз-

лични наименования, включително

хидрофорна система, устройство за

повишаване на напора (УПН) или бус-

тер. Независимо от конкретния из-

ползван термин, функцията на всяка

подобна система е да осигури необ-

ходимите водни количества в една

инсталация, поддържайки предвари-

телно зададено налягане.

В най-общи линии, бустерът пред-

ставлява съвкупност от една или

повече помпи, монтирани на обща

рама, които се управляват от общ

контролер. Също така те са екипи-

рани с датчик за налягане, спирател-

но-възвратно клапани и разширите-

лен съд. Типична схема на хидрофор-

на система би могла да се види на

фиг. 1.

Използваните помпени агрегати

могат да бъдат различни видове –

хоризонтални (едно или много-

стъпални), вертикални многостъпал-

ни и др. В зависимост от вида на кон-

тролера, датчика за налягане е пре-

состат или сензор за налягане. В

допълнение, помпа или помпи от бу-

стер системата често се оборуд-

ват с честотен регулатор на ско-

ростта.

Хидрофорните системи
са три вида
В зависимост от приложението си,

бустер системите се разделят на

три вида:

n бустерни системи за водоснабди-

телни инсталации;

n бустерни системи за противопо-

жарни инсталации;

n бустерни системи за промишлено

приложение.

Хидрофорните системи, предназ-

начени за различно приложение, се

отличават с някои съществени раз-

личия в конструкцията си. Причина-

та е, че трябва да отговорят на

различни нужди и изисквания.

Бустерни системи
за водоснабдителни
инсталации
Основна специфика на водоснаб-

дителните инсталации са големите

промени във водната консумация.

Значителните изменения в потреб-

лението на вода е характерно осо-

бено силно за по-големите инстала-

ции. Например, нека разгледаме про-

фила на потреблението (фиг. 2a и 2б)

на един хотел. Видно е, че максимал-

но оразмереното потребление е не

повече от един, два часа в деноно-

щието (сутрин и следобед). За оста-

налото време е характерно средно

и минимално потребление на вода.

Тази непостоянност в потреблени-

ето води до необходимост използва-

ните бустерни системи да бъдат

оборудвани с повече като брой пом-

пи. Целта е чрез каскадно включва-

не на помпите да се осигури адеква-

тен отговор на промените в потреб-

лението. Също така за по-ефектив-

на работа на бустера често се из-

ползват

помпи с честотно регулиране
на скоростта
Благодарение на него, помпите

поддържат различен дебит, като

същевременно поддържат точно за-

даденото налягане. Резултат от из-

ползването на честотни регулато-

ри е постигане на по-ефективна ра-

бота и по-малък разход на електро-

енергия.

В някои държави съществуват

изисквания всички части на бусте-

рите за питейно-битово водоснаб-

дяване, които са в пряк контакт с во-

дата, да бъдат изработени от

неръждаема стомана. Използваните

помпи при този вид бустери най-

често са вертикални многостъпал-

ни, с оглед постигане на компакт-

ност на системата. Контролер уп-

равлява работата на помпите, вклю-

Хидрофорни системи
Видове, монтажни специфики и критерии за избор на бустер
помпи

В цивилизования свят днес населените места са със силно раз-

вити водоснабдителни мрежи. Независимо от начина, по кой-

то те са организирани (гравитачно или с помпени станции),

основната им задача е да осигурят необходимото количество

вода до всяка точка на населеното място. Въпреки това, мно-

го често някои специфични като местоположение места или

по-високи сгради остават без необходимия напор.

Фиг. 1.
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чително каскадно включване, включване на различна пом-

па при всеки старт, управление работна резервна пом-

пи и др. Наред с това, контролерът поддържа функции,

осигуряващи защита на помпените агрегати - както на

помпената част (срещу суха работа), така и на ел. дви-

гателите.

Бустерни системи
за противопожарни инсталации
Добре известно е, че огънят е една от най-опасните

и трудни за овладяване стихии, която води след себе си

огромни материални и нематериални щети. Противопо-

жарните инсталации са сред най-отговорните инстала-

ции в една сграда. Като основен елемент от инсталаци-

ята, помпените групи трябва да осигурят максимална

надеждност и безотказност на работа. Това е причина-

та към противопожарните инсталации, особено към

спринклерните системи, да са в сила стандарти, които

са изключително строги по отношение на помпените

групи.

Например, в сила е европейска норма, която е хармо-

низирана като българския държавен стандарт, отнася-

ща се до спринклерните инсталации. Сред залегналите

в нея изисквания са:

Наличие на работна и резервна помпи;

Пресостатно управление, без възможност за изключ-

ване на помпите. Пресостатите пускат помпите, изключ-

ването се реализира ръчно, от таблото за управление;

Използване на пилотна помпа. Предназначена е да

допълва противопожарната инсталация в случай на малък

теч, както и да се включва при незначителна консумация

(при малък брой отворени спринклерни глави). Управление-

то на пилотната помпа също е пресостатно, но с възмож-

ност и за изключване на помпите;

Всяка помпа следва да има отделно табло за управле-

ние, а също така е задължително да се осигури и незави-

симо електрозахранване - от два източника. По тази

причина се използват няколко типа системи. Сред тях са:

с електрически помпи с независимо електрозахранване,

комбинирани електрическа помпа и помпа с двигател с

вътрешно горене, както и системи само с помпи с дизе-

лови двигатели;

 Не е разрешено използването на каквато й да било

защита на помпите. Задачата им е да осигурят необхо-

димото водно количество за пожарогасене. Те следва да

изпълнят предназначението си дори с риск от повреда на

помпените агрегати. Единствената допустима защита

е срещу суха работа;

 Всяка помпа следва да е оборудвана с отделен смука-

телен колектор. За разлика от водоснабителните бус-

тери, при хидрофорните системи за противопожарни

Фиг. 2.

а

б
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инсталации не се разрешава използ-

ването на общ колектор. Целта е в

случай на запушване, поне една от

помпите да не остане на сухо.

Други стандарти, например VDS

- немските застрахователи, имат

дори по-строги изисквания, регла-

ментиращи задължителни клаузи и

по отношение на конструкцията на

самата помпа и нейните характе-

ристики.

Бустерни системи за
индустриално приложение
Водата е основен елемент в про-

изводствения цикъл на почти всяко

едно предприятие, независимо в коя

сфера на промишлеността осъще-

ствява дейността си. По-специално

внимание на спецификите на хидро-

форни системи за индустриално при-

ложение ще обърнем в сп. Инженеринг

ревю.

Възможности за присъединяване
на смукателния колектор
Съществуват няколко основни

начина на монтаж на бустерна сис-

тема, независимо от конкретното й

предназначение. По отношение на

смукателния колектор, съществу-

ват две възможности - директно

свързване към водопровода на ВиК

мрежата или към междинен резерво-

ар.

Директното включване (фиг. 3) към

водоснабдителната мрежа е често

практикуван метод. Той е по-евтин

и лесен за реализация, в сравнение с

използването на междинен резерво-

ар. Големият недостатък на метода

е зависимостта му от колебанията

в налягането на захранващата мре-

жа. Ако противопожарна система е

свързана директно към водопровод,

съществува изискване тя бъде захра-

нена с два независими клона на мре-

жата.

Използването на междинен резер-

воар (фиг. 4) отстранява негативния

ефект от непостоянството на наля-

гането в мрежата. За сметка на това

изисква по-голямо пространство,

необходимо за изграждането на

съоръжението. По отношение на во-

доснабдителните инсталации има

изисквания към вместимостта на

резервоара, с цел незадържане на вода

и гарантиране на определено количе-

ство постъпваща свежа вода. При

противопожарните инсталации изис-

кването е за минимален обем во-

досъдържание. Логично, и двете изис-

квания са пряко свързани с големина-

та на инсталацията след бустера.

За напорния колектор
се използват три основни
варианта
По отношение на напорния колек-

тор също съществуват няколко ва-

рианта на изпълнение. Добре е да се

има предвид, че те се изпълняват ос-

новно при водоснабдителни инстала-

ции.

При първия вариант (фиг. 5) - бу-

стерът качва вода на най-високо

ниво, след което водата се доставя

в сградата по гравитачен път. Това

е сравнително стара схема, която

почти не се прилага в днешни дни.

Предимства й са: относително ряд-

ко включване на помпите и постоян-

на работна точка. Недостатък е

фактът, че най-горните нива на

сградата нямат достатъчно наляга-

не. Конструктивен проблем е голя-

мото тегло на най-горно ниво на ин-

сталацията.

Характерно за втория вариант е

използването на две бустерни гру-

пи - една в основата на сградата и

втора на междинно ниво. Този вари-

ант се практикува основно при мно-

го високи сгради, където монтира-

нето на всички помпи в основата на

сградата би довело до необходимост

от използване на изключително скъпа

арматура. Недостатък на решение-

то е, че обикновено цял етаж се ос-

тавя за сервизни помещения.

При вариант три - фиг. 6, сграда-

та се разделя на зони (ниска, средна,

висока ) и налягането в тях се осигу-

рява чрез отделни бустерни групи.

Много често ниската зона се захран-

ва от ВиК мрежата. Възможни са,

също така, и различни комбинации на

вече описаните варианти.

Базови критерии за избор
на бустер
Както при всяко техническо реше-

ние, така и по отношение на една

бустерна система, изборът е критич-

но важен за нейната дълговременна

и ефективна работа. Най-важните

критерии, които следва да се съблю-

дават при избора на хидрофорна си-

стема, са:

Приложение. Основен критерий,

свързан с първоначалния избор на си-

стема, в зависимост от инсталаци-

Фиг. 3. Фиг. 4.
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ята, за която е необходим бустер,

типа на приложението и т.н.

Работна точка. Неправилно изчис-

лената работна точка, както и не-

правилно подбраната система по

дадена работна точка, могат да

доведат както до нискоефективна

работа, така и до пълен отказ на си-

стемата след кратък срок на експ-

лоатация. Това е причината, работ-

ната точка да е сред най-важните

критерии за избор на хидрофорна

система.

Габаритни размери. На пръв по-

глед маловажен критерий, който оба-

че веднъж подценен, би могъл да до-

веде, при иначе правилен избор на си-

стема, до невъзможност да бъде из-

ползвана. Например помпеното поме-

щение вече е изградено и бустерът

не би могъл да бъде инсталиран в него.

Инвестиция - един от най-важни-

те фактори за много от потребите-

лите е първоначалната инвестиция.

Критерият играе първостепенна роля

при избора на бустерна система, но

не винаги е най-добрият съветник.

Ефективността
на системата

e най-важният критерий при избо-

ра на хидрофорна система. Той пред-

ставлява съвкупност от много ре-

шения, включително: тип на помпа-

та в зависимост от максималния й

коефициент на полезно действие,

ефективността й в работната

точка, използването на честотен

инвертор за регулиране на скорос-

тта с оглед постигане на по-висок

КПД при променяща се работна

точка.

Ефективността на системата

включва и възможността на контро-

лера да управлява помпите, така че

непрекъснато да държи системата в

най-добър общ коефициент на полез-

но действие. Добре известно е, че

колкото по-добра е ефективността

на една бустерна система, толкова

по-малки са разходите за използвана-

та от нея електроенергия. Малко из-

вестен е фактът, че първоначално-

то капиталовложение формира само

около 5% от разходите, за 10 годишен

период на експлоатация на една бус-

терна система.

Според направени анализи - 10 - 15%

са разходите за поддръжка и сервиз

в рамките на този период, а остана-

лите 80 - 85% са разходи за електро-

енергия. Това е и главната причина

ефективността на системата да е

един от най-важните критерии за

избора й.

Фиг. 5.

Фиг. 6.
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Основни параметри
на устройствата за ДТЗ
Най-напред трябва да се отбеле-

жи, че в някои български нормативни

документи тези устройства се нари-

чат прекъсвачи за токове с нулева

последователност, а в други – защи-

тен прекъсвач. Номиналният им ток

IN (или In) е най-големият, който уст-

ройството може да осигури на зах-

ранваната инсталация или електро-

уред. Най-често използваните му

стойности са 16, 25, 40, 63 и 100 А и

по-рядко 6, 32, 80 и 125 А. За нормал-

ната работа на устройството тряб-

ва мрежовото напрежение да е над

определена стойност (например 85

или 170 V), която също е параметър.

Чувствителността (номинален

ток на сработване) I∆n представля-

ва стойността на тока през устрой-

Дефектнотокова защита
Част II. Параметри и структура на устройствата,
инсталационни специфики, монтаж и експлоатация.

В първата част на статията, публикувана в миналия брой на

сп. Технологичен дом, бе изяснена необходимостта от дефект-

нотокова защита (ДТЗ) заедно със съответните нормативни

изисквания, нейният принцип на действие и видовете устрой-

ства за ДТЗ. В настоящата втора част са разгледани парамет-

рите на тези устройства, техните конструктивни разновид-

ности и начинът на свързването им в електрически мрежи.

ството, предизвикващ задействане-

то му. В зависимост от нея има два

основни вида устройства.

Тези с голяма чувствителност

имат ток на задействане между 5 и

30 mA и предпазват хората от елек-

трически удар, а електроуредите и

инсталациите - от възникване на

пожар (първата стойност се отна-

ся за използваните в САЩ устрой-

ства, а втората – за тези в Евро-

па). Според чл. 1789 от Наредба №3

на Министерството на енергетика-

та и енергийните ресурси, устрой-

ства за ДТЗ от този вид задължи-

телно трябва да се поставят за

защита на електрически вериги с

контакти за включване на преноси-

ми уреди, т.е. в жилища, офиси, хо-

тели и сервизни помещения, а според

чл. 1799 – за защита на веригите в

опасни помещения, например такива

с висока влажност.

Вторият вид са със средна чув-

ствителност, имат ток на сработ-

ване между 100 mA и 1 А и са пред-

назначени само за предпазване от

пожар. В Европа в съответствие със

стандарта IEC60364-4-42:2001-08,

както и у нас според чл. 1801 от

Наредба №3 горната граница е 300

mA. Сравнително рядко, и то само за

предпазване от пожар на някои инду-

стриални машини, се използват уст-

ройства с малка чувствителност,

чиито ток I∆n може да достигне до

30 А. В табл. 1 са дадени препоръки

за приложението на устройства с

ДТЗ и различна чувствителност,

които са част от стандартите в

някои европейски страни. Полезно е

да се има предвид, че наименования-

та в каталозите на устройствата

за ДТЗ твърде често съдържат IN/I∆n,

например 63А/30MA означава IN = 63

A и I∆n = 30 mA.

Друг основен параметър е време-

то на задействане на устройството,

което е от момента на протичане на

тока до изключване на предпазвани-

те електроуреди или инсталации. В

зависимост от него, има две групи

устройства. Първите са с моментал-

но задействане и се означават като

група G. Минималното им време е 0

(идеален случай), а максимално допу-

стимото е обратно пропорционално

на големината на тока – при негова

стойност I∆n се допуска да е до 200

ms, а при 5 пъти по-голям – до 40 ms.

Другата група са селективните ус-

тройства (означават се като S и по-

рядко с Т) с време на закъснение на

задействане между 130 и 500 ms при

ток I∆n и между 50 и 150 ms при него-

ва стойност 5I∆n. Използват се в

електрически инсталации с вероят-

ност от появата на токови импулси,

които не трябва да предизвикат

грешно задействане на устройство-

Ток на Приложения
сработване

10 mA В някои училищни учебни лаборатории

30 mA Преносими електроуреди за външно ползване.

Бани, тоалетни.

Контакти в производствени помещения, лаборатории, офиси.

Електрически лампи в плувни басейни.

Контакти на каравани и тези за свързване към тях.

Нагреватели в бани, басейни и влажни помещения.

300 mA Инсталации в производствени помещения и складове за лесно

запалими материали.

500 mA В селскостопански сгради и парници за предпазване на

оборудването от пожар.

За инсталации в изложбени зали с голям риск от повреда на кабели.

Таблица 1. Препоръки за приложение на устройства за ДТЗ с различна  чувствителност
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то. В каталозите на някои устрой-

ства за ДТЗ се дава под формата на

графика зависимостта на времето на

задействане t от отношението I/I∆n,

в което I е протичащият през тях

ток. Устройствата за предпазване

на хора са с т. нар. крива В (фиг. 1)

- поради производствените толеран-

си реалното време е между двете кри-

ви. Например при ток I = 7I∆n време-

то е между 0,01 и 0,02 s.

Понякога като параметър се дава

максималната амплитуда ISR на то-

ков импулс през изправна инсталация

или електроуред, който не трябва да

задейства грешно ДТЗ. Той се нари-

ча устойчивост на импулсни токове

(Surge Resistance) и според междуна-

родни норми е в сила за импулс с вида

на фиг. 2а или 2б. Примери за източ-

ници на подобни импулси са старте-

рите на луминесцентните лампи,

колекторните електродвигатели и

тези с регулируеми обороти. Вместо

този параметър, някои производите-

ли предпочитат максималният ток на

късо съединение в предпазваната

инсталация или електроуред, като го

наричат устойчивост на късо съеди-

нение. Трети производители използ-

ват устойчивостта на импулсно на-

прежение (имунитет към пренапреже-

ния, импулсно претоварващо напреже-

ние) Uimp, при което също не се по-

лучава грешно задействане. Няма

съществена разлика между тези па-

раметри.

За оценка на експлоатационната

издръжливост на устройствата се

използва параметърът максимален

брой работни цикли (или брой опера-

ции), който определя минималното

количество задействания преди

първата повреда. Типичните им стой-

ности са между 5000 и 20 000, като

понякога се дават две различни – при

задействане без и със протичане на

ток в предпазваната инсталация или

електроуред. Първата обикновено е

около 2 пъти по-голяма от втората.

Структура
и конструкция
Три са използваните разновиднос-

ти на структурата на устройства

за ДТЗ. Едната са устройствата

само за ДТЗ, а други две съдържат и

максималнотокова защита. Последна-

та може да бъде оформена като са-

мостоятелно устройство, което по

подходящ начин се свързва към това

за ДТЗ или двете да са в едно уст-

ройство, наричано RCBO. Съществу-

ват и 3 вида конструкции. Най-разпро-

странената е за монтиране в елек-

трически табла и има външния вид на

останалите прибори в таблото (за

DIN шина) и подходящи размери. Тя се

използва и за трите разновидности

на структурата. Обикновено горни-

те две клеми на устройството са за

свързване към мрежата, а долните

две – за свързване към предпазвана-

та инсталация. Освен лостче за

включване и изключване на устрой-

ството, върху лицевата му страна е

разположен и бутон на тестване.

Обикновено там е дадена и информа-

ция за най-важните параметри на

устройството и схема на свързване-

то му. Подробна схема винаги се дава

в каталога, придружена с допълнител-

Фиг. 1. Фиг. 2.

а

б
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ни обяснения. Такава извадка от ка-

талог е показана на фиг. 3. Вижда се

какво трябва да е съпротивлението

RA между корпуса на електроуред от

инсталацията и земята, за да може

при нежелан допир на фазовия провод-

ник към корпуса (неговото напреже-

ние ства UL = 220 V) токът да е по-

голям от I∆n и устройството да се

задейства като обикновен максимал-

нотоков изключвател.

Устройствата за ДТЗ на трифаз-

ни мрежи са с по 4 извода от всяка

страна, а пример за свързването им

е даден вдясно на фиг. 3.

На фиг. 4 е показана схемата на

свързване на еднофазно устройство

за ДТЗ (вдясно, вижда се и бутонът

за тестване), задействащо макси-

малнотоков изключвател (вляво). При-

ложенията на тази конструкция са

главно при големи токове на охраня-

ваната инсталация. Съществуват

аналогични 4-полюсни блокове съот-

ветно за трифазни мрежи.

Втората конструкция са вграде-

ните в електрически контакти уст-

ройства, като за тези само с ДТЗ се

използва съкращението SRCD (от

английския термин Socket outlet RCD

Socket outlet), а съкращението при

комбинирана защита е SRCBO от

аналогичния английски израз. Външни-

ят вид и размерите им не се различа-

ват от тези на обикновените кон-

такти, което позволява непосред-

ствена замяна на последните. По-

често са с комбинирана защита и са

особено подходящи за детски стаи,

влажни помещения и външно монти-

ране.

Трета конструкция представля-

ват преносимите устройства (PRCD

от Portable RCD), които реално са

само за ДТЗ, имат щепсел за поста-

вяне в обикновен контакт и защитен

с ДТЗ контакт за свързване на елек-

троуред. Има и разновидности за

монтиране на удължителен кабел.

Тази и предната конструкция са най-

широко разпространени в Англия.

Електрически инсталации
с ДТЗ
Класическата защита на електри-

чески инсталации от токово прето-

варване се извършва с няколко после-

дователно свързан предпазителя все-

ки за по-малък ток от предшества-

щите го. Подобна е идеята за изграж-

дане на инсталации с ДТЗ, притежа-

ващи т. нар. вертикална селектив-

ност. Тя може да се състои от две

последователно свързани устрой-

ства (фиг. 5а), първото от които

(откъм захранващата електрическа

мрежа) е със селективно (от група S),

а второто (откъм предпазваната

инсталация или електроуред) е без

закъснение (група G). При това токът

I∆n на първото трябва да е поне 3

пъти по-голям от съответния ток на

второто. Ползата от това свързва-

не е, че при задействане на второто

устройство се изключват само

свързаните към него уреди, а оста-

налите продължават да функциони-

рат. Същият принцип се използва и

при вертикална защита с 3 устрой-

ства.

Съществуват и инсталации с хо-

ризонтална ДТЗ (фиг. 5б), при които

отделните устройства са от група

G. Комбинирането на двата вида

може да се използва при въвеждане-

то на ДТЗ например в самостоятел-

но жилище (фиг. 5в). В общото раз-

пределително табло непосредствено

след главния предпазител  се поста-

вя селективна ДТЗ със закъснение при

задействане (от група S), а на всеки

от токовите кръгове в жилището

(след техния предпазител) има уст-

ройство с моментално задействане

от група G. Вместо на токовите

кръгове последното може да се по-

стави на контакт или група контак-

ти, например тези в едно помещение.

Няма изисквания към токовете I∆n на

устройствата G – те могат да са

еднакви или различни. Същевременно

I∆n на устройството S трябва да е

по-голям от най-големия от техните.

Така по подобен начин при задейства-

не на ДТЗ на токов кръг или контакт

тази на цялото жилище няма да реа-

гира и съответно се запазва елект-

розахранването в нея. Особеност на

тази масово използвана структура е,

че при докосване от човек на фазов

проводник между двете защити опас-

ният ток ще протече през него по-

дълго време.

По подобен начин структурата

може още да се разшири, например

фиг. 5в да е за всеки от апартамен-

тите на жилищна сграда и в нейно-

Фиг. 3.

Фиг. 4.

Фиг. 5.

в

аб
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то главно разпределително табло се

монтира трето устройство за ДТЗ.

То също трябва да е селективно с по-

голямо време на задействане от се-

лективните на апартаментите и с

по-голям ток I∆n. Например, ако в апар-

таментите устройствата са с 30

mA, за него трябва да се избере ток

100 mA.

Един от основните въпроси при

въвеждане на ДТЗ в жилище или офис

е колко устройства за нея трябва да

се използват. Най-простото решение

е едно устройство, но то практичес-

ки не се използва. Причината е, че при

задействането му се изключва цяла-

та инсталация. Другата крайност е

устройство на всеки контакт и вклю-

чен непосредствено към мрежата

електроуред (т.нар. индивидуална

защита). То обаче е твърде скъпо.

Затова на практика най-често се

използва т.нар. групова защита – към

всяко устройство за ДТЗ се свързва

група контакти и/или електроуреди.

Точни правила за групирането им

няма, поради което специалистите

дават препоръчителни схеми. Една

такава схема за жилище е показана

на фиг. 6. Вижда се, че печката и

климатикът, които могат да предиз-

викат грешно задействане на ДТЗ, не

са свързани към нея. Свързване на

стационарните осветителни тела

също не е необходимо, тъй като дори

да имат метални части, те обикно-

вено не са достъпни за докосване.

Двете устройства могат да са само

за ДТЗ или за комбинирана защита, а

Фиг. 6.
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дадените стойности на токовете им

IN могат да бъдат други. Инсталаци-

ята в жилището е трипроводна (тип

TN-S), но същата защита може да се

осъществи и при двупроводна (тип

TN-S-C – вж. първата част на стати-

ята, публикувана в бр. 5/2009 на сп.

Технологичен дом).

Инсталация за офис е дадена на

фиг. 7, като цялата е защитена от

срещу пожар чрез ДТЗ"1". Освен това

контактите за работните места с

компютри, принтери, копирни маши-

ни и факсове имат отделна защита

ДТЗ"3" със специални устройства с

повишена устройчивост към външни

смущения (т. нар. суперимунизирана

ДТЗ, означавана от някои производи-

тели с si).

За производствени помещения се

препоръчва ДТЗ да се поставя само

на електрическите контакти, като

за еднофазните има едни устройства,

а за трифазните – други. На метало-

режещите машини, например, не се

поставя ДТЗ, тъй като те създават

много смущения, които могат греш-

но да я задействат и машината пе-

риодично да спира с всички последи-

ци от това.

В трафопостовете също може да

се поставя ДТЗ, но тя има редица

специфични особености, описани в

каталозите на реализиращите я ус-

тройства. Аналогичен е и случаят с

въвеждане на ДТЗ (обикновено тип В)

в инсталации с аварийно непрекъсна-

то захранване (UPS).

Тъй като ДТЗ е част от електри-

ческата инсталация, при монтажа

трябва да се спазват всички изиск-

вания от Наредба №3 от 18.09.2007

г. на Министерството на регионал-

ното развитие и благоустройство-

то.

Монтаж и експлоатация
Важността на сигурното задей-

стване на устройствата за ДТЗ

налага особено внимание  при избора,

монтажа и експлоатацията им. Тук се

дават някои основни препоръки в тази

насока.

Избраното устройство за ДТЗ

трябва да отговаря на условията в

съответстващия му стандарт (БДС

EN 61008 или БДС EN 61009) и да има

работен температурен обхват по-

голям от очаквания на помещението,

където се монтира.

Устройствата трябва да се

свързват към електрическа инстала-

ция с даденото в каталога им сече-

ние на проводниците (при повечето

то е в широки граници, но при някои

е фиксирано) и закрепващите ги вин-

тове да се затягат с препоръчано-

то усилие.

При определяне на инсталациите

и електроуредите за предпазване

трябва да се има предвид, че на-

трупването в тях на прах може да

предизвика грешно задействане на

ДТЗ. Причината е, че при овлажня-

ване или омазняване прахът може да

създаде нежелана верига между

фазовия проводник и корпуса. За

избягване на това по възможност

трябва да се използват електроу-

реди с добри уплътнения, особено

при работата им в запрашена сре-

да. В някои случаи подобни "опасни"

уреди не се свързват към ДТЗ, как-

то е показано на фиг. 6.

Грешно задействане на ДТЗ може

да се получи и поради импулси в на-

Фиг. 7.

прежението на предпазваната инста-

лация, например прекъсване на вери-

га с голям ток или светкавици. В

такива случаи задължително трябва

да се използват устройства за ДТЗ,

съответстващи на споменатите

стандарти или на суперимунизирани

устройства. Не са редки случаите,

когато се оказва невъзможно поста-

вянето на ДТЗ, например на много

индустриални машини с мощни елек-

тродвигатели.

Поради някои особености на ком-

пютрите, принтерите и копирните

машини при свързване на много от

тях към едно устройство за ДТЗ (на-

пример в компютърна зала) то може

грешно да се задейства. За избягва-

не на този проблем се препоръчва към

едно устройство за ДТЗ с I∆n = 30 mA

да се свързват не повече от 8 ком-

пютъра, като за повишаване на си-

гурността е по-добре те да са от 3

до 6. Подобно е положението за дру-

гите три типа прибори, но те могат

да са 2 пъти повече (най-много 18 и

по-добре между 6 и 12). За произвол-

на комбинация от прибори може да се

използва практическото правило, че

принтер, копир или факс са „еквива-

лентни“ на половин компютър, напри-

мер към едно устройство за ДТЗ е до-

пустимо да се свържат най-много 6

компютъра, 2 копира и 2 факса.

Не се препоръчва предпазване чрез

ДТЗ на инсталации с мостов провод-

ник, положен непосредствено в мазил-

ката. Причината е, че при традици-

онното им изпълнение изолацията на

проводника може да бъде наранена, ко-

ето да намали съпротивлението й и

да предизвика грешно задействане на

дефектнотоковата защита.
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Планиране на системата
за управление
При планирането на системата за

сграден мениджмънт е необходимо да

се вземат предвид всички видове

помещения, използвани в сградата,

както и времето, за което се изпол-

зват. По принцип времето, през кое-

то една офис сграда е населена, съот-

ветства на работната седмица.

Сградата не се използва през почив-

ните дни в края на седмицата, както

и по време на официални празници.

Работното време обикновено е меж-

ду 9 и 18 часа от понеделник до петък,

което съответства приблизително

на 30% от цялата седмица. Освен

това помещенията се използват раз-

лично през редовното работно време.

Много офис помещения имат посто-

янно голям брой обитатели, докато

залите за делови срещи и конферен-

ции не се обитават постоянно. В

изключителни случаи помещенията се

използват и след края на работното

време.

Съвременните системи за автома-

тизация и управление на сградни ин-

сталации позволяват гъвкаво цент-

рализирано определяне на потребно-

стите. Например чрез контрол на

присъствието във времето или чрез

измерване качеството на въздуха

като референтен показател за мно-

го често посещавани или постоянно

обитавани помещения.

От съвременните системи за ав-

томатизация на сградни инсталации

се изисква и

Своевременна проверка
на основните параметри
на микроклимата във всяко от

помещенията на сградата. Регистри-

рането и анализът на данните за

помещенията, за избрани периоди от

време, осигурява необходимата ин-

формация за предприемане на преван-

тивни действия. Една от основните

задачи на системите за автомати-

зация на сградните инсталации е

откриване на т. нар. уязвими места.

Само когато тези места са извест-

ни, могат да бъдат предприети дей-

ствия за трайното им коригиране и

отстраняване. Това важи не само за

съоръженията, но и за самата сгра-

да. Могат да бъдат въведени мерки

за оптимизация, само когато се по-

знават възможностите на съвремен-

ните системи за управление на сград-

ните инсталации.

Функционални нива
на системите
Системите за автоматизация на

сгради най-общо включват четири

функционални нива:

n Ниво за входно/изходни функции;

n Автоматично ниво за обработва-

щи функции;

n Управленско ниво;

n Оперативен анализ и инженерни

функции.

Целта е да се постигне обща си-

стема за автоматизация и контрол

на сградата, която осигурява ефек-

тивно комплексно управление на всич-

ки процеси в отделните помещения и

представя цялата необходима инфор-

мация.

Контрол
на микроклимата
Автоматичното управление на

отделните сградни инсталации

обикновено се основава на предвари-

телно въведени режими на работа.

Би могло да е функция и на текущи-

те стойности на отделни контро-

лирани величини, като температура,

влажност и т.н. Информацията за

текущите стойности се предава на

контролер, който ги сравнява с пред-

варително въведени базови стойно-

сти, и изпраща управляващи сигна-

ли към съответните изпълнителни

Автоматично управление на
сградни инсталации
Съвременните решения са практически без ограничения във
функционалността

Системите за сградна автоматизация обединяват контрола

върху климатичната, вентилационната и отоплителната ин-

сталация, осветлението, енергийния мениджмънт на сградата

и системите за достъп и пожароизвестяване. Основната им

цел е да осигурят по-добър комфорт и по-висока ефективност

при използването на енергийните ресурси. Сред базовите им

функции е мониторирането на всички параметри в сградата,

имащи отношение към комфорта и безопасността на обита-

телите - от една страна, и енергийните потоци - от друга. В

бр. 4/2009 на сп. Технологичен дом ви запознахме с възможно-

стите за централизирано управление на климатични системи.

В настоящата публикация продължаваме темата с функционал-

ните характеристики на системите за автоматизация.
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механизми. По този начин се постига оптимална рабо-

та на климатизацията, осветлението или вентилация-

та, с оглед поддържане на комфортен микроклимат при

минимален разход на енергия.

На подобен принцип са базирани и техническите

възможности за контрол и

управление на отоплителната
инсталация
За реализацията им се използват различни средства,

сред които температурни датчици, термостатични ра-

диаторни вентили и други. При работа на системата

на базата на предварително зададен времеви режим, ото-

плението и/или производството на битова гореща вода

се изключват и включват, следвайки програмиран дне-

вен, седмичен или друг режим. Като най-рационално се

приема обаче, управлението съобразно температурата

в помещенията и външната температура, основано на

показанията на различни видове сензори.

Възможности за контрол
на осветлението
Както и в областта на отоплението, управлението

на осветлението в сградата, може да бъде базирано на

първоначално зададен режим на работа или да е функция

на информацията, получени от различни сензори. Целта

е да се осигурят оптимални светлинни характеристики

във всяка зона от сградата, както и да се минимизират

изразходваните средства за осветление. Във възмож-

ностите на системата за сградна автоматизация е

включването, изключването и контролът върху освете-

ността, независимо от вида на източника, както и

групово управление на осветители, дори реализацията

на ефектно биодинамично осветление. Сценариите в уп-

равлението на осветлението са подчинени изцяло на по-

требностите, нагласите и желанията на обитателите.

Осветителната система на сградата би могла да се

управлява и дистанционно - чрез мобилен телефон или

РС.

Със съвременните системи за сграден мениджмънт е

възможно и постигането на подходящи ниво на освете-

ност чрез рационално използване на слънчевата светли-

на. Технически това се реализира чрез инсталирането на

различни призми и огледала, управлявани в зависимост от

местоположението на слънцето в конкретния момент от

деня.

Системите за сигурност
в сградата
Сред приоритетните задачи на системата за сгра-

ден мениджмънт е осигуряване на висока безопасност

на хората и съоръженията в сградата. Сред функцио-

налните характеристики на системата е непрекъснат

контрол върху работата на системите за сигурност

в сградата, включително пожароизвестителната си-

стема, видеонаблюдението и контролът на достъпа.

Освен от пожар или нежелан достъп, системата за

сградна автоматизация предпазва обитателите и ма-

териалните активи от наводнение или изтичане на газ,

с помощта на различни видове сензори. Във възможно-

стите на системата за сграден мениджмънт е както

своевременното алармиране за опасност, така и ав-

томатичното предприемане на действия с цел предот-

вратяване, ограничаване и борба с извънредни и ава-

рийни ситуации.

Функциите на системата, наред с контрола на дос-

тъпа и пожароизвестяването, биха могли да се разши-

рят с интегриране на средства за видеонаблюдение, както

и в посока съхраняване и обработка на събраната инфор-

мация. При получаване на сигнал от активиран датчик,

системата за сграден мениджмънт реагира съобразно

предварително зададения й сценарий - алармира със зву-

ков или светлинен сигнал, изпраща съобщение до охрани-

телната компания, известява собственика чрез SMS, или

предприема друг вид действие за обезпечаване сигурно-

стта на сградата.

Допълнителни възможности
на системата
Сред останалите възможности на системите за сгра-

ден мениджмънт е и автоматично отваряне и затваряне

на прозорците, използване на контролирана топлинна

изолация и оползотворяване на слънчевата енергия от

фотоелектрически слънчеви панели.

Друго възможно решение, което е истинска екзоти-

ка за България, включва използване на акумулиращите
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елементи от конструкцията на сградата с цел отопле-

ние или охлаждане.

Стандартизация на платформите
за управление
През последните години на пазара все повече се нала-

гат системи, изградени на базата на международно при-

знати стандарти за сградна автоматизация.

Сред безспорните предимства на стандартизирани-

те системи са лесната им поддръжка. Това е така, тъй

като много доставчици поддържат един стандарт, кое-

то намалява вероятността, ако фирмата - производител

спре да функционира, с нея да отпадне и сервизното

обслужване на системата. Отворените стандарти по-

зволяват интегриране на продукти и системи от различ-

ни доставчици. Друго предимство е възможността за

централизирано автоматично управление на големи сград-

ни комплекси, оборудвани с продукти от различни достав-

чици. Не бива да се пропуска и възможността за интег-

риране на системите за автоматизация на сградните ин-

сталации със системите за енергиен мениджмънт, на-

пример.

Използването на стандартизираните продукти за ав-

томатизация на сгради налага и непрекъснатото усъвъ-

ршенстване на наложилите се отворени комуникационни

протоколи, които улесняват структурирането на систе-

мата и правят възможно включването на средства за

контрол и управление от различни производители.

В предишен материал в сп. Технологичен дом предста-

вихме част от характеристиките на популярни платформи

за сградна автоматизация, като EIB, LonWorks, ETS и др.

В настоящия брой ще разгледаме приложенията на про-

токола за безжична комуникация ZigBee в управлението

на инсталациите.

Безжичен контрол на инсталациите
със ZigBee
Сред приложенията на ZigBee е контролът на освет-

лението в административни сгради и жилищни помеще-

ния. Обикновените електрически ключове се заместват

с такива, задействани дистанционно чрез ZigBee. Могат

да имат и допълнителни възможности, като самостоя-

телно включване при наличие на човек в помещението или

регулиране на осветеността. Друг типичен пример са

популярните вече и у нас автоматизирани системи за

отчитане, с основно приложение в бита, за дистанцион-

но отчитане на потреблението на електроенергия, вода

и природен газ.

Сред системите, които биха могли да се контролират

дистанционно, са още охранителните и пожароизвести-

телните уредби, системите за регистриране на вода в

помещение, контролът на достъпа и т.н.

На безжично управление, базирано на платформата

ZigBee, могат да разчитат и системите за битов ком-

форт: термостати с дистанционно управление, систе-

ми за отопление, вентилация и климатизация, дистанци-

онно управление на прозорци, завеси и щори, отваряне на

гаражни врати, безжична връзка на ръчно управляеми

периферни устройства и много други.
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С тези и други въпроси се обърнах-

ме към ст.н.с. инж. Любомир Грънча-

ров, председател на Националната

професионална секция „Електротех-

ника, автоматика и съобщителна

техника“ (ЕАСТ) в Камарата на ин-

женерите по инвестиционно проекти-

ране (КИИП).

Важната роля
на стандартизацията
„Бързо променящите се икономи-

чески условия и повишените изисква-

ния на потребителите налагат адек-

ватни и навременни действия“, зая-

вява в началото на разговора ни инж.

Грънчаров. „При интегрирането на

икономиката ни с тази на държави-

те от ЕС, от важно значение е син-

хронизиране на нормативната ни база

с европейските директиви и преди

всичко с директивите от т.нар. нов

подход. Важна роля играе стандарти-

зацията, която допринася за развитие

на обществото, основано на научни-

те знания, иновациите и устойчиво-

то развитие. Тя е тясно свързана с

глобализацията на пазарите, с иконо-

мическия живот, както и с усвоява-

нето на новите технологии и добри-

те практики“, допълни той.

Осветителната уредба е сред

основните елементи на всяка сграда.

Затова тя, както и нейната инста-

лация, следва да отговарят на основ-

ния документ, хармонизиращ техни-

ческите разпоредби и стандартите

в областта на строителството.

Става въпрос за Директива 89/106/

ЕЕС за уеднаквяване на законите,

наредбите и административните

разпоредби на страните членки по

отношение на строителните продук-

ти (б.ред. документът е приет през

21.12.1988 г. и изменен като Дирек-

тива 93/68/ЕЕС от 22.07.1993 г.).

Висока степен на синхронизация
в строителството
„Директива 89/106/ЕЕС се отнася

както за строителните материали и

конструкции, така и за инсталации-

те и уредбите, които се монтират в

сградите“, коментира г-н Грънчаров

и допълва: „В областта на строител-

ството, чрез въвеждане на еврокодо-

вете се постига висока степен на

хармонизация между нормативните

изисквания на отделните държави-

членки. С отделни нормативни акто-

ве, базирани на хармонизирани евро-

пейски стандарти, е постигнато

много и в областта на електричес-

ките уредби в сградите“.

Любомир Грънчаров обърна специ-

ално внимание и на факта, че европей-

Проектиране на
осветителни уредби
Част I. Заради недоглеждане българските стандарти
са в противоречие с европейските

Преходът от една стандартизационна рамка към друга обик-

новено е свързан с обърквания, неясноти, непознаване на най-

новите изисквания. И това далеч не е български патент. Въвеж-

дането на нови изисквания изисква най-малкото определен гра-

тисен период до влизането им в сила. През последните години

у нас е много актуално, дори модно да се говори за синхрони-

зацията на българските с европейските норми и стандарти

при проектирането на осветителни уредби. Както изглежда,

темата ще продължи да буди интерес още доста дълго време.

Причината е елементарна - процесът по синхронизирането още

не е завършил. При това неяснотите сред бранша са много.

Проектантите на осветителни инсталации все още са изпра-

вени пред дилемата отменен ли е българският държавен стан-

дарт или изискванията му още са в сила? Браншът се вълнува

и от най-актуалните европейски изисквания в осветителна-

та техника, както и как да получи информация за тях?
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ските изисквания към електрически-

те инсталации са въведени в Наред-

ба 4 на МРРБ за проектиране, изграж-

дане и експлоатация на електричес-

ки уредби в сгради. С предстоящите

промени (разработени от КИИП и

възложени от МРРБ) наредбата се

обвързва с обновената през последни-

те години система от европейски

хармонизирани стандарти HD 60384/

60364. Както е известно, системите

HD 60384 на IЕС (Международната

електротехническа комисия) и HD

60364 на CENELEC (Европейската

комисия по стандартизация в елект-

ротехниката) вече са интегрирани до

степен, при която международните

стандарти могат да бъдат приема-

ни като европейски хармонизирани, с

малки или без никакви изменения.

Актуалната нормативна рамка
В отговор на въпроса кои са дей-

стващите в момента нормативни

документи, определящи изискванията,

на които трябва да отговарят осве-

тителните уредби, г-н Грънчаров

заявява: „За момента устройството

на електрическите уредби е регла-

ментирано в две глави на Наредба 3

за устройството на електрическите

уредби и електропроводните линии на

МЕЕР: глава XL „Осветителни уред-

би“. Имам предвид основно първите

й три раздела – област на приложе-

ние и общи изисквания; аварийно и

евакуационно осветление; вътрешно

осветление, както и глава XLI „Осве-

тителни тела и арматура“. В тези

две глави са регламентирани изиск-

ванията преди всичко на електричес-

ката част на осветителните уред-

би“.

Действащ нормативен документ

е и Наредба 49 от 1976 г. на Мини-

стерството на народното здраве

(сега МЗ) за изкуствено осветление

на сградите. Той въвежда светло-

техническите показатели, които

следва да се покриват от освети-

телните уредби. Според мнението на

г-н Грънчаров, Наредба 49 не е мно-

го популярна у нас. Нормативната

рамка в областта се формира и от

глава ХIХ на Наредба 2 на МВР и МТРС

(Министерството на териториално-

то развитие и строителството -

сега МРРБ) за противопожарните

строително-технически норми, в

която са изяснени изискванията към

евакуационното осветление.

Стандартът и наредбата
си противоречат
Обърнахме се към г-н Грънчаров и

с въпроса спазват ли се действащи-

те в момента норми и стандарти.

„Дълго време в качеството си на

нормативен акт у нас бе в сила БДС

1786-84 "Осветление. Естествено и

изкуствено". Спомням си респектира-

щия надпис, който можеше да се про-

чете на първата страница на всеки

стандарт, а именно "Неспазването на

стандарта се преследва от закона".

Със Закона за националната стандар-

тизация (ЗНС) беше отменена задъ-

лжителността на стандартите.

Често се пропуска обаче фактът, че

когато изискванията са въведени за

спазване от друг нормативен акт,

например наредба, спазването им

става задължително“, уточнява Лю-

бомир Грънчаров.

Практиката, както обикновено

става, се различава съществено от

теорията. „Натъкваме се на поредния
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парадокс“, заявява г-н Грънчаров. „Все-

ки проектант е в състояние да посо-

чи десетина разпоредби на Министер-

ството на здравеопазването, които

ни задължават да проектираме в съот-

ветствие с БДС 1786, въпреки нали-

чието на Наредба 49, която третира

същата материя. Изобщо не коменти-

рам факта, че между Наредба 49 и БДС

1786 съществуват редица противоре-

чия“, допълва той.

Отменен ли е БДС 1786?
По отношение на действащите

стандарти, регламентиращи освете-

ността на работното място, Любо-

мир Грънчаров поясни, че в момента

е в сила европейският стандарт БДС

EN 12464-1:2004 „Светлина и освет-

ление. Осветление на работни мес-

та. Част 1: Работни места на закри-

то“. Стандартът е в сила от нача-

лото на 2006 г. и съгласно Закона за

националната стандартизация (чл.

47, ал. 3) се отменят противореча-

щите му БДС. Следователно, БДС

1786 вече е отменен, след влизането

в сила на БДС EN 12464-1.

Големият въпрос, занимаващ про-

ектантите в момента, е дали е от-

менен целият БДС 1786 или само тек-

стовете, които противоречат на

БДС EN 12464-1:2004. „В БДС 1786 се

съдържат изисквания, отнасящи се

и до други въпроси, освен за освет-

лението на работни места. Напри-

мер аварийното и евакуационното

осветление, както и поддържането

и контрола на естественото и из-

куственото осветление, които са

зададени доста общо в БДС EN

12464-1:2004 (т. 6).

В европейския стандарт осветено-

стите на работните места са мар-

кирани независимо от вида на освет-

лението – естествено, изкуствено или

смесено. Така се дава възможност на

проектанта да избере светлотехни-

ческо решение, независимо от вида на

светлоизточниците, осветителите и

всички други елементи, базирани на

нови технологии“, поясни г-н Грънча-

ров. Той изрази и опасенията си за

съществуването на предпоставки за

възникване на проблеми в бъдеще вре-

ме. „Проектантът има свобода при из-

бора на решение, още повече че ал.1

на чл. 5 от ЗНС гласи: „Българските

стандарти се прилагат доброволно“.

Проблеми биха възникнали в момента,

в който с някакъв нормативен акт се

въведе използването на съответния

стандарт. Познавайки българската

действителност, това не е изключе-

но, тъй като съгласно ЗНС (чл. 46), ко-

гато стандартите са въведени и из-

дадени в превод на български език, е

възможно задължителното им прила-

гане“, поясни инж. Грънчаров.

Стандарти за аварийно
и евакуационно осветление
В съответствие с европейските

директиви, основна част от проекти-

рането на осветителни уредби в

сгради включва планиране и изграж-

дане на аварийно и евакуационно ос-

ветление. "БДС EN 1838:2005 "Прилож-

но осветление. Аварийно и евакуаци-

онно осветление" е европейският

стандарт, който се отнася до т.нар.

осветление за безопасност", инфор-

мира г-н Грънчаров.

В разговора ни той поясни, че по

отношение на аварийното и евакуа-

ционното осветление също е възмож-

но да възникнат проблеми, подобни на

вече посочените за осветлението на

работното място. Разликата е, че

БДС EN 1838 не е издаден в превод на

български език. „Необходимо е да се

има предвид и тежестта на двата

нормативни акта, които третират

сходна материя – Наредба 3/2004 на

МЕЕР и Наредба 2 на МВР и МТРС,

както и многократните препратки

от наредби на отделни ведомства

към БДС 1786“, допълни той.

Каква е информираността
на проектантите?
„Без съмнение проектантите са

информирани за новите изисквания.

Макар и дискретно и несистемати-

зирано, сред колегията у нас се про-

вежда информационна политика как-

то по отношение на стандартите,

така и за всички новости в област-

та на осветителната техника“, уве-

ри председателят на секция ЕАСТ в

КИИП. Като потвърждение на думи-

те си, той посочи провежданите

мероприятия в тази насока. „В Бълга-

рия на всеки три години Национални-

ят комитет за осветление (НКО)

провежда конференции с международ-

но участие на изтъкнати специалис-

ти в областта. В последните 12

месеца НКО, също така, организира

семинари във Варна и в Русе. Прове-

лият се във Варна през ноември 2008

г. семинар бе посветен на съвремен-

ните възможности за управление на

уличното осветление. В Русе бяха

организирани семинари по проблеми-

те на енергоефективните светлоиз-

точници, през май 2008 г., и на свет-

линното замърсяване, през май 2009

г.“, информира инж. Грънчаров. „КИИП,

в съответствие с възможностите

си, също е била домакин на различни

мероприятия, в това число и на спе-

циализиран курс на тема „Съвремен-
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ни насоки в електрическото освет-

ление. Европейските норми за освет-

ление“. С въвеждането на най-нови-

те промени в Закона за камарата за

архитектите и инженерите в инвес-

тиционното проектиране (ЗКАИИП)

КИИП организира и провежда

продължаващото обучение за под-

държане и повишаване на професио-

налната квалификация на инженери-

те“, допълва той.

Любомир Грънчаров изрази желани-

ето си секция ЕАСТ да работи съвме-

стно както с Националния комитет

по осветление, така и с висшите

училища и други неправителствени

организации, например Български

съюз на стандартизаторите, Феде-

рацията на научно-техническите

съюзи в България и др.

Според г-н Грънчаров, новите

стандарти при проектирането на ос-

ветителните инсталации у нас се

спазват. „Водещите проектанти

проявяват изключителен интерес към

новостите в областта на освети-

телната техника и технологиите в

областта. Те търсят съдействие от

водещите фирми-производители и се

интересуват от предлаганите нови

програмни продукти. В това отноше-

ние се налага една добра проектант-

ска практика, която КИИП има наме-

рение да систематизира и разпрос-

трани сред всички правоспособни

проектанти“, коментира г-н Грънча-

ров.

Налагане на програмните
продукти за проектиране
Всеки проектант знае колко тру-

доемки са светлотехническите из-

числения. "Преди години те се праве-

ха "на ръка". Днес, поради големия

обем от налична информация за

светлоизточниците, осветителите,

регламентираните стойности на

светлотехническите показатели и

т.н., е немислимо изчисленията да се

правят без използване на компютъ-

рна техника и подходящ софтуер", ка-

тегоричен е г-н Грънчаров. "До пре-

ди десетина години добрите програ-

ми за светлотехнически изчисления

бяха рядкост. В Европа като добри

програми за светлотехнически из-

числения, се приемаха Zumtobel, LCI

и др. В тези години, у нас най-широ-

ко се използваше програмният про-

дукт EPIN на СД Електропрограма",

допълни той.

Според инж. Грънчаров, след 2000

г. в България масово се използва про-

грамата DiaLux. "Тя е създадена от

сдружението DIAL (Немски институт

по приложна светлотехника) на осно-

вата на продукта на Zumtobel и е фи-

нансирана от водещи европейски

фирми, произвеждащи осветители.

Сега програмата се предлага без-

платно, като разходите за обслужва-

не се поемат от годишните такси на

фирмите, чиито осветители са вклю-

чени в каталога на програмата", ин-

формира инж. Грънчаров. Той поясни,

че за момента наши фирми не уча-

стват в DIAL и резултатите от из-

численията не се генерират на

български език.

Днес съществуват софтуерни

продукти, съответстващи на най-

новите тенденции в областта на ос-

ветителната техника. Част от тези

пакети се предлагат и на българския

пазар.

Снимки: Интернет
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Например дъждовална поливна си-

стема с автоматично управление се

включва и изключва в определени,

предварително зададени моменти, и

дори може да подава различни коли-

Автоматични поливни
системи
Част II. Компоненти на автоматизираните системи за
поливане на градски паркове и цветни алеи.

чества вода, спрямо нуждите на вся-

ка отделна зона в парка.

Освен от подходящо средство за

контрол, съвременната автоматизи-

рана система за поливане се нуждае

и от правилно оразмерени изпълни-

телни механизми - най-често елект-

ромагнитни клапани, които опреде-

лят работата на разпръсквачите.

Важен елемент от системите за

автоматично управление са и различ-

ни видове сензори, подпомагащи ефек-

тивното й функциониране.

Съвременни средства
за управление
Дъждовалните системи обикно-

вено са разделени на сектори или

кръгове. С контролера може да се

задава различна водна норма в за-

висимост от сезона и да се управ-

ляват отделните сектори на систе-

мата независимо един от друг.

Ефективността на поливната сис-

тема се подобрява, ако към струк-

турата на системата е включен

датчик за влага на почвата. По този

начин се избягва включването на

разпръсквачите, когато вали. Ново-

то поколение контролери за дъждо-

вални системи са лесно програми-

руеми. На практика, някои от тях

могат да се управляват дистанци-

онно от компютър през Интернет.

Както вече споменахме в предишния брой на

списание Технологичен дом, управлението на

една модерна система за поливане на зелени

площи би могло да бъде напълно автомати-

зирано. За целта се използват различни тех-

нически средства за управление, като диапа-

зонът от възможности варира от контро-

лерно базирана система до обикновен тай-

мер. Колкото по-сложна и съответно скъпа

е системата за автоматично управление,

толкова по-големи възможности предлага.
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Алтернативно решение за автоматизацията на поли-

вната система е използването на таймер. Съвременни-

те вградени таймери са максимално опростени за рабо-

та. За настройката им е достатъчно само да се зададе

времето за начало и край на поливането.

Електромагнитните клапани
са базов елемент от всяка автоматична поливна си-

стема. В зависимост от подадения от контролера управ-

ляващ сигнал, електромагнитните клапани регулират

работата на разпръсквачите. Обикновено се захранват

с напрежение от 24 волта. Основната им функция е да

контролират дебита на подаваната вода към разпръсква-

чите в зависимост от зададения режим, поради което се

монтират във всяка поливна зона. Като правило се по-

ставят на групи от по 3 до 5 броя в обща кутия. За целта

се използват специални защитени кутии. Препоръчител-

но е да се вземе предвид фактът, че дългият експлоата-

ционен живот на клапана, освен от здравината на кон-

струкцията, зависи и от осигуряването на подходящо

филтриране на водата.

Принципът на работа на електромагнитните клапани

не е сложен. При подаване на управляващ сигнал към кла-

пана, електрическата задвижка премества регулиращия

му орган в съответствие с необходимия дебит на вода-

та.

Капково напояване за цветни
алеи

Капковите напоителни системи са икономичен и

ефективен вариант за напояване на цветни алеи и де-

коративни храсти в паркове и градини. За разлика от

дъждуването, при този вид поливане не съществува

опасност от увреждане на цветята вследствие на

силната водна струя. При капковото напояване, вода-

та се доставя в равномерни количества до корените

на растенията. По този начин тя се просмуква в

почвата, преди да се изпари или изтече, и поливането

се прилага само там, където е необходимо (в корени-

те на растенията), вместо да се разпръсква навсякъ-

де.
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На пазара се предлагат голямо

разнообразие от клапани. Някои моде-

ли поддържат единствено функцията

- отворено/затворено. Други регули-

рат водния поток, т.е. подават точ-

но определен дебит вода към раз-

пръсквачите в зависимост от конк-

ретното задание. В някои случаи за

изработване на корпуса се използва

месинг с цел подобряване на работ-

ните характеристики на клапана.

Предлагат се и модели, които под-

държат функцията компенсация по

налягане.

Работното налягане на клапаните
до 16 атмосфери
Принципно електромагнитните

клапани се оразмеряват за работно

налягане до 16 атмосфери. В прило-

жения, в които клапанът е с месин-

гов корпус, се допуска работното

налягане да достигне до 24 атмос-

фери. Често в поливните системи се

използват разпръсквачи с вграден

електромагнитен клапан. По този

начин се осигурява автономна рабо-

та на разпръсквача. Задвижването

на клапана, освен електрическо, би

могло да бъде и хидравлично. Подоб-

ни разпръсквачи се използват, кога-

то съществува необходимост от

осигуряване на голям воден дебит, а

не е възможно да се обединят някол-

ко поливни глави в обща зона. Пора-

ди мащабите и специфичните им осо-

бености, в системите за автома-

тично поливане на големи тревни

площи се използват предимно по-

скъпо струващи, но по-качествени

модели електромагнитни клапани,

които са с по-големи пропускни ди-

аметри - до 2". Присъединяването на

клапаните към системата обикнове-

но се осъществява с фитинги чрез

вътрешна или външна резба. Предла-
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Автоматична работа
на капкови системи

Работата на капковите напоителни системи може

да бъде лесно управлявана с помощта на програмиру-

ем таймер или контролер. С избраното средство за

контрол се настройва времето за начало на полива-

нето, неговата продължителност и периодичност.

Таймерите обикновено работят на батерийно или

мрежово захранване. Средството за контрол управ-

лява автоматично регулиращата арматура, която по-

дава към системата необходимото водно количество.

гат се и модели, при които конст-

руктивно са предвидени няколко

възможни присъединителни накрай-

ника.

Използват се сензори за влага
и дъжд
С цел да се избегне включването

на автоматичните разпръсквачи,

когато почвата е достатъчно влаж-

на или по време на дъжд, в система-

та за автоматично поливане могат

да се интегрират и датчици за вла-

га и дъжд. Датчиците или сензорите

за влага се приемат като идеално

допълнение към дъждовалната поли-

вна система с вграден таймер, тъй

като настройват водната норма в

зависимост от дневните нужди на

градината и на тревната площ. Мо-

гат да се използват и сензори за

дъжд, които отчитат реално падна-

лия обем вода, което позволява да се

определи много точно времето за

следващото поливане. Някои произво-

дители предлагат и датчици за

слънчева светлина, които изчисляват

загубата на вода от изпарение и

автоматично пренастройват поли-

вната норма.

Конструкция на система
за капково напояване
Системата за капково напояване

има несложна конструкция, което

предопределя лесната й инсталация.

Най-общо казано се състои от кап-

кови маркучи с капкообразуватели. В

зависимост от вида на водоизточ-

ника и местоположението на расте-

нията, в системата също може да

бъде включена помпа. Препоръчител-

но е поставянето и на филтър за пре-

чистване на водата, който да пред-

пази капкообразувателите от запуш-

ване, освен ако те не са със самопо-

чистващи се дюзи.

Недостатъци на капковото
напояване
Основен проблем на системите за

капково напояване е недоброто ораз-

меряване, тоест неправилното оп-

ределяне на броя и разстоянието

между капкообразувателите. За да

се контролира количеството вода,

което отива към тях, в началото на

системата обикновено се поставя

дебитомер. Освен това системата

се нуждае от периодична поддръжка.

Ако в процеса на работа се стигне

до запушване на капкообразуватели-

те, цветята ще останат без необ-

ходимата влага. Сред начините да се

избегне запушването е използване-

то на филтрирана вода или самопо-

чистващи се дюзи.

Източник снимки: Rain Bird, Gardena, Hunter



ÑÒÐ. 50 6*2009

Вентилируеми фасадни
системи

> Èíñòðóìåíòè, ìàòåðèàëè

Керамични вентилируеми
фасади
В конструкцията на вентилируеми-

те керамични фасади участват някол-

ко основни елемента - носеща подкон-

струкция, топлоизолация, окачваща

конструкция и керамична облицовка.

Подконструкцията на вентилируеми-

те керамични фасади се състои от

специални носещи „T“ - профили, кои-

то се захващат към стената с ъгло-

ви планки или специални конзоли. Сте-

ната е опорната равнина на цялата

система и отклоненията й във верти-

кално и хоризонтално направление,

както и в ъглите са от съществено

значение в процеса на якостно ораз-

меряване, конструиране и изграждане

на окачената фасада. От важно зна-

чение за избора на скрепителни сред-

ства е материалът, от който е из-

пълнена стената и евентуално сте-

пента на износването му. Ролята на

подконструкцията е да гарантира

здравината и безопасността на ока-

чената фасада. На практика, носеща-

та подконструкция преразпределя на-

товарването от окачената фасада на

опорната стена. Също така осигуря-

ва достатъчно отстояние на керами-

ката от стената, с цел полагане на

топлоизолацията, както и предоста-

вя необходимото пространство за

циркулация на въздуха.

Топлоизолационният слой
защитава стената от замръзване,

Вентилируеми фасадни
системи
Част II. Основни конструктивни елементи и видове фасади

изравнява температурните й колеба-

ния, както и възпрепятства появата

на деформации. По този начин се

увеличава експлоатационният живот

на носещите стени в реконструира-

ни сгради и се съкращават разходи-

те при ново строителство. За да се

осигурят добри показатели, от важ-

но значение е изборът на топлоизо-

лация. Специалисти в бранша заявя-

ват, че топлоизолационният слой при

керамичните фасади се изпълнява от

едностранно каширана минерална

вата на плочи, имащи по-голяма

плътност – обикновено 50 - 80 кг/м2.

По този начин се предотвратява

смъкването й по стената на сграда-

та с течение на времето. Също така

се противодейства на температур-

ните колебания. Едностранната ка-

шировка на ватата със стъклен воал

позволява свободното извеждане на

парите от сградата и не допуска

набиването на прах в нея при цирку-

лацията на въздуха. Това би довело до

влошаване на топлотехническите

характеристики на топлоизолацион-

ния слой. Друго преимущество на

кашираната минерална вата е пови-

шаване на звукоизолацията в широко-

спектърния диапазон.

Специфики на окачващаща
конструкция
Окачващата конструкция има за

задача да образува вертикални фуги

на фасадата. Фугите могат да бъдат

с различна широчина – 2 мм, 8 мм, 20

мм или 40 мм. Най-често използвани-

те фуги са 8 мм, като това е мини-

малната широчина при окачените вен-

тилируеми фасади. Съществуват ши-

роки възможности за избор, включи-

телно широчина и цвят на фугата, а

също така дали тя да бъде метална

или EPDM, отворена или затворена.

Изборът обикновено се прави от ар-

хитекта - при новопостроени сгради,

или проектанта на вентилируемата

фасада - при реконструкция на съще-

ствуваща сграда.

Керамичната облицовка
представлява плочи с определени

размери, които заедно с окачващия

профил образуват т. нар. растер на

фасадите. Изпичането на керамика-

та при температура около 1100 °С га-

рантира нейната ниска водопопива-

емост, мразо- и огнеустойчивост.

Сред останалите технически показа-

тели на керамичните фасади са: ви-

сока устойчивост на счупване и огъ-

ване, както и на удари, причинени от

вятър, при условия на високо и ниско

налягане. Керамичните облицовки се

характеризират и с ниска водна аб-

сорбция – от 3 до 6% и висока устой-

чивост на химическа корозия, причи-

нена от смог и киселинен дъжд. Съвре-

менните технологии за изпичане на

керамиката, също така, гарантират

устойчив цвят, който не се променя

с течение на времето под въздей-

В миналия брой на сп. Технологичен дом стартирахме те-

мата за вентилируемите фасади, познати още като ока-

чени фасади. Представихме конструктивните и прилож-

ните специфики на това съвременно, енергийно ефектив-

но и естетично решение за външна облицовка на сгради-

те. Обект на настоящата публикация са няколко вида вен-

тилируеми фасади.
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ствието на ултравиолетовите лъчи.

Облицовката с керамика осигуря-

ва защита на цялата конструкция от

неблагоприятни атмосферни въздей-

ствия, като през лятото играе роля-

та и на слънцезащитен екран.

Дървени вентилируеми фасади
Сред най-актуалните системи за

външна облицовка в строителство-

то са и вентилируемите дървени

фасади. Като конструкция те не се

различават съществено от керамич-

ните фасади, като се изключат

дървените облицовъчни панели, с ко-

ито се изпълняват.

Те се характеризират с висока

плътност. Обикновено се състоят от

ядро - изградено от целулозни нишки,

напоени с фенолна смола; и покритие

от естествено дърво. От своя стра-

на, то е покрито с акрилна PVDF

смола, произведена по специална фор-

мула, осигуряваща надеждна и дългот-

райна водоустойчива повърхност,

която е с гарантирана стабилност

на цветовете. Плоскостите са спе-

циално проектирани с оглед постига-

не на висока устойчивост на химичес-

ки въздействия и имат покритие от

прозрачен лак. Използваните специ-

ални добавки, които не позволяват

реакция и трайно свързване на лака с

повърхността.

Окачени каменни фасади
Каменните вентилируеми фасади

намират широко приложение за

външно облицоване на нови обще-

ствени, жилищни и административ-

ни сгради. Често се използват и за

реконструкция на стари сгради. Фун-

кционалните слоеве, от които се

състоят, са: носеща стенна конст-

рукция, топлоизолация, вентилацио-

нен слой (кухина), окачваща система

и облицовъчен слой от каменни пло-

чи. Обикновено носещата стена е

тухлена или стоманобетонна.

Топлоизолационният слой се из-

пълнява от каменна вата или еднос-

транно каширана минерално-ватна

плоча, с дебелина от 5 до 12 см и

относително голяма плътност. Каши-

рането дава възможност за пропус-

кане на водните пари от сградата и

предотвратява замърсяването от

прах вследствие на циркулацията на

въздуха. Както вече бе подчертано,

по този начин се гарантира запазва-

не на топлоизолационните качества.

Ватата е предпочитан материал,

защото, освен добрите си топлоизо-

лационни качества, представлява

ефективна преграда за разпростра-

нение на различни шумове. Топлоизо-

лацията се монтира директно към

стената чрез залепване и/или меха-

нично закрепване.

Вентилационният слой
представлява въздушна кухина, нами-

раща се между топлоизолацията и

външната облицовка. Дебелината му

следва да варира от 3 до 5 см, за да

се осигури добра циркулация на възду-

ха. Основна задача на вентилацион-

ния слой е да осигури възможност за

издигане на топлия въздух. Въздушни-

ят пласт играе съществена заслуга

за неоспоримите предимства на вен-

тилируемите фасади, а именно:

n изпаряване на влагата от носеща-

та стена;

n спиране на паропреминаването

отвътре - навън през зимата;

n охлаждане на сградната „обвивка“

през топлите месеци;

n предотвратяване на топлинните

загуби;

n намаляване на потока от топъл

въздух към сградата.

Елементите на окачващата сис-

тема обикновено са изработени от

стоманени или алуминиеви профили,

които се най-често се монтират към

челата на междуетажните плочи или

към стоманобетонните греди, ако

има такива. Стоманените елементи

се разполагат така, че да формират

вертикална или хоризонтална рамка.

Тя предава товарите към носещата

конструкция. Рамката поддържа ка-

менните фасадни плочи и осигурява

необходимата дебелина на въздушна-

та междина за добра циркулация на

въздуха.

Каменните облицовъчни плочи
са външният - завършващ систе-

мата елемент, който осигурява защи-

та от външни атмосферни влияния и

придава естетически вид на сграда-

та. Отделните каменни плочи имат

малко собствено тегло - до 65 kg/m2,

благодарение на което не натовар-

ват много сериозно носещата конст-

рукция на сградата, което е неоспо-

римо преимущество при саниране на

съществуващи сгради.

Каменните плочи са известни със

своята мразоустойчивост - из-

държат повече от 100 цикъла на зам-

разяване и размразяване. Това ги пра-

ви идеално решение за студени рай-

они, където повечето алтернатив-

ни видове фасади изискват значител-

ни разходи за поддръжка. Те не про-

менят физическите и естетически-

те си качества с течение на време-

то, напълно оправдавайки вложени-

те в тях средства. Устойчиви са на

действието на силен вятър, ултра-

виолетови лъчи и подлежат на пълно

рециклиране. Чрез фугите между тях

се осигурява пълна водонепроницае-

мост на фасадата и се създава

ефект „екраниране на дъждовни

води“. Каменната фасада осигурява

и добра огнезащита на сградата.

Това позволява монтирането й дори

при сгради със строги противопо-

жарни изисквания. Всички елементи

на системата са устойчиви на удар-

ни натоварвания и развиват ограни-

чени деформации.

Снимки: ArchiExpo
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В миналия брой на сп. Технологичен

дом публикувахме първата част от

статията за пожароизвестителни

системи. Разгледани бяха видовете

пожароопасни материали, разликата

между активните и пасивните мер-

ки за защита от пожар, както и

същността на автономните датчи-

ци и конвенционалните системи за

пожароизвестяване. В настоящата

статия продължаваме темата с

Адресируеми системи
за пожароизвестяване
Характерно за адресируемите

централи е, че всеки елемент от

системата разполага с уникален ад-

рес, който се задава програмно или

хардуерно. Централната станция

адресира циклично всички елементи

– датчици, бутони, сирени и т.н., като

прочита тяхното състояние, или

подава команда за активиране или

деактивиране. По този начин се по-

стига абсолютна селективност по

местоположение – във всеки момент

е известно местоположението на

задействания датчик.

Абсолютната селективност не се

изисква при малки жилища, но в голе-

ми сгради, като болници, хотели,

офиси и т.н., отсъствието й би мог-

ло да доведе до неефективната ра-

бота на пожароизвестителната си-

стема.

Цифрови и аналогови адресируеми
системи
Адресируемите системи се разде-

лят на два подвида, условно наричани

цифрови и аналогови. В действител-

ност и двата вида са с микропроце-

сорно управление. Също така и при

двата вида системи по комуникацион-

ната линия, свързваща централата с

периферните устройства, обикновено

Пожароизвестителни
системи
Част II. Структура и приложни специфики на адресируеми
пожароизвестителни системи

се предава цифров сигнал. Разбира се,

съществуват и системи, работещи с

аналогов сигнал. Разликата между

цифрови и аналогови системи се изра-

зява в това колко нива на датчика

отчита централната станция.

Възможно е тя да работи само с две

нива на датчика – незадействано и

задействано, или да получава непрекъ-

сната информация за неговото състо-

яние. Например, ако се разгледа топ-

линен датчик, настроен на 60 оС, циф-

ровата система ще адресира датчи-

ка, но ще отчете само дали темпера-

турата е под или над 60 оС.

Аналоговата система
има възможност да отчете теку-

щата стойност на температурата

със стъпка, определена от квантува-

нето. При инсталирането на анало-

гова централа е възможно програм-

но да се зададе прагът на задейства-

не на всеки сензор, което силно уве-

личава гъвкавостта на системата.

Освен това може да се компенсира

замърсяването и стареенето на сен-

зорите. Аналоговата система е в

състояние да различи продължител-

ните сигнали от кратковременните,

както и автоматично да измени пра-

га на задействане. Например, ако

вследствие на запрашаване, един

оптично-димен датчик отчита пови-

шени нива на задименост в продълже-

ние на няколко дни, е очевидно, че това

не се дължи на пожар, а на замърся-

ване. При това положение, система-

та автоматично повишава прага на

задействане и намалява вероятнос-

тта от фалшива аларма.

Структура на адресируема
система

може да се види на фиг. 1. Към цент-

ралната станция се свързват датчи-

ци, пожароизвестителни бутони,

сирени, строб-лампи (лампи с мигаща

светлина), разширители, изолатори и

адаптери.

Най-често свързването към цент-

ралната станция се осъществява с

двупроводна линия, по която се пре-

дава едновременно захранващото

напрежение и информационният сиг-

нал.

Аналоговите централи
са два вида
Съществуват два основни вида

Фиг. 1.
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аналогови централи. При първия вид

- сигналите по линията за връзка са

аналогови. Изменя се токът на дат-

чика. Например в нормално състояние

- токът през датчика е 1 mА, при

задействане 20 mА, при късо съеди-

нение, повече от 100 mА, а при

прекъсната линия – 0 mА. Разбира се,

съществуват датчици с непрекъснат

сигнал, при които токът се изменя

плавно, например от 1 до 80 mА, в

зависимост от температурата. По-

добен сигнал е показан на фиг. 2.

При втория вид централи - кому-

никацията е изцяло цифрова. Наричат

се аналогови, тъй като могат да

„прочитат“ текущото състояние

(или аналоговата стойност) на дат-

чика, но по цифров път. На фиг. 3 е

показано последователно предаване

на същите аналогови нива, характер-

ни за илюстрацията от фиг. 2, но по

цифров път. Състоянието или анало-

говият изход на датчика се предава

като седем битова дума. В първата

дума от фиг. 3 има единици на първа,

трета и пета позиция, което означа-

ва: 20 + 22 + 24 = 1 + 4 + 16 = 21. С

втората дума се предава 2 + 4 + 16

= 22, а с третата 1 + 2 + 4 + 16 = 23.

Високочувствителни към шумове
по канала
Основен недостатък на аналогова-

та комуникация е нейната уязвимост

по отношение на шумове. Съществу-

ва голям брой причини, които могат

да доведат до появата на шумове в

комуникационния канал, а следовател-

но до грешно отчитане на величини-

те, измервани от датчиците. При

цифровата комуникации, когато по

канала за връзка (двупроводният ка-

бел) се предават единици и нули, вли-

янието на шумовете е сведено до

минимум. Това е така, не защото те

отсъстват, а тъй като са разрабо-

тени начини за кодиране на сигнала,

които позволяват откриването и

дори отстраняването на грешки при

комуникацията. Един от най-често

използваните начини е към края на

съобщението да се добавя т.нар. CRC

сума (cyclic redundancy check). След

изготвяне на съобщението, предава-

Фиг. 2. Фиг. 3.
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телят, т.е. датчикът, изчислява CRC

сумата и я добавя в края на съобще-

нието. Приемникът, т.е централна-

та станция, изчислява същата сума

на базата на приетото съобщение и

я сравнява с получената. Ако няма

съвпадение, съобщението се приема

за грешно. Изчислено е, че при този

метод, вероятността от приемане

на грешно съобщение е част от про-

цента.

Използвани комуникационни
протоколи
При цифрово предаване на данни-

те се използва протокол за комуни-

кация, който указва големината на

съобщението, условията за начало и

край, начина на кодиране, синхрониза-

цията между предавател и приемник,

адресирането, т.е. всички аспекти на

комуникацията. Съществуват широ-

ко разпространени, „стандартни“

протоколи, като например LonWorks

или ZigBee за безжична комуникация,

но те са намерили ограничено прило-

жение в пожароизвестителната

техника. В общия случай се работи

със специфични протоколи, разрабо-

тени специално за пожароизвестява-

не.

Съществуват няколко възможнос-

ти – протоколите могат да са „от-

ворени“ или „затворени“. Известно

е, че протоколите са „затворени“,

когато в изграждането на една сис-

тема за пожароизвестяване е

възможно да се включат елементи

само на фирмата-разработчик. Тех-

ническата документация за т.нар.

„затворени“ протоколи не е широко

достъпна, тя е ноу-хау на разработ-

чика. Подобни протоколи обикновено

се използват от фирми, които произ-

веждат всички устройства от една

система за пожароизвестяване - дат-

чици, бутони, сирени, строб-лампи,

разширители, централни станции

(наричани и само централи) и т.н.

Както вече бе посочено, „затворени-

те“ системи не са съвместими с

устройства на други производители

и могат да се комплектоват само с

изделия на дадената компания.

При изграждането на пожароизве-

стителни системи широко се практи-

кува и вариантът датчиците да са

производство на едни фирми, а цент-

ралите и програмното осигуряване на

други компании. В подобни приложе-

ния потребителят или инсталаторът

структурират система, в която има

устройства на различни производите-

ли. Използват се „отворени“ прото-

коли и централната станция следва

да е съвместима с тях. В зависимост

от пълнотата на гамата, която пред-

лага дадената компанията, съще-

ствуват различни мнения кой вариант

е за предпочитане. Всеки с логични

аргументи - и технически, и икономи-

чески.

Захранване на централната
станция
Независимо от конкретния си вид,

централната станция се захранва от

електрическата мрежа, най-често

чрез адаптер Предвиждането на ре-

зервно акумулаторно захранване е

задължително. Акумулаторите след-

ва да са в състояние да осигурят поне

72 часова работа на системата в

режим на сканиране (не задействани

датчици) и поне 30 минути в активен

режим (при задействане на датчик),

включени звукова и светлинна инди-

кации и превключени спомагателни

изходи.

Съществуват няколко основни

типа противопожарни датчици, реги-

стриращи температурата в зоната

на датчика или наличието на продук-

ти от горенето – пламък, дим или

газове, като въглероден окис или

двуокис.

Йонизационните
датчици

са най-старият тип противопожар-

ни сензори. Конструкцията им може

да се види на фиг. 4. Те са изградени

от две пластини, свързани към източ-

ник на постоянно напрежение, и мал-

ко количество радиоактивен изотоп

(обикновено америций-241). Радиоак-

тивното алфа-лъчение от америция,

йонизира молекулите на въздуха меж-

ду електродите, като по този начин

осигурява малък постоянен ток меж-

ду тях. Пространството между елек-

тродите се нарича йонизационна

камера.

При наличие на пушек димните

частици навлизат в йонизационната

камера, прилепват към йоните и ги

неутрализират, прекъсвайки тока

между електродите. Именно спиране-

то на тока служи като сигнал за

наличие на огън.

Радиоактивният изотоп - амери-

ций, е с период на полуразпад малко

над 431 години. Той е слабо радиоак-

тивен, проявявайки основно алфа ра-

диоактивност. Известно е, че алфа

частиците представляват хелиеви

ядра. Те са много по-големи от бета

и гама частиците, излъчвани при дру-

ги видове радиационни изотопи.

Твърди се, че могат да бъдат спрени

от лист хартия или от няколко сан-

тиметра въздух. Въпреки това аме-

рицият е опасен, например при по-

глъщане. Създава много опасно замъ-

рсяване при бракуване на датчика. По

тази причина приложението на този

тип датчици става все по-ограниче-

но.

Статията продължава в следващ брой

на сп. Технологичен дом.

Фиг. 4.
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