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Фирма Тюлипс със златен медал за термопомпа ALTHERMA
Инверторната термопомпа ALTHERMA на Daikin, представена на Международен технически панаир Пловдив от фирма Тюлипс, бе отличена със златен медал, съобщиха от офиса на компанията. На 28 септември т.
г. инж. Иван Шишков получи официално отличието на специално организирана церемония. „Наградата бе връчена
за високотехнологичен продукт, който опазва околната среда и носи изключителни ползи за потребителите,
а именно: осигурява най-икономичното и удобно отопление, охлаждане и топла вода за бита“, разказаха от
офиса на фирма Тюлипс.
В рамките на участието си на тазгодишното издание на есенния панаир компанията показа на живо как
работи иновативната термопомпена система на Daikin – Altherma. „Посетителите на щанда можеха да се
охладят или затоплят от въздуха чрез термопомпата и да разберат с най-големи подробности как работи
системата и какви са нейните качества и предимства. Инсталацията беше окомплектована с радиатори
FONDITAL (Италия), тръби и фитинги MULTITUBO (Германия) и конвектори DAIKIN (Япония)“, споделиха от компанията.

Болкан Трейд Груп предлага изделия на Алинг Конел

Отскоро Болкан Трейд Груп е изключителен представител за
България на продуктите на Алинг Конел, съобщиха за сп. Инженеринг

ревю от офиса на компанията. „Алинг Конел е фирма - производител
на ключове, контакти, удължители, разпределителни кутии, щепсели и кабелни уплътнения за вътрешен и външен монтаж от Сърбия.
Фирмата съществува от 40 години. Изделията й досега не са предлагани на българския пазар“, поясниха от компанията.
„Като цяло производствената гама на Алинг Конел е интересна
за българския потребител, но с приоритет ще се ползват продуктите от модулната програма „Моде“, които предлагат различни
варианти за контрол на токовите кръгове (включително и дистанционен). Особено успешна е и серията „Престиж“ предвид отличното качество на материалите от Bayer –Германия и прецизната й
изработка, съчетани с изгодна цена и опростен монтаж. Сериите
„Пауер Лайн“ и „Армор“ са добра оферта при използването на ключове и контакти за външна среда, като съчетават ергономичност
и надеждност (степен на защита IP 44, IP 54, IP 55) с изключително
изгодна цена и лесен монтаж“, допълниха от Болкан Трейд Груп.

ЕТЕМ България представи новости в системите си
В рамките на поредното издание на Международен технически панаир – Пловдив (26
септември – 1 октомври), фирма ЕТЕМ
България представи новостите в архитектурните, PVC и вентилируеми системи.
„Тази година акцент бе поставен върху
високия клас енергоефективни, изчистени
като форми и дизайн решения“, споделиха
от компанията. „ЕТЕМ е силен не само в
това да предложи отделен профил или система, а цялостни решения, като това е
и причината да се наблегне върху комбинацията от архитектурни системи, вентилируеми системи и системи за слънцезащита.
Представени бяха подобрения на новите продукти и най-вече на високия клас
Е75. На щанда на компанията можеха да се
видят мостри на голяма част от продук-

товото портфолио на ЕТЕМ, а именно PVC
системата Q72 с алуминиева капачка, архитектурните системи Е70, Е52, Е85,
Е1000, като не бяха пропуснати и различните конфигурации на вентилируемите
фасадни системи Vario, Bravo, Forte и
Respect“, допълниха те.
По техни думи, интерес са предизвикали изцяло новите за ЕТЕМ продукти - парапети, врати и панели за тях. „Показани
бяха няколко възможности от продуктови комбинации, а не просто дограма или
прозорци и врати. Комбинираме различни
продукти с цел да влезем в най-висок клас
изпълнение на фасади, на решения с енергоспестяване, фотоволтаици, слънцезащита, а не просто нещо, което пази сянка“, коментира Виктор Керчев, мениджър
Продажби в компанията.
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Проведоха се изложенията Aquanale и FSB в Кьолн
От 26 до 28 октомври т. г. в Кьолн, Германия се проведе тазгодишното издание на международното изложение за сауни, водни съоръжения и атракциони Aquanale, както и FSB – международен панаир, предлагащ решения за зони за релакс, спорт и басейни. На организираното
от Koelnmesse изложение FSB, участие взеха над 620 компании от 45
страни. Паралелно, около 300 фирми от приблизително 30 страни
представиха своите новости на Aquanale.
„В рамките на предвидената програма бяха специално представени
премиерни продукти за това издание на двете изложби“, разказаха организаторите. „На Aquanale посетителите успяха да видят градина за
релакс с езеро за плуване и натурален воден източник, както и последните иновации в областта на сауна решенията. По време на FSB показахме на желаещите нова мода в спорта, позната като paddle tennis, синтетична трева, както и екипировка за паркур“, допълниха от Koelnmesse.

Профил предлага нови продукти на румънската Валром Индустрие

Отскоро фирма Профил – Пловдив, в качеството си на представител и партньор на Валром Индустрие – Румъния, представя на
българския пазар продукти от серия Aquaclean с приложение в областта на пречистването на отпадни води, съобщиха от офиса на ком-

панията.
„Предвид изискванията на Закона за опазване на околната среда
и необходимостта от изграждане на пречиствателни съоръжения в
съответствие с европейските стандарти на територията на България, Профил разширява продуктовата си гама в съответствие с
потребностите на пазара“, споделиха от Профил. „Продуктите от
серия Aquaclean са насочени към различни области: оборудване на нови
жилища; допълнително оборудване на съществуващи септични ями;
пречистване на отпадни води от канализации на селища и на промишлени води от различни предприятия като кланици, млекозаводи, фармацевтични заводи, болници и др.“, допълниха те.
„Предлагаме на пазара голяма гама малки пречиствателни станции за отпадни води с капацитет от 4 до 100 е.ж. (еквивалент жители), както и големи модулни пречиствателни станции с капацитет до 30 000 е.ж., приспособими към съществуващи вече проекти, както и серия масло- и каломаслоуловители за повърхностен и
подземен монтаж серии NG 0.3, NG 2, NG4, NG10, NG15“, разказаха
от фирмата.

Фирма СТАЕВ предлага продукти на германската фирма WERA

Отскоро фирма СТАЕВ предлага продуктите на водещия немски
производител WERA, съобщиха за сп. ТД Инсталации от офиса на ком-
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панията. „Лидерът в завиването и отвиването WERA предлага найбогатия асортимент отвертки и комплекти, битове в различни разфасовки, държачи, тресчотки, камъни поотделно и на сетове, ударни отвертки, чукове, динамометрични ключове и много други“, разказаха от СТАЕВ, официален вносител на продуктите WERA за България. „Компанията е позната на пазара с доброто качество на предлагания асортимент и с конкурентните си цени“, допълниха от
фирмата.
По отношение на каналите за дистрибуция, от фирма СТАЕВ споделят, че планират да заложат на рекламата, дистрибуцията и споделят, че ще разчитат на изградените стабилни връзки с партньорите си, за да успеят да наложат немските продукти с марката
WERA.
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Фидокс и IDOPS Cooperative с общи комплексни решения на пазара

По време на Международния технически панаир в Пловдив (26 септември - 1 октомври), бе инициирана кооперация между българския доставчик и производител на отоплителни решения Фидокс и словашката IDOPS Cooperative, съобщиха за сп. ТД Инсталации от офиса на
българската фирма.
„IDOPS Cooperative е производител на сертифицираната строителна
система Zip home, също произвеждана в България в кооперация със

Stirosaur“, информираха от фирма Фидокс. „Компаниите партньори ще
предлагат на българския пазар комплексни решения за готови пасивни
къщи Zip home с вградена отоплителна система от Фидокс. Конвекторното отопление има редица енергоспестяващи характеристики,
които го правят предпочитаното решение за съвременните еко домове. Поради различния си принцип на работа, конвекторите имат
значително по-ниска консумация на енергия в сравнение с радиаторите, бързо и равномерно затоплят помещението и могат да се монтират на труднодостъпни места. IDOPS, от своя страна, използва
иновативната мултипластова Zip home строителна система с термална изолация, която позволява значително енергоспестяване и е
съставена от изцяло екологични материали. Клиентът може да избира между готови проекти на къщи, както и сам да избере компонентите и дизайна им“, разказаха те.
„Партньорството ни с IDOPS е много естествена кооперация, тъй
като модуларните пасивни къщи и конвекторното отопление са една
от най-добрите комбинации за клиента. Той спестява средства и живее
екологично в модерен дом“, коментира г-н Хероут, управител на Фидокс.

ОБО Беттерманн България представи нов продуктов каталог
ОБО Беттерманн България вече разполага с каталог на български език за продуктовата група
TBS – Системи за мълниезащита и защита от пренапрежения, съобщиха от компанията. „Каталогът разполага с богата информативна част, разкриваща характеристиките на продуктите,
иновациите в монтажа им и безбройните възможни комбинации. Структурата на каталога е организирана така, че ползващият го лесно може да се ориентира и намери бързо продукта, който
му е нужен, както и системите, в които може да се използва“, заявиха от ОБО Беттерманн
България.
„Схемите за монтаж, подробните описания, детайлната информация за материалите и размерите, както и пълните технически характеристики на предлаганата гама улесняват не само
избора и монтажа, но и бързата поръчка и доставка. Текстът и материалите са ориентирани
към проектанта, специалиста, инсталатора и потребителя. Всеки от тях ще намери достатъчно изчерпателна информация, а при нужда ще открие в каталога и начина да се свърже с професионалния екип на ОБО Беттерманн, който ще се отзове с компетентна помощ при всяко техническо решение“, допълниха от компанията.

Амара Лайтинг представи нови продукти на Технически панаир Пловдив

Фирма Амара Лайтинг представи нова
светодиодна лента с висока яркост и ниска
консумация на енергия. Това се случи в рамкиÑÒÐ. 6
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те на участието на компанията на Технически панаир Пловдив от 26 септември до 1 октомври т. г. „Лентата е единствена в България, разработена от фирмата. Тя има редица
приложения - може да бъде използвана за подмяна на съществуващи тръби Т8, генерално
осветление, осветление на витрини, архитектурни детайли, скрито осветление, осветление на рекламни надписи“, разказа Борис Йоцов,
управител на Амара Лайтинг. „С нея може да
се освети по-голяма площ с по-малко количество и срещу намалена консумация. Светодиодите, с които е направена тя, са от найвисоко качество. Светлинният поток за 60

светодиода на 1 м е от 540 до 600 lm, а консумацията на електричество е 6 W“, допълни
той.
На щанда на компанията посетителите се
запознаха и с тръбите HT8 за индустрията.
„Те представляват алтернатива на конвенционалните луминесцентни T8 тръби“, информираха от Амара Лайтинг. „Отличават се с
2 пъти по-ниска консумация, имат 5 пъти подълъг живот и осигуряват по-добра осветеност. Мигновеният им старт ги прави идеални за употреба с PIR датчици. Монтират се
на мястото на съществуващи тръби и отделят 50% по-малко топлина“, заявиха те.
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Сименс разширява дейността си с нов сектор

Siemens стартира новата финансова 2012
г. на 1 октомври т. г. с нова структура,
съобщиха от офиса на компанията. Новосъздаденият сектор „Инфраструктура и
градове“, който се добавя към вече съществуващите „Индустрия“, „Енергетика“ и „Здравеопазване“, има пет дивизии: „Железопътни
системи“, „Мобилност и логистика“, „Ниско
и средно напрежение“, „Интелигентни мрежи“
и „Сградни технологии“. Чрез създаването му
компанията планира да бъде водещ участник
в динамичното разрастване на градовете и
инвестициите в инфраструктура.

„Новият сектор ще управлява глобалния
бизнес на компанията, свързан с градовете и
инфраструктурата, от Мюнхен. Siemens обособява опита и дейностите си в тази сфера
в едно звено, за да предложи на градовете
решения за транспорт, защита на околната
среда и спестяване на енергия. Секторът ще
има около 87 000 служители и ще обедини
досегашните направления „Мобилност“ и
„Сградни технологии“ от сектор „Индустрия“, както и „Енергоразпределение“ и „Интелигентни мрежи“ от сектор „Енергетика“,
разказват от компанията.
„За Siemens като концерн, представен в над
190 страни, е основен приоритет да показва
гъвкавост спрямо динамиката на все по-глобализиращата се световна икономика“, коментира новата инициатива Владимир Зиновиев,
Ръководител на дивизия „ Мобилност и логистика“ в сектор „ Инфраструктура и градове“. „В глобален план Siemens е номинирал и
определил над 70 директори, които да отговарят за работата с градовете, като Бълга-

рия е една от първите срани в този процес.
Първоначално Директорът за връзка с общини в страната ни ще бъде с ресор Столична
община“, допълва той.
„Основните приоритети на новия сектор
„Инфраструктура и градове“ са насочени към
влизането в хилядолетието на урбанизацията:
през 2007 г. 50% от световното население е
живяло в градовете, като се очаква до 2030 г.
броят на жителите в тях да нарасне от 3,5
млрд. до 4,7 млрд. души. Не бива да се подценяват и други факти по отношение на необходимостта от въвеждане на концепцията за „умни
градове“: 75% от произведената енегрия се
консумира в градовете, където се произвеждат и 80% от емисиите CO 2. Отново в градовете се произвежда 50% от световния БВП.
Затова и целта на Siemens, създавайки новия
сектор, е да допринесе към това градовете, в
които живеем, да станат по-сигурни, да предлагат по-ефективен транспорт на хора и стоки
и да защитават в по-голяма степен околната
среда“, споделя г-н Зиновиев.

Нов офис на Вайд-Бул в Пловдив

От 17 октомври т. г. пловдивският офис
на фирма Вайд-Бул се премести на нов адрес.

„Офисът се намира на бул. Кукленско шосе.
Новото местоположение предоставя много
повече функционалност и удобство както на
самите нас, така и на всички клиенти, решили да ни посетят. Сградата впечатлява със
съвременната архитектура и обширен склад,
с който ще предложим на клиентите си поголяма номенклатура в наличност и по-бърза
обработка на стоката. Новият офис предлага по-просторни помещения, заседателна зала
и богато модернизирана мострена зала. Раз-

полагаме и с голям и удобен за клиентите
паркинг“, заявиха от Вайд-Бул.
Фирма Вайд-Бул е позната на нашия пазар
като доставчик на електрически компоненти
и материали от западноевропейски производители, на които компанията е официален
представител за България: Wiedmuеller,
Weitkowitz, Partex. В сферата й на дейност е
включен и инженерингът на двойни инсталационни подове и различни видове кабелоносещи системи.

Предстои първото издание на Аква-Терм София

От 14 до 17 март 2012 година в Интер Експо Център – София, ще
се проведе първата международна изложба Аква-Терм София. В рамките на изложението ще могат да се видят продукти за отопление,
вентилация, климатизация, водоснабдяване и канализация, екологични

технологии, басейни и възобновяема енергия. Очаква се сред експонатите да има и продукти за обзавеждане и аксесоари за баня, опазване
на околната среда, фитинги и клапани, отопление, материали за изолация, тръби, помпи, въздуховоди, както и решения в областта на
възобновяемите енергийни източници.
Организаторите – италианската компания KDM International и Агенция Булгарреклама, се надяват да привлекат като посетители архитекти и проектанти, строителни предприемачи, търговци на строителни
материали, ОВиК инженери, инсталатори и други специалисти.
„Запазената марка Аква-Терм се установи като уникално и успешно събитие, отправна точка за индустрията, привличайки професионалисти на ръководни позиции и събирайки доставчици и купувачи в
перфектната бизнес среда. Днес изложенията Аква-Терм се организират в Австрия, Азърбейджан, Чехия, Русия, Словакия и Украйна. От 2012
г. изложбата Аква-Терм ще бъде организирана в България, Полша и
Узбекистан“, информираха организаторите.
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Асоциация на български
фирми цели
популяризирането на LED
технологиите
Новосъздадената Българска асоциация за светодиодни
технологии (БАСТ), учредена през март т. г., представи своята дейност и намерения в тазгодишното издание на Международния технически панаир в Пловдив.
Учредителите на Българска асоциация за светодиодни технологии са
открили и първия си успешен проект
за страната - смяна на осветителните тела на ГКПП Лесово със светодиодно осветление. Сред поставените приоритетни задачи на асоциацията е създаването на високи
стандарти за устойчиво развитие, за
подобряване на качеството на произвежданите продукти, както и за
насърчаване на конкурентоспособност и инвестиции в българската
индустрия на светодиодно осветление, категорични са от новосъздаденото сдружение.
Като част от своята дейност
БАСТ инициира програма за множе-
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ство семинари, дискусии и форуми,
като вече е факт провеждането на
конференция, посветена на новите
тенденции в LED технологиите.
„БАСТ е ядро, което обединява новостите и технологиите в производството и вноса на светодиодни технологии в страната“, разказва Атанас
Панцерев, председател на асоциацията. „Целта е постигане на висококачествени български продукти на конкурентни цени на масовите азиатски
производители, което ще изведе страната ни на пазарите за LED осветление в Европа и света“, допълва той.
„Целите, които БАСТ си поставя,
е да популяризира LED осветлението
като

екологичен и нискоразходен
способ за осветление
на обществени и частни структури, както и да популяризира продукти, разработени, произвеждани и
продавани от членовете на асоциацията в България и чужбина“, споделят от асоциацията. „Създаването на професионални стандарти
между членовете на сдружението за
етика, обслужване и качество, в
това число разрешаване проблемите на съвременното общество и
частния бизнес, свързани с работата на лицата, които се занимават
с производство, дизайн, подготовка, организация, проектиране, реализация, поддържане на светодиодни технологии и други сходни дейности. Именно затова вече има изявено желание от технически университети в страната за присъединяване към БАСТ. Асоциацията работи съвместно със световноизвестни производители в областта на
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светодиодното осветление като
CREE“, разказват те.
„България разполага с капацитета
и възможностите за

производство на LED
технологии
необходими за излизането на страната ни на европейския и световен
пазар. Разбира се, това няма как да
стане без създаването на благоприятна бизнес среда, насърчаване на
конкурентоспособност и създаване
на високи стандарти“, коментира
новоучреденото сдружение г-н Панцерев. „В световен мащаб LED технологиите са хит на пазара за постигане на висока ефективност и
икономия на средства. В България
това е по-скоро модерна дума.
Всъщност, в последните две години, броят на компаниите, които

търгуват с готови LED продукти
геометрично е нараснал. Но, за
съжаление, не със същото могат да
се похвалят тези, които се занимават с дизайн и производство на светодиодни технологии. Именно в
тази насока работи и БАСТ, информирайки членовете си и давайки ноухау за развитие в производствените процеси“, допълва той.
„Все още цената на качествените светодиодни осветители е около 2 и повече пъти по-висока в сравнение с конвенционалните“, очертава предизвикателствата пред новото сдружение Иво Варганов, управител на фирма Роммтех 3С и съучредител на БАСТ. „Ако инвеститорът
не желае да отчете факторите спестяване на ел. енергия и дълъг живот без необходимост от каквато и
да е поддръжка, светодиодният ос-

ветител става неконкурентен“, категоричен е той.
Като друга посока, в която следва
да се работи, г-н Варганов отбелязва недостатъчния контрол след осъществяване на обществената
поръчка. „Обикновено се представят
документи и сертификати на лампи,
съответстващи на определени стандарти, след което на практика се влагат много по-лоши и евтини такива“,
разказва Иво Варганов.
По отношение на посоката на развитие на пазара на светодиодни продукти и технологии, г-н Варганов коментира: „Към този момент от развитието на техниката светодиодното осветление остава най-икономично от гледна точка на консумацията
на енергия и икономически изгодно в
дългосрочен план - дълъг живот и
ниски разходи по поддръжка.“
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Клиентите имат все по-високи
изисквания при изграждането
на фасадни системи
Петко Пачев, мениджър архитектурни системи
в ЕТЕМ България, пред сп. ТД Инсталации

Г-н Пачев, бихте ли представили накратко себе си и длъжността, която заемате в ЕТЕМ България, на читателите на
сп. ТД Инсталации.
Длъжността, която заемам към момента е продуктов мениджър алуминиеви
архитектурни системи. Работя в ЕТЕМ
България от почти 7 години. Ролята ми
се състои в участието в различни екипи по създаването на нови архитектурни системи, както и в такива, работещи по големи проекти в и извън България. Участвам и в разработването на
маркетингови материали, както и в
подготовката ни за участия на изложения в тясно сътрудничество с маркетинговия ни екип.
Какви са последните новости в продуктовата гама на ЕТЕМ България?
Успяхме да внедрим нови аксесоари и
решения при съществуващите ни системи, поради непрекъснатото търсене на нови възможности. Имаме доста нововъведения при различните системи, но това, което е напълно ново
е системата E75. Тя е с много широк
прекъснат термичен мост, с отлични
топлотехнически характеристики.
Новост при вентилируемите фасадни
системи за фиксиране на керамични
ÑÒÐ. 10
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плочи Agrob Buchtal, Германия е това,
че успяхме да създадем уникална система, която позволява монтаж на плочите без аксесоари. Себестойността
на продукта е ниска, тъй като сме в
състояние да изработим индивидуален
продукт за всеки конкретен обект.
В какво се състои ролята на ЕТЕМ България при реализацията на Sopharma
Business Towers? Какви са основните преимущества на заложените елементи?
В обекта ЕТЕМ България е реализирала вентилируема фасадна система
VARIO, предназначена за фиксиране на
керамични плочи Agrob Buchtal, също
така и алуминиев композитен панел
etalbond. При керамичните вентилируеми фасадни системи успяхме да разработим някои много добри продукти
и именно поради тази причина смятам,
че колегите от Софарма ни се довериха. Системата е енергийно ефективна, тествана и сертифицирана от
международни институти.
Ние предоставяме не просто продукт,
а цялостно решение и е трудно да говорим за конкретни енергийни характеристики, тъй като вентилируемата фасада е част от това решение.
Това, което мога да кажа е, че един от
големите плюсове на вентилируемите
фасадни системи е наличието на
въздушна междина между изолацията
и фасадния материал. Това позволява
през лятото сградата да не се затопля
прекалено, а през зимата да се елиминира влага и мухъл.
По какви други проекти работи ЕТЕМ
България към момента?
Нашите вентилируеми фасадни системи VARIO, FORTE и BRAVO са популярни в много страни. Доста успешно
предлагаме системи от серията
FORTE, които са за фиксиран и скрит
монтаж, във Великобритания.
В България наскоро реализирахме обекта Брюксел Център, където също е
използвана системата VARIO за фиксиране на керамични плочи Agrob
Buchtal, както и etalbond със система
BRAVO. Освен това работим и сме
работили по проекти в Италия, Португалия, Дубай, Катар и други.

Планирате ли някакви новости в продуктовата линия на ЕТЕМ България?
Тази година стартирахме система Е75
за врати и прозорци, така че сега предстои да я промотираме. Пазарът към
момента я оценява доста добре, вече
имаме реализирани проекти в Италия,
Белгия, Гърция, Косово и България,
така че, Е75 смятам, ще бъде сред
водещите продукти, на които ще наблегнем.
Не спираме да обогатяваме и портфолиото си от вентилируеми фасадни
системи. Тази година вложихме доста
усилия и средства във вентилируема
фасадна система за монтаж на стъкло
и я представихме по време на изложението в Мюнхен в началото на годината. Системата беше приета доста
добре и вече имаме реализирани проекти с нея. Друга интересна идея е
връщането ни малко назад във времето, за да видим кои стари фасадни
материали имат потенциал да бъдат
използвани по нов начин. На Международния Панаир Пловдив тази година
показахме за първи път и новите продукти от портфолиото на ЕТЕМ - система за парапети, врати, алуминиеви панели за врати и линия противонасекомни мрежи SITA.
Какво е мнението ви за българския пазар
на фасадни решения? Какви са основните критерии за търсене на него?
Със сигурност, българският пазар не е
такъв какъвто беше. Българските предприемачи все повече обръщат поглед
към външни пазари и търсят партньори като ЕТЕМ, които имат опит и реализирани множество проекти извън
България. Пазарът е поляризиран,
търсят се изключително ниски в ценово отношение предложения, а едновременно с това други клиенти залагат на
висок клас продукти, дори бих казал луксозни такива и едновременно надеждни като качество. Посоката на развитие, обаче, е към по-високи изисквания
по отношение на проектирането и изграждането на сигурни и надеждни системи. Все повече се изискват документи, че системите са тествани и практически издържани.
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Light+Building 2012 ще се
проведе от 15 до 20 април
Площите за водещото изложение
в областта на архитектурата и
технологиите Light+Building 2012 са
почти запълнени. Това стана ясно по
време на провелата се пресконференция на 18 октомври т. г. във Виена,
Австрия. На нея присъстваха журналисти – представители на страните
от Централна и Източна Европа –
Австрия, Словения, Чехия, Сърбия,
Румъния, България. В рамките на медийното мероприятие станаха ясни
датите на международното изложение - от 15 до 20 април 2012 година
във Франкфурт на Майн, Германия.

Акцент ще бъде енергийната
ефективност
„ Основен акцент в предстоящото
издание на Light+Building ще бъде енергийната ефективност и интелигентните мрежи“, съобщи д-р Михаел
Щурм, директор Маркетинг и комуникации Технически панаири на Messe
Frankfurt. „Енергийната ефективност
е основополагаща както за новата
енергийна парадигма, така и за
търсенето на нови мрежови решения.
Освен това осигурява по-голям комфорт и безопасност. Посетителите
ще могат да се запознаят с технологиите, които са готови за приложение, осигурявайки защита за околната среда“, коментира той.
Д-р Щурм представи водещите
тенденции за 2012 година, сред които са иновативният дизайн, новите
стандарти в LED технологиите, както и интелигентните системи.
В своята презентация д-р Михаел
Щурм посочи и областите, в които
заинтересованите ще имат възможност да видят последни технологични решения през идния месец април.
Това са: техническо осветление и
лампи, градско осветление, дизайнерски решения в областта на осветлението, декоративно осветление за
дома и обществените сгради, LED
технологии, компоненти за осветителни тела. Новости ще бъдат представени и в областта на сградните
системи и електроинсталациите, фа-

силити мениджмънт, софтуерни решения за цялостното функциониране
на дадена сграда.
Друг важен аспект, наред с разглеждането на сградите като източник на зелена енергия, свързано с намирането на решения за интегрирано
сградно планиране, ще бъде дигитализацията на осветлението и сградите
като цяло. „Това предоставя възможности в посока на осигуряването на
по-голям комфорт, различен дизайн и
осигуряване на безопасността в домове, офиси, магазини и публични места,
като едновременно с това се постига редуцирането на енергийната консумация“, разказа д-р Щурм.

Изложбените площи
са почти заети
В предстоящото издание на изложението ще вземат участие около
2100 изложители (колкото и през 2010
година), представители на повече от
50 страни, които ще покажат на
посетителите водещите си решения
в областта на осветлението, електроинженерството, както и тези за
жилищна и сградна автоматизация.
Очаква се и заетите площи да са
близки до тези през 2010 година, т.
е. 240 000 кв. м.
Изложението Light+Building 2012
очаква над 183 000 посетители от
повече от 150 страни. „Готови сме да
окажем съдействие на всички български компании, заинтересовани от
предстоящото събитие“, заяви представителят на Frankfurt Messe в Германо-Българска индустриално-търговска камара г-жа Татяна Делчева.

Богата допълнителна
програма
Light+Building 2012 ще бъде съпроводено от богата допълнителна програма от конгрес, лекции и презентации. Очаква се паралелно с изложението да се проведе светлинно шоу в
града. Освен това, за всички участници и посетители са осигурени мултимедийни услуги. Новост сред тях са
приложенията Light+Building за всички
модели смартфони, които ще са достъпни 3 месеца преди провеждането
на изложението. Друга форма за информация е регулярният бюлетин за посетители.
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Енергийно ефективната
офис сграда Litex Tower
От 1 ноември т. г. влиза в експлоатация новата 15-етажна офис
сграда Litex Tower. Тя е с разгъната застроена площ 14 208 кв. м.
Litex Tower разполага със 100 подземни и 20 надземни паркоместа. Автор на проекта е арх. Паскалев, главен изпълнител е фирма Маркан, а проджект мениджмънтът е поверен на Мега Билд.
„Като изпълнение, реализацията
отне около 16 месеца“, коментират
от Мега Билд. По тяхно мнение, сградата е много специфична по отношение на енергийната ефективност и
споделят, че подобен тип сграда има
само една – в град Линц, Австрия.

Система double skin
Сградата е с изцяло стъклена фасада, използвана е т. нар. система
double skin. Тя включва стъклопакет от
вътрешната страна, а от външната
- кристално стъкло на 40 см. Между
двете се намират щорите, които са
специфични и на практика осигуряват
високата енергийна ефективност.
Разположените в междината между
две стъкла ретрооптични слънцезащити са от ново поколение и единствени по рода си. През кристалното
външно стъкло ретросистемите по
оптичен път връщат обратно пряката силна слънчева светлина, без да генерират излишна топлина, като в
същото време пропускат максимално
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мека и безопасна за интериора дифузна светлина в дълбочина. „Щората е
с ширина 14 см, едната й страна е
назъбена, което позволява двойното
увеличаване на площта. Командването не се осъществява ръчно, а посредством BMS система, която получава
данни от метеорологична станция,
позиционирана на покрива. Съобразно
това каква част от деня е и какъв е
сезонът, щората има 4 сценария“,
разказва г-н Анджеров, представител
на проджект мениджъра. Изпълнението на фасадата е на Кристиан Нейко
и ТАЛ Инженеринг, алуминиевият профил е на Рейнарс, а щората е производство на фирма Retrosolar.

Система DALI
От гледна точка на енергийната
ефективност, това не е единствената иновативна система, коментират
от Мега Билд. Осветлението в сградата, извършвано посредством система DALI, разполага с датчици за
присъствие и димер за осветеност.

При регистриране на присъствие в
дадена зона се включват само определени осветителни тела, а ако системата не отчете движение за предварително зададено време, осветлението се изключва автоматично.
„Системата, естествено, притежава и възможността да бъде пренастройвана, в зависимост от конкретните нужди на ползвателите на сградата, така параметрите могат да
бъдат променяни. Лампите, внедрени
в системата, са производство на
Мегалукс. „Нашата роля при изграждането на Litex Tower се състои в
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цялостното концептуално решение на
осветителната инсталация на обекта, производството и доставката на
оборудването“, коментира работата
по проекта инж. Валерий Пелтеков,
управител на фирма Мегалукс. „При
реализацията са внедрени енергоикономични луминесцентни осветителни
тела с огледални решетки с директно-индиректно светлоразпределение“,
допълва той и продължава: „Специфичното на осветителната уредба е използването на сдвоени осветители,
което направи осветлението съответстващо на зададената модулност
на помещенията. При избора им трябваше да се съобразим с характерните особености на сградата, материалите, от които тя е изградена и т.
н. Осветителите с директно-индиректно светлоразпределение, монтирани
в сградата, водят до увеличаване на
зрителния комфорт, намаляване на
контрастите в зрителното поле. В
същото време, директната съставяща на светлинното излъчване осветява работните повърхности с нива на
осветеност, съобразени с новите
европейски норми. Не на последно
място, трябва да се отбележи

фактът, че е интегрирана автоматизирана система за управление на изкуственото осветление на база на
DALI интерфейс. Тя плавно регулира
светлината на луминесцентните лампи от 0 до 100%. По този начин се
реализират икономии на електроенергия над 50%. Във всеки осветител е
монтиран по един датчик, което прави системата изключително гъвкава
и икономична.“

Асансьори със система
за контрол на трафика
В стремежа си сградата да отговаря на стандартите за офис сграда
клас А, в сградата са монтирани 7
асансьора на фирма ThyssenKrupp, които осигуряват необходимото условие
максимум на всеки 30 секунди да има
асансьор на първа спирка, коментират
от Мега Билд. „ТисенКруп Елевейтърс
България достави и монтира 7 броя
асансьори в сградата Litex Tower“,
информират от компанията. „Асансьорните уредби са модел Evolution
flexible. Те са произведени изцяло в
немската фабрика на ТисенКруп –
ThyssenKrupp Aufzugswerke Neuhausen.
Използването на висококачествени

материали и малък брой механични
елементи, податливи на износване,
осигуряват изключително дълъг работен живот. Evolution flexible е продукт,
специално разработен за индивидуални проекти, тъй като позволява да
бъде проектиран според спецификата
и нуждите на съответната сграда.
Evolution flexible е подходящо решение
както за бизнес сгради и търговски
центрове, така и за болници и обществени сгради. Високото качество на
продукта е комбинирано с първи клас
енергоспестяване, комфорт, сигурност и различни опции за дизайн. Не
на последно място, системата е с
екологична насоченост - функционирането й се осъществява с минимално
използване на отпадъчни материали“,
разкриват подробности относно предимствата на внедрените съоръжения
от ThyssenKrupp.
„Litex tower е първата сграда в
Българя с асансьори със система
Destination selection control. Специално
за проекта беше направен анализ на
трафика, който представя реалната
ситуация на натовареността и използването на асансьорите. Въз основа
на него най-доброто техническо реше-
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ние за проекта са асансьори със скорост 2 м/сек. и управление Destination
selection control. Тя е високоинтелигентна система за управление, базирана
на модерна микропроцесорна технология и децентрализирана предварителна обработка на данни. Използването
на CAN bus технология осигурява надеждна връзка на всички компоненти.
DSC е система, при която пътниците избират желания етаж на сензорен екран, преди влизане в асансьора.
Тази система насочва пътниците до
асансьора, който ще ги отведе до желаната дестинация за най-кратко
време. Чрез групиране на хората в зависимост от етажа, до който пътуват, броят на спирките е редуциран,
като по този начин се подобрява ефективността на асансьора. В Litex Tower
има монтирани общо 28 броя, 10,4" TFT
сензорни екрана. Дизайнът на дисплеите е разработен и съобразен изцяло
с интериорните решения на сградата
и изискванията на клиента.
Вътре в кабината на асансьора
няма нужда от бутони. Вместо това
пътниците използват сензорния екран,
за да укажат до кой етаж желаят да
стигнат. На дисплея графично ще бъде
посочено на всеки пътник подходящия
асансьор за съответната дестинация.
Чрез разпределянето на пътниците
равномерно между различните асансьори, те стигат до тяхното местоназначение по-бързо, което води до помалко струпване на хора в пиковите
часове“, разказват от фирмата.

Климатизация
„ОВиК инсталацията, изградена от
Маркан ОВиК, също е част от BMS
системата WAGO, реализирана от
Телелинк, която прави оптимизация
между щори, ОВ инсталации, осветление. Компанията извършва и мони-
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торинг на цялата ОВ инсталация.
Всеки конвектор разполага с контролер REGIN и WAGO за него и щората,
разположена в непосредствена близост. Той подава сигнал към BMS системата и през него може локално да
се правят промени. Стремежът е да
се постигне температура между 22 и
24 градуса, ръчната промяна би могла
да бъде само в този диапазон, поради
факта, че се цели цялостна оптимизация на сградата“, коментира г-н Анджеров.

Гъвкавост според ползвателите
Подът в сградата е двоен, всички
комуникации вървят по него, като комуникациите за даден етаж вървят
по пода на горния.
Сградата разполага с аварийно и
евакуационно захранване, решено с
централна батерия Beghelli. „Фирма
Логолайт Инженеринг достави централната система за контрол, захранване и управление на аварийните осветителни тела за новата „зелена“,
енергоспестяваща сграда Litex Tower“,
споделя инж. Иван Димов, управител
на компанията. „За доставката беше
проведен конкурс, който беше спечелен от Логолайт Инженеринг със системата NZBVE – K на фирма
PRAEZISA, част от Beghelli Group“,
разказва той. „Системата NZBVE – K
осъществява всекидневен контрол и
управление на аварийните осветителни тела по захранващата линия, без
нужда от комуникационен кабел. Самата система се самотества също така
ежедневно. Всяка грешка или авария се
диагностицира и се появява като съобщение на дисплея на системата NZBVE
– K. Свързана с централната система за контрол и управление на сградата (BMS), тя позволява наблюдение на
грешки или аварии и от самата BMS.

С този ежедневен контрол, клиентът
е сигурен, че когато се получи авария
или спиране на тока, всички аварийни
осветителни тела ще бъдат захранени и ще осветяват пътя на евакуация.
Нещо повече, за разлика от аварийните осветителни тела със самостоятелна батерия, които дават осветеност в авариен режим около 25% от
тази в нормален режим, то аварийните осветителни тела, захранени от
централната система NZBVE – K,
дават осветеност в авариен режим
100% от осветеността в нормален
режим. Също така, за разлика от аварийните осветителни тела със самостоятелни батерии, на които батерията трябва да се сменя на 4 – 5
години, тази на централната система модел NZBVE – K се сменя веднъж
на 10 – 12 години. Това още веднъж
потвърждава правилния избор на инвеститорите от Litex Tower“, категоричен е инж. Димов.
Видеонаблюдението, реализирано
от Телелинк, е само на входовете на
етажите. Компанията е изградила и
системата за контрол на достъпа,
както и СОТ така, че да е възможна
гъвкавост, според наемателите и
техните желания.
Сградата е снабдена с централен
UPS и са предвидени UPS на всеки
етаж, за всеки офис, като според
първоначалната схема, всеки етаж
дава възможността да бъде разделен
на до 4 офиса. Пожароизвестителната и ръчната пожарогасителна инсталация, както и електро и ВиК на
проекта са реализирани от фирма
Маркан Сервиз. Сред другите модерни решения от Мега Билд посочват
вертикалните щрангове, които са
изпълнени не с кабели, а с шинопроводи, което, според тях, е доста потрайно решение.
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KNX стандартът за сградна
автоматизация
KONNEX (KNX) е съвременен отворен стандарт за автоматизация в
търговски и жилищни сгради. Създаден е от представители на организациите, развиващи стандартите European Home Systems Protocol (EHS),
BatiBUS и European Installation Bus (EIB),
които през 1997 г. се обединяват
около идеята за нов международен
стандарт за сградна автоматизация.
Днес KNX е одобрен международен
стандарт (ISO /IEC 14543-3), както и
европейски (CENELEC EN 50090 и CEN
EN 13321-1, CEN EN 13321-2), китайски (GB /Z 20 965)и северноамерикански стандарт(ANSI/ASHRAE standard
135).
Собственик на търговската марка е KNX Асоциацията, в която членуват 248 фирми от 29 страни - про-

изводители и интегратори на уреди
за контрол на системи в жилищни и
обществени сгради, базирани на KNX.
Освен тях, асоциацията има установени партньорски отношения с 26 775
компании от 111 страни, повече от
60 технически университета и 150

центъра за обучение. В България
партньорите на KNX са 26 към този
момент.
Целите на KNX Асоциацията са
насочени към развитие и представяне на общ стандарт за комуникация
на електронните системи в жилищ-
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е и задаване на период от време, след
който осветлението да изгасва автоматично.
Сред функционалните характеристики на KNX системите е и изпълнението на различни видове светлинни
сценарии, които имитират присъствие в сградата или дома по време на по-продължително отсъствие.
Един от възможните сценарии е програмирането на седмичен режим на
работа, при който осветлението се
включва и изключва последователно
във всички стаи, през различен интервал от време.

Индивидуален контрол
на стайния комфорт

ни и обществени сгради, чрез разработване на единна стабилна и достъпна технология. Идеята е да се обединят съществуващите eлектронни
системи в един общ стандарт, който да служи като основа за бъдещо
развитие на технологията за сградна автоматизация.

телефон, Интернет) и автоматично
(на базата на сигнали от сензори и
таймери или чрез създаване на различни сценарии – предварително програмирани събития).
Сред възможностите на KNX-базираните системи е и реализацията
на централизирани функции, свързани с едновременното наблюдение и

Интелигентно управление
на всички системи
Сред най-разпространените приложения на KNX са: регулиране на
стайната температура; автоматично отваряне и затваряне на вратите и прозорците; управление на
осветлението, вентилацията и отоплението; контрол на системата за
сигурност, пожароизвестяване; дистанционно отчитане на потреблението на електроенергия; управление на комуникационни уреди, аудиои видео системи и други. Системата дава възможност за регулиране
на температурата във всяко помещение, както и за автоматично изключване на отоплението/охлаждането в неизползвани помещения.
Също така позволява включване и
изключване на осветлението според
интензитета на естествената
светлина и намаляване нивото на
осветеност след определен час за
избран период от време.
Управлението на всички системи
може да се извършва по различни
начини - ръчно (ключове, дистанционни управления, интерактивни панели,
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управление на всички инсталации в
сградата. Например, при напускане
на сградата осветлението, водата
и някои електрически уреди могат да
бъдат автоматично изключени. В
големи обществени сгради, а също
и в жилищни помещения могат да се
включват, съответно - изключват,
различни осветени зони в зависимост от активността на обитателите. Тези зони, както и осветеността в тях, могат да се променят
от потребителя по всяко време. През
нощта осветлението в няколко помещения, свързващи определен маршрут в дома, би могло да се включва
автоматично - при движение или с
натискане на един бутон. Възможно

На базата на предварително зададени сценарии KNX системите автоматично могат да управляват осветителните тела (включване/изключване или димиране според осветеността) и предлагат индивидуален контрол на отоплението (предварително затопляне на определени
зони или различна температура в
отделните помещения). Друга
възможност е контролът на системите да се базира на текущите
стойности на някои от следените
параметри - температура, влажност, атмосферни условия и т. н.
Информацията за тях, събрана от
датчиците, се предава на актуатор,
който сравнява текущите стойности на следените променливи с предварително въведените базови стойности и изпраща управляващи сигнали към съответните изпълнителни
механизми. Така например, в зависимост от атмосферните условия
(слънце, вятър или дъжд), системата може автоматично да управлява
отварянето и затварянето на щорите и прозорците.

Ниски оперативни разходи
и повишена енергийна
ефективност
Едно от най-важните предимства
на KNX системите е значителното
намаление на енергопотреблението.
Благодарение на интелигентния контрол на системите се редуцира над
30% от използваната енергия. Например, системите за отопление могат
да регулират температурата в помещенията автоматично, спрямо
външната температура и по този
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начин да изразходват само толкова
енергия, колкото е необходимо. При
осветителната система има
възможност за регулиране на интензивността на светлината според
различните часове от денонощието
и действителното присъствие на
хора в помещението. Тази функция е
особено полезна за офиси и бизнес помещения.
Свързването на всички устройства за контрол в една централизирана система намалява времето за
проектиране и монтаж. Освен това,
KNX системите са гъвкави и дават
възможност за лесно разширяване и
подновяване. Всички нови компоненти
се добавят безпроблемно към системата, без да се налагат допълнителни промени и свързаните с тях разходи.

Инсталация и управление
на системата
KNX стандартът е проектиран
така, че да бъде независим от хардуерните платформи. В една система
могат да присъстват продукти на
различни производители, без това да

доведе до конфликти или да окаже
влияние на нормалната работата на
системата.
В масовия случай изграждането на
KNX мрежи се реализира чрез полагане на сигнален кабел, паралелно на
захранващия (тип усукана двойка).
Кабелът е специален и е препоръчително да бъде сертифициран от КNX
асоциацията, което гарантира
възможността му да бъде полаган
съвместно със силовите кабели. В
някои случаи е възможно като среда
за комуникация да се използват силовите кабели 220 V /например при
ремонт или саниране на стара сграда/ или радиовълни KNX-RF.
Локалното управление се осъществява чрез т. нар. сензори (датчици за температура, осветеност,
движение, бутони). Възможна е и визуализация посредством touch-screen
панел, смартфон или РС. По същия
начин могат да се променят зададените параметри на системата или
централизирано се управляват всички функции, свързани с комфорта,
сигурността, енергоспестяването,
комуникациите и мултимедията. В

зависимост от възможностите на
устройството могат да бъдат зададени режими на работа на отделните сградни инсталации (дневни, седмични, месечни) или на системата
като цяло, както и управление във
функция от възникнало събитие (например при наводнение да бъде спряно подаването на вода, за да бъдат
ограничени щетите). Повечето уп-
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равляващи модули от този тип поддържат функцията PoE (захранване
през Ethernet) и се захранват през
Ethernet кабел или с батерии. Някои от
тях разполагат и с вграден уеб
сървър, който позволява дистанционен контрол върху инсталациите през
Интернет. Освен през глобалната
мрежа, дистанционното управление
на сградните инсталации може да се
осъществи чрез Smart Phone или GSM.
Фактът, че KNX-базираните системи са децентрализирани (не се нуж-
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даят от централен управляващ модул
– РС например), допълнително увеличава тяхната надеждност.

Дистанционно отчитане
на тарифни уреди
Безжичната версия на протокола
KNX намира приложение и в дистанционното отчитане на тарифни уреди в сградите (електромери, водомери, топломери). Данните се предават
на честота 868.3 MHz. Обикновено информацията от тарифните уреди се

събира от един или няколко концентратора (ако връзката е ограничена
от разстояние, прегради или има радиозашуменост). Освен за свързване
на тарифните уреди, концентраторите служат и за предаване на данни
един на друг, като всички данни от
една мрежа се предават към един концентратор, който посредством
gateway е свързан с доставчика на услугата.
Източник снимки: KNX Association

> îñâåòëåíèå

Енергоспестяващо офис
осветление
Специфики на проектирането и избора на енергоспестяващи
осветителни тела за работните зони
Необходимата степен на зрителен комфорт и съответните светлотехнически показатели на осветителите в офисите се определят от характера и продължителността на осъществяваната
дейност. Обект на статията са основните принципи при проектирането на осветителни уредби за офиси и вариантите за управление на осветлението в зависимост от дневната светлина за постигане на оптимални зрителни условия и енергийна ефективност.

Проектиране на осветителните
уредби за офиси
При проектирането на осветителни уредби за офисни помещения се
спазват изискванията на стандарта
БДС EN 12464:2004 „Светлина и осветление. Осветление на работни
места“. Нормативният документ
определя препоръчителните стойности на най-важните светлотехнически белези на осветлението – разпределение на светлинната яркост; интензивност на осветлението; ограничаване на заслепяването; посоката
на светлината; цвят на светлината
и цветовото възпроизвеждане.
Разпределението на светлинната
яркост в зрителното поле определя
времето за адаптиране, което влияе

върху зрителната ефективност. С
нарастването на адаптационната
яркост се повишават остротата на
зрението, чувствителността към
контраст, дееспособността на очната функция и др. Разпределението на
светлинната яркост влияе върху зрителния комфорт и поради тази причина трябва да се избягват прекалено
високите светлинни яркости, които
могат да предизвикат умора на окото поради непрекъсната преадаптация, както и прекалено ниските светлинни яркости, които създават неатрактивно и непривлекателно работно
място.
Интензивността на осветлението и нейното разпределение в работния обсег и непосредствената окол-

на среда също имат голямо влияние
върху бързината, сигурността и комфорта, при които работещият ще
изпълни свързаната със зрението
задача. Независимо от възрастта и
състоянието на осветителното
съоръжение, средната интензивност
на осветлението не бива да спада под
посочените в стандарта стойности.
Минималните стойности на постоянно заети работни места и зони не
бива да бъдат по-ниски от 200 лукса.
Стойността на интензивността
на осветлението зависи от износването на лампата и осветителното
тяло, от околната среда и от правилата за поддържане. Осветителното
съоръжение трябва да бъде планирано с помощта на отчитащ всички
изброени влияния коефициент на намаляване, който се пресмята за предвидената посока на осветление, пространствената околна среда и установения план за поддържане и обслужване на съоръжението. Проектантът
трябва да посочи коефициента на
намаляване и да въведе всички данни/
допускания, получени при определянето на стойността; да определи раз-
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положението на осветлението съобразно изискванията на помещението
и да състави подробен план за обслужване и поддръжка, който да съдържа
интервалите за смяна на лампите,
почистването на осветителните
тела и помещението.

Изборът на светлинен цвят
за офисното помещение е въпрос на
естетика и търсене на естественост. Подбирането зависи от нивото на интензивността на осветлението, тоналността на помещението и разположените в него мебели, от
външния климат и предназначението.
За обективно обозначаване на свойствата за цветово възпроизвеждане,
които притежава един светлинен
източник, е въведен общ индекс за
възпроизвеждане на цветовете Rо.
Най-високата стойност на Rо е 100.
Тази стойност се понижава с намаляване качеството на цветовото
възпроизвеждане. Лампи с индекс на
цветовото възпроизвеждане по-нисък
от 80 не бива да се използват във
вътрешни пространства, където
хората работят или се задържат
продължително време.
Сред важните показатели при проектирането на офисното осветление
е и стойността на заслепяването от
осветителите. Оценката й се базира на т. нар. UGR (Unified Glare Raiding)
и се изчислява по формулата:
UGR = 8log 10 ((0.25/ Lb) x S(L2 ω/p2)),
където: Lb e светлинната яркост в
cd/m2, пресметната като Еинд/π с Еинд
като вертикална индиректна интензивност на осветлението в окото на
наблюдателя; L е средната светлинна яркост в cd/m2 на светлинната
излъчвателна повърхност на всяко
осветително тяло по посока на погледа на наблюдателя; ω е пространствен
ъгъл в стерадиани (sr) на повърхността на светлинното излъчване на
всяко осветително тяло, отнесен към
окото на наблюдателя; р е позиционен
индекс по Гут за всяко отделно осветително тяло, зависим от неговото
пространствено отклонение от главната зрителна посока.
UGR е унифициран, уеднаквен индекс, разработен от Международната
комисия по осветление. Той дава оценка за прякото въздействие върху наблюдателя и приема следните стойности: 10, 13, 16, 19, 22, 25 и 28. Счита се, че ако UGR има стойност по-
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малка или равна на 13 - няма заслепяване. Ако индексът е 13 или 16 - осветителят е подходящ за прецизна зрителна задача. Стойности на UGR,
равни на 16 или 19, се отнасят за
осветител, подходящ за средна зрителна задача; 19 и 22 - за умерена
зрителна задача. В случай че индексът
е в интервала между 22 и 28, осветителят би могъл да се използва за несложна зрителна задача. Ако превишава тези стойности, се счита, че той
не е подходящ за работно осветление.
В процеса на проектиране е необходимо да се обърне съществено
внимание и на точния избор на експлоатационния фактор. Стойността
му показва как осветителната уредба ще покрие количествените параметри (Еср - средна осветеност) в
процеса на експлоатацията на осветителната уредба. Също така, отчита понижението на осветеността
в процеса на експлоатация, вследствие на стареенето на осветителите и на светлинните източници,
замърсяването на повърхнините в
помещенията (стени, под, таван) и
осветителните тела.
Експлоатационният фактор се
определя посредством уравнението:
Ke = Ке1 x Ке2 x Ке3 x Ке4,
където Ке1 отчита стабилността на
светлинния поток на лампата във
времето; Ке2 се отнася за периода и
системата на подмяна на лампите,
както и процента изгорели източници; Ке3 отчита влошаването на оптичните характеристики на осветителя в периода непосредствено преди подмяна на лампите и почистването, а Ке4 - степента на замърсяване на отразяващите повърхности
между почистванията.

Изисквания към работните
места, снабдени с монитори
Осветлението на работни места,
снабдени с монитори трябва да бъде
пригодено за всякакви задачи, свързани с работата на компютър. Необходимо е да се подберат качествени
показатели на осветлението и осветителните системи в съответствие с вида на помещението, съответната зрителна задача или дейност. Използването на екраните и на
клавиатурата може да бъде повлияно от отражения и да предизвика
физиологическо или психологическо
заслепяване. Поради това е необходи-

мо осветителните тела да бъдат
подбрани, разположени и включени по
такъв начин, че да се избегнат смущаващите отражения. Проектантът
трябва да определи подлежащия на
евентуални смущения обсег на монтаж на осветителните тела и да
избере такъв вид и подреждане на
осветителните тела, при които да
не възникват смущаващи отражения.
В таблица 1 са посочени граничните стойности на яркост за осветителни тела, чиято светлина би могла да се отразява в екраните. Тези
гранични стойности не бива да надхвърлят 65° – 85° около осветителното тяло и в обсега на ъгъла на
излъчване. При определени специални
приложения – чувствителни на отражение или с вариращ наклон екрани,
горните гранични стойности на яркост трябва да се съобразят с помалък ъгъл на излъчване на осветителното тяло, например 55°.
Дефинираната за тези помещения
осветеност следва да е в интервала
300 - 500 lx. Сред възможните решения е локалното осветление като
например осветител, монтиран в
непосредствена близост до компютъра. Като оптимално се приема решение, базирано на локализирано осветление с различни нива на осветеност
в различните зони – места за преминаване, работни станции и др. Друго
добро решение за помещения с компютри е индиректното осветление,
изградено с осветители, излъчващи
в посока към тавана на разстояние
от около 0,5 метра. Те насочват
нагоре 40-50% от светлинния поток,
а останалата част от него - директно върху работната повърхност.

Управление в зависимост
от дневната светлина
Дневната светлина може да послужи за цялостно изпълнение на поставената и свързана със зрението задача, или за определено време. В хода на
деня тази светлина се променя по
отношение на своята интензивност
и спектрален състав, като по този
начин предизвиква промени и в помещението. Поради нейното почти хоризонтално нахлуване през странични
прозорци може да възникне специално
отношение между дифузното и насоченото осветление, а оттук и особено разпределение на светлинната
яркост в помещението. В помещения
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със странично разположение на прозорците дневната светлина силно
намалява при отдалечаване от тях. За
да бъдат достигнати изискваната за
работното място интензивност на
осветлението и балансираното разпределение на яркостта, е необходимо и допълнително изкуствено осветление. Оптималният баланс между
естествено и изкуствено осветление
би могъл да се постигне чрез управление на офисното осветление в зависимост от дневното слънчево греене
и естествената осветеност, създавана на работната повърхност. Управлението трябва да бъде прецизирано
за стаите с различно изложение, тъй
като не може да се спазва един и същ
алгоритъм за стаите с южно и северно изложение или с прозорци на изток
и запад. В северните помещения и тези
с източно изложение осветеността
се понижава по-рано. Следователно,
там осветлението би следвало да се
включи по-рано. Друга специфика съществува, например, между работните
места, намиращи се непосредствено
до прозорците и тези от вътрешната зона на помещението. Именно затова изкуственото осветление на
осветителната уредба не трябва да
се управлява по един алгоритъм. Захранването трябва да бъде изградено
така, че да се регулира всеки ред с
осветители по свой собствен алгоритъм. В съвременните решения осветлението на целия офис или дори на
цялата офис сграда би могло да се
управлява от един компютър. Могат
да се разработят специални алгорит-

Таблица 1.

ми за всеки обособен офис и да се
въведат като програми за изпълнение
през цялото денонощие. Те биха могли да позволяват корекция за конкретните часове на включване и изключване в зависимост от конкретния час на
изгрева и залеза на слънцето. Не бива
да се забравя, че проектантът следва да изчисли и дневното естествено
осветление през различните месеци
от годината, както и да предвиди
всички необходими мерки за заслоняване на прякото слънчево греене с
различни видове завеси и щори. Те
могат да се управляват и включват
автоматично.

Осветители за офиси
За офисно осветление е препоръчително да се използват луминесцентни лампи с електронни пуско-регулиращи апарати (ПРА) - Т5, Т8, компактни луминесцентни лампи (КЛЛ) –
2, 4 и 6 тръбни и с друга форма, светодиодни лампи, металхалогенни,
халогенни и др.
В офисни помещения с окачен таван е препоръчително да се използват
модули с луминесцентни лампи (ЛЛ)
4х18 W или 4x36 W. Използват се още
аплици с компактни луминесцентни

лампи. Някои зони от офиса могат да
се решат и с халогенни лампи.
Сред новите технически разработки в областта на офисното осветление са специалните луминесцентни лампи, базирани на откриването на третия фоторецептор и
въздействието, което оказва върху
него синята светлина. Този тип лампи излъчват естествена студенобяла светлина, която съдържа повече електромагнитни вълни, съответстващи на синята дължина на
вълната. Когато се използват за индиректно осветление (насочени към
тавана), тези осветители създават
реален ефект за синьо небе и създават илюзия, че в помещението има
естествена дневна светлина. Проведени тестове с подобни лампи
показват увеличаване на производителността на труда с повече от
10% благодарение на постигнатите
по-висока активност, жизненост и
съсредоточеност на работещите.
Иновация в областта са и т. нар. Iпанели, които представляват светодиодни панели, създаващи приятна
атмосфера без отразен блясък, поради ниския интензитет и липсата
на заслепяване.
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Решения за повишаване
ефективността на ОВК
системите
Една от приоритетните задачи, която днес стои пред архитектите и проектантите при проектирането на всяка една сграда, независимо от нейното предназначение, е да се осигурят
ниски енергийни разходи по време на експлоатацията й. Пътищата за постигането на тази цел не са малко и обхващат различни аспекти от етапа на проектиране. Добре е самата архитектура на сградата да е съобразена с идеята за пестене на
енергия, което включва не само предвиждането на добра изолация, но и използването на специфични архитектурни елементи.
Препоръчително е използването
на енергийно ефективни съоръжения
при изграждането на отделните инсталации, както и използването на
уреди от по-висок енергиен клас.
Известно е, че в сградите системите за отопление, вентилация и
климатизация са едни от най-големите консуматори на енергия. Това
обяснява и факта голяма част от
решенията да са свързани с повишаване на ефективността именно на
тези инсталации. Сред най-прилаганите в практиката решения в тази
насока обикновено са насочени към
използването на енергийно ефек-
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тивни технологии, оползотворяване на отпадна топлина и използване на възобновяеми енергийни източници.

Рекуперация
на топлина
Рекуперацията на топлина е широко използвано решение в ОВК системите за повишаване на тяхната ефективност. Добрата организация на
отоплението, вентилацията и климатизацията на помещенията и използването на рекуператори на топлина се явяват ключови фактори за
повишаване ефективността на ин-

сталациите и намаляване на енергийните разходи на сградата като цяло.
Известно е, че системите за рекуперация на топлина, използвани в ОВК
инсталациите, се базират на рекуперативни топлообменници, като в
повечето случаи това са пластинчати топлообменници. Често рекуперативният топлообменник е вграден в
рекуперативен вентилационен блок,
в който, освен топлообменника, са
разположени и вентилатори за засмукване на замърсения въздух от
помещенията и за нагнетяване на
пресен въздух, както и филтри за
пречистване на постъпващия в блока външен въздух и отвеждания от
помещенията замърсен въздух. Производителите предлагат различни като
типоразмер и начин на свързване
вентилационни блокове. В зависимост
от сезона рекуперативните топлообменници съответно могат да работят в режим на отопление или на
охлаждане.
Използването предимно на пластинчати топлообменници се дължи на
сравнително елементарното устройство и отсъствието на движещи се
части при тези топлообменници.
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Поддръжката им е сравнително лесна, а отдаването на топлина се реализира, без да има пряк контакт
между двата потока. Като техни
недостатъци обикновено се посочват
необходимостта от пресичане на
смукателния и нагнетателния въздуховод и отсъствието на влагообмен,
както и опасността от замръзване
през зимата в случай на отделяне на
кондензат при ниски външни температури.

Използване на ВЕИ
За подпомагане работата на ОВК
системите с цел повишаване на ефективността им могат да се използват
и системи, базирани на възобновяеми енергийни източници – слънце,
въздух, вода, земя.
Сред най-разпространените са
слънчевите колектори за производство на топла вода за битово горещо водоснабдяване (БГВ) и за подпомагане на отоплението и термопомпите, използвани за отопление и климатизация на помещенията. Слънчевите колектори в последните години са широко използвано решение.

Сравнително лесното изграждане на
инсталацията, различните възможности за монтаж и постигането на
висока ефективност са сред факторите, превръщащи ги в предпочитано решение както за фамилни къщи
и жилищни сгради, така и за хотели,
административни и офис сгради.
От термопомпите най-широко
разпространение са получили компресорните термопомпи тип въздухвъздух. До голяма степен това се
дължи на лесната им приложимост,
икономичност и широка достъпност.
Сред основните предимства на
термопомпите са тяхната екологичност, универсалност, безопасност и
висока ефективност, дължаща се на
факта, че като източник на енергия
те използват топлината, акумулирана от околната среда. Източници на
енергия могат бъдат почвата, земните недра, подпочвената вода,
повърхностните води, въздуха и т. н.
Те са подходящ източник на енергия
за системите за отопление и битово горещо водоснабдяване, както и
източник на студ за системите за
климатизация.

Добре е да се има предвид, обаче,
че в случаите, при които се предвижда термопомпата да работи в режим
на отопление, се препоръчва да се
предвиди допълнителен източник на
енергия. За добро решение при използването на термопомпа за отопление
се счита използването на система с
топловъздушно отопление или водно
подово отопление, за които температурата на топлоносителя не превишава 35–40 °С. В случаи на водна
отоплителна система с радиатори
например, специалистите препоръчват да се увеличи топлоотдаващата
повърхност на отоплителните тела,
с което да се осигури оптимално намаляване на параметрите на топлоносителя. При използването на термопомпа за подгряване на вода за
битово горещо водоснабдяване е препоръчително да се избягва необоснованото прегряване на водата до повисоко от реално необходимото на потребителя температурно ниво.

Високоефективни котли
Отоплението с котел е едно от
най-често прилаганите решения.
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Съответно, в отговор на нарастващите изисквания по отношение на
енергийната ефективност, конструкцията на котлите търпи непрекъснато усъвършенстване. Днес повечето котли се характеризират с
висок коефициент на полезно действие, възможност за автоматична
работа, икономичност, екологичност и т. н.
Сред причините котлите да са
предпочитано решение за отопление
е възможността с тях да се осигури
едновременно топла вода за отопление и за битово горещо водоснабдяване, голямото разнообразие от мощности, възможността да се използват различни видове горива и т. н.
Сред съвременните решения котли, характеризиращи се с висока
ефективност, се явяват кондензационните и пиролизните котли и котлите на пелети.

Кондензационни котли
Известена факт е, че газовите
котли и котлите с течни горива са
с по-висок КПД в сравнение с котлите на твърди горива. Кондензационните котли, работещи с газ или
течно гориво, благодарение на специфичната си конструкция достигат
още по-висок КПД.
Това се дължи от една страна на
факта, че кондензационните котли
оползотворяват скритата топлина
на изпарение на водните пари в димните газове, а от друга, че температурата на газовете е още по-ниска.
Поради конструктивните си специфики се характеризират с висок
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коефициент на оползотворяване на
горивото и ниски вредни атмосферни емисии. Отличават се с висока
сигурност на работа и дълъг експлоатационен живот, които се постигат при коректно проектирана,
изпълнена и поддържана инсталация.
Добре е да се има предвид, че ефективността на работа на един кондензационен котел зависи от конструктивните специфики, топлинната
мощност и експлоатационните режими. Препоръчително е кондензационните котли да се използват в
инсталации, поддържащи ниски изчислителни температури на топлоносителя. Съответно, работа на котела с температура на работния
флуид над 75 °С е непрепоръчителна.

Котли на твърди
горива
Дървесината е най-старото и
най-използваното гориво за отопление. Поради някои особености на
технологиите за изгаряне на дърва,
днес те биват измествани от тези
на газ или течни горива. Съвременно решение, съчетаващо предимствата на съвременните технологии и висок КПД, се явяват пиролизните котли. Получаването на повече топлинна енергия от тези котли, в сравнение с другите котли на
дърва, се дължи на осъществяващия
се в тях термичен процес – суха
дестилация на дървесината или
познат още като пиролиза. Според
специалистите, пиролизното изгаряне на дървесината е много по-

ефективно от обикновеното й изгаряне. За нормалното протичане на
процеса обаче, е необходимо дървесината да е с ниска влажност. Специалистите препоръчват също пиролизните котли да работят на
максимална мощност. Причината за
това, е че ако отделилите се в
процеса на разлагане на дървесината водни пари и газове не изгорят,
те образуват конденз, който се
превръща в катран и кислород, отлагащ се от вътрешната страна на
котела, което може да доведе до
постепенно кородиране на стоманените повърхности на котела.
Друг вид котли, характеризиращи
се с висок коефициент на полезно
действие, се явяват котлите на пелети. Сред предимствата на тези
котли са и автоматизираното подаване на горивото, доброто поддържане на необходимата температура на
въздуха в отопляваните помещения,
възможността за програмиране на
работата на инсталацията за седмици напред и т. н. Предлаганите котли са с мощност, варираща в широк
диапазон. Обикновено битовите котли се произвеждат с мощност от 15
до 100 kW.
Добре е да се има предвид, обаче,
че достигането на висок КПД при
тези котли е в пряка зависимост от
начина на изгаряне на пелетите и
технологията за гранулиране на
дървесината, както и дали котелът
е специално конструиран за изгаряне
на дървесни гранули или към котел на
дърва е добавена пелетна горелка.
При втория вариант обикновено се
достига максимален КПД от порядъка на 60% и то при високи експлоатационни разходи.

Загуби
на енергия
Ефектът от използването на енергийно ефективни съоръжения значително би намалял, ако преди това не
се предприемат мерки за ограничаване на енергийните загуби. Например,
ограничаването на топлинните загуби от инфилтрация на външен въздух
или от топлопреминаване, загубите
в преносната мрежа и т. н. биха допринесли за значително повишаване на
ефективността на сградата като
цяло.
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Венто-К предлага на пазара нови модели
коминни тела собствено производство
Компанията разполага с цялостни решения за вентилацията, климатизацията и отоплението
Венто-К фирма с богати традиции в областта на вентилационната, климатична и отоплителна техника, предлага на пазара висококачествени нови модели коминни тела, предназначени за транспортиране на димни газове в
отоплителни инсталации. Коминните тела са произведени от аустенитна неръждаема стомана АISI304 и AISI316,
което ги прави корозионно устойчиви. Имат елегантен външен дизайн, леки са и са изключително лесни за монтаж.
Намират приложение в отоплителни котли за бита и индустрията (нафта, газ или твърдо гориво), когенератори,
дизел-агрегати, камини, парни котли и парогенератори.
Коминните тела се произвеждат в два варианта - изолирани и неизолирани. Изолираните тела се характеризират с ниска топлопроводимост и висока плътност на
изолацията - минерална вата с дебелина 50 мм. Предлагат се в диаметри - от 100 до 1000 мм. Неизолираните
коминни тела са подходящи само за вътрешен монтаж.
Коминните тела се отличават с оптимално кръгло сечение, ниска вътрешна нагънатост, корозионна устойчивост, ниска топлинна инертност и други.

Фирма Венто-К разполага с конструкторско бюро, производствена база, офиси и магазини в гр. Перник. Зад постигнатите успехи на фирмата стои екип от над 60 висококвалифицирани специалисти.

Производствена дейност
Производствената база е изградена в гр. Радомир. Фирмата произвежда широка гама съоръжения и елементи за
вентилационни и климатични инсталации с качество съизмеримо със световните стандарти. Производствената листа на компанията включва:
• кръгли и правоъгълни възъдуховоди и елементи за въздуховодната мрежа
• въздушни филтри
• шумозаглушители
• вентилационни боксове
• климатични камери
• енергоспестяващи блокове
• въздухоотоплителни апарати
• кухненски смукатели с филтри за мазни пари
• коминни тела от неръждаема стомана

Проектиране и конструиране
Проектирането и конструирането се осъществява от
екип от дългогодишни специалисти, отговорен за изготвяне на проектните материали, конструиране и внедряване на нови изделия

Монтажна дейност
Обособени са звена, специализирани в монтаж на:
• вентилационни системи
• климатични инсталации
• соларни и отоплителни инсталации
• сервиз

Търговска дейност
• Търговската листа включва продукти на световно
известни фирми в областта на вентилационната и климатична техника:
• Soler&Palau - битови и промишлени вентилатори
• Chaysol - промишлени вентилатори
• Fujitsu General - климатична техника
• Daikin - климатична техника
• Mitsubishi Electric - климатична техника
• Toshiba - климатична техника
• GREE - климатична техника
• Viessman - отоплителна техника
С цел да отговори максимално на изискванията на своите клиентите, от началото на м. юни т. г. фирмата разшири продуктовата си листа и вече предлага пълната гама
продукти на първия частен производител на слънчеви термални изделия в България фирма Sunsystem.
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КОРАДО разработва няколко нови
продукта до края на годината
Фирма КОРАДО-България отчита
поредно успешно участие в Международен технически панаир Пловдив, информираха от офиса на компанията.
"Интересът към продуктовите ни линии очаквано беше доста висок. Независимо от свитото потребление и
застоя в строителството, можем да
се похвалим с нови клиенти и увеличаване на обемите спрямо предходната година. Изключително приятна
тенденция е завишаването на изискванията на клиента за разнообразни
и качествени продукти и високо обслужване, в което фирмата ни е безспорен фаворит", заявяват от КОРАДО-България.
Сред представените продукти в
рамките на форума бе новият продукт
на компанията стоманен панелен радиатор RADIK с височина 200 мм, чието производство е започнало в началото на месец август т. г. "Този
тип радиатор се предлага в изпълнение KLASIK, VKU - с вложен вентил и
PLAN - с гладък челен панел. Това е
височина, която за първи път се предлага на пазара и се надяваме да покрием изцяло търсенето на такъв продукт, тъй като фирма КОРАДО е
единствен производител", разказват
от фирмата.
В началото на месец март фирма
КОРАДО-България представи на своите клиенти и партьори нова колекция от отоплителни тела за баня (лири) KORALUX. Фирмата въвежда във
производство нови продукти
KORALUX STANDART - в 12 разновидности на височини и дължини,
KORALUX COMFORT и KORALUX
CLASSIC - 88 разновидности на височини и дължини. Благодарение на новата производствена технология,
отоплителните тела стават още подостъпни за по-голяма група клиенти.
Компанията планира въвеждането на
нов продукт от линията ни KORALUX
лири за баня - KORALUX MAX - тръбни
отоплителни тела с максимална топлинна мощност в изпълнение LINEAR
с долно и централно свързване.
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Тръбните отоплителни тела
KORALUX са предназначени за отопление на бани, тоалетни, кухни, офиси. Модерната им конструкция позволява отличното използване на вътрешното пространство. Благодаре-

ние на конструкцията им могат да
бъдат използвани в топло-водни
отоплителни системи с принудителна и самоволна циркулация на топлоносител, с максимално допустима
температура 110 0С. Производителят гарантира херметичността,

както и стойностите на топлинните мощности на тръбните отоплителни тела 5 години от датата на
продажба.
Всички тръбни отоплителни тела KORALUX, които са свързани към
отоплителната топло- водна система, могат да бъдат допълнени с електрически отоплителен елемент без
интегриран регулатор на температурата или с интегриран регулатор
на температурата. По този начин се
получава тръбно отоплително тяло
за комбинирано отопление (топла вода - електричество) и може да бъде
използвано по всяко време независимо от работата на отоплителната
система. Допълнение към преимуществата на продукта е и ценовото предимство, което направи продуктовата линия много добре приета, разказват от офиса на компанията. "Безспорен фаворит сред клиентите ни е KORATHERM REFLEX отоплително тяло, оборудвано с огледало, което внася освен топлина
и уют в дома ви", разказват от компанията. Компанията планира въвеждането на нов продукт от линията
ни KORALUX лири за баня - KORALUX
MAX - тръбни отоплителни тела с
максимална топлинна мощност в изпълнение LINEAR с долно и централно свързване.
Освен на Международния технически панаир Пловдив, от началото
на годината фирма КОРАДО е участвала в няколко изложения, част от
които са: Аква-Терм Москва; ISH
Франкфурт на Майн, Германия; SHK
Бърно, Чешка република; Аква-Терм
Киев, Украйна. Фирма КОРАДО работи върху още няколко проекта за нови продукти и модернизации, които
се очаква да бъдат финализирани до
края на т. г. и ще бъдат представени на широката публика.
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Енергийна ефективност – акцент на 8-мото издание на
Конгреса и изложбата за енергийна ефективност и
възобновяема енергия (EE и ВЕ)
Виа Експо организира в периода 2830 март 2012 г. един от най-значимите форуми за Югоизточна Европа,
който включва: 8-ми Конгрес и изложба за енергийна ефективност и възобновяема енергия, Изложба за соларни
технологии SEE Solar и 3-та Конференция и изложба за управление на отпадъци, рециклиране и екология ''Save
the Planet''. Целта на изявата е да
представи последните тенденции и
реалните бизнес възможности в тези сектори.
Сред лекторите в конгресната и
конферентната програма са експерти от Международна асоциация за
отопление и климатизация (Euroheat
& Power), Световен алианс за децентрализирана енергия (WADE), Европейски форум за възобновяеми енергийни източници (ЕUFORES), Конфедерация на заводите за енергия от от-

падъци в Европа (CEWEP), Асоциация на
градовете и регионите за рециклиране и устойчиво управление на ресурсите (ACR+) и др.
Повишаването на енергийната ефективност и въвеждането на по-строги
енергийни стандарти за сградния фонд
в България определят приоритетното
значение на този сектор. Затова специален акцент е сесията ''Енергийна ефективност''. Темите, които ще се дискутират, са: финансиране на проекти, централизирано отопление и охлаждане средство за намаляване на енергийната
консумация, децентрализирана енергия,
когенерация и добри практики.
В изложбата над 300 водещи компании от Австрия, България, Германия, Дания, Китай, Полша, САЩ и др. ще вземат участие. Те ще представят нови
решения за повишаване на енергийната ефективност в строителството -

фасадни и покривни конструкции,
изолационни материали; системи за
соларна, био-, вятърна и хидроенергия; eлектромобили; оборудване за
управление на отпадъци и рециклиране; услуги за eнергийно сертифициране, саниране на сгради и др.
Изявата ще привлече над 7 000 посетители. Изложителите ще имат
възможност за директни контакти
със специалисти, работещи в областите: зелена енергия, строителство, архитектура, екология, държавна и общинска администрация.
Организатор: www.viaexpo.com
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Отопление на жилищни
сгради
Съвременни тенденции при отоплителните инсталации

Постигането на топлинен комфорт през студените месеци в
годината е възможно само при добре функционираща отоплителна инсталация, която, освен да гарантира комфорта на обитателите, е добре да бъде и достатъчно ефективна от икономическа и енергийна гледна точка. Възможностите днес
съвсем не са малко, както по отношение на вида на системата за отопление, така и по отношение на вида на топлоносителя и енергоносителя, вида на отоплителните тела и т.н.
Върху избора на система, обикновено влияят редица фактори като
предназначение на сградата, метод
на изграждане, продължителност на
експлоатация, вида на енергоносителя и т.н. За критериите при избора
на отоплителна система и за съвременните решения, разговаряме с Ангелина Вукашинова, проектант ОВКИ,
в проектантско бюро АРК Дизайн.
„Добре е заданието за проектиране
на отоплителната инсталация да се
направи след уточняване на разпределенията на сградата. Обикновено,
изборът на вида отопление се оказва една от най-трудните задачи за
собственика“, коментира инж. Вукашинова.

Избор на генератор
на топлина
Първата стъпка обикновено е изборът на генератор на топлина.
Според инж. Вукашинова, е добре да
се вземат предвид няколко фактора, сред които: дали се предвижда
сградата само да се отоплява или
ще е необходимо и охлаждане; в случаите, в които се предвижда отопление с котел, съответно кой е
подходящият енергоносител –
твърдо гориво, газ, нафта, ток; при
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необходимост и от отопление, и от
охлаждане, какви са възможностите при избор на термопомпен агрегат, с оглед избор на подходящ вариант, съобразен с възможните
източници на енергия - вода/въздух,
вода/вода, геотермални сондажи със
солов разтвор вертикални или хоризонтални. „Необходимо е също да се
уточни дали отоплението ще е децентрализирано или локално за всяко помещение, при което е възможно използването на електрически
уреди тип конвектори. При реализиране на система и за отопление, и
за охлаждане при избор на локално
охлаждане, то често се реализира
с климатизатори тип сплит система“, коментира инж. Вукашинова и
допълни: „При жилищните сгради е
добре да се вземе предвид и периодът на използваемост на сградата, т. е. дали тя ще се използва целогодишно или сезонно“.

Подходяща
топлоизолация
При съвременното строителство един от основните приоритети се явява топлоизолирането на
сградите, с което се цели повишаване на енергийната им ефектив-

ност и, съответно, намаляване на
енергийните разходи. „Преди започване на проектирането на отоплителната инсталация е необходимо
да се реши каква да бъде топлоизолацията на сградата“, отбеляза
инж. Вукашинова. Като основни тенденции към монета тя посочи следните: при външни тухлени стени с
дебелина 25 cm, обикновено външната изолация да е от експандиран полистирен с дебелина 8 cm. „По този
начин достигаме коефициент на
топлопреминаване от около 0,35 W/
m 2K , който е и референтният по
Наредба №7“, допълва г-жа Вукашинова. „При външни стени от тухла
Wienerberger обикновено се поставя 5 cm неопор, при което се постига топлоизолация с коефициент на
топлопреминаване под референтния
нормиран. Подовете към земя или
сутерен обикновено се изолират с
5 до 6 cm екструдиран полистирен,
външните стени, вкопани в земята
с екструдиран полистирен с дебелина 8 cm, покривите с минерална
вата с дебелина от 15 до 20 cm, за
по-добър ефект, имайки предвид, че
къщата губи топлина най-вече през
покрива. Дограмата е добре да бъде
стъклопакет с референтен коефициент 1,7“, информира Ангелина
Вукашинова.

Отопление
с котел
Сред често срещаните решения
за отопление на жилищни сгради са
отоплителните инсталации с котел. „При избора на отоплителна инсталация, преди уточняване на вида
на захранване на котела, е добре да
се вземат предвид и експлоатаци-
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Фиг. 1. Принципна схема на отоплителна инсталация с газов котел и термопомпа
Легенда: 1 - Газов котел. 2 - Акумулиращ съд. 3 - Бойлер за топла вода. 4 - Водоразпределител/водосъбирател. 5 - Термопомпен агрегат.
6 - Разширителен съд. ПЛО - Подово лъчисто отопление. Р-ри - Радиатори
Източник: АРК Дизайн

онните разходи“, коментира инж.
Вукашинова. Сред възможните енергоносители са твърдо гориво – найчесто дърва или палети, природен
газ, нафта, пропан бутан, електрическа енергия. „В последно време
електрическата енергия, нафтата
и пропан-бутанът се изравниха по
отношение на експлоатационните
разходи“, коментира г-жа Вукашинова, като допълни: „Най-търсено за
жилищни сгради си остава използването на котел на твърдо гориво
или газ. Все по-голяма популярност
добиват и котлите на пелети. Живеем във време, в което използването на възобновяеми енергийни
източници е все по-широко застъпено“. „След като се вземе решение
за изграждане на конвективна отоплителна инсталация с отоплителни радиатори и котел на твърдо
гориво, например, логично изниква
въпросът: „Ами лятото?“. В този
случай обикновено се предвижда охлаждане с климатици тип сплит система, които да работят през лятото и преходните сезони (пролет,

есен)“, отбеляза инж. Вукашинова.
Като недостатък на този тип климатици тя посочи многото външни
тела, разположени на фасадата на
сградата, което от естетична
гледна точка нарушава общата й
визия.

Инсталация
с термопомпа
Друга възможност за отопление
е използването на термопомпа. „Ако
се избере отоплителна инсталация
с термопомпа, добре е да се вземе
предвид фактът, че в този случай
като вътрешни отоплителни тела
е препоръчително използването на
вентилаторни конвектори“, информира г-жа Вукашинова. Като предимство на използването на термопомпен агрегат тя посочи по-малкото
пространство необходимо за монтаж, в сравнение с монтажа на котел на твърдо гориво или нафта.
„Необходимо е да се уточни за какво ще се използва термопомпата
само за отопление; за отопление и
охлаждане; отопление, охлаждане и

БГВ. Възможно е и използването на
подово лъчисто отопление“, отбеляза инж. Вукашинова. По отношение
на избора на външен топло- и студоносител, тя заяви: „Видът на
топло- и студоносителя се определя след разглеждане на спецификата на терена и ценовото предложение. Обикновено най-лесното решение е да се предвиди термопомпа с
вода/въздух. В този случай специфичните особености на терена не
са от особено значение. Необходимо е да се избере място за монтаж
на външното тяло, което да е леснодостъпно. В ценово отношение
разликата между различните видове външни източници не е голяма.
Естествено, добре е да се има предвид, че има разлика в КПД-то на
различните видове термопомпи, т.
е. в СОР-фактора“.

Тенденции
към момента
По мнението на г-жа Вукашинова,
за момента тенденцията е предимно към използването на отоплителен
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котел на твърдо гориво или природен газ. „Това си остава един от найразпространените начини за отопление на жилищни сгради. След поскъпването на природната газ някои
собственици се застраховат и избират и двата варианта. Започнаха да
навлизат и котлите на пелети. При
избора на котел на пелети, обаче, е
добре да се има предвид, че самият
котел е окомплектован с бункер, поради което възниква необходимост
от много по-голямо пространство в
котелното помещение. Това много
често се забравя и от инвеститора, и от архитекта, с оглед на желанието им да се обособи по-голямо
жилищно пространство“, коментира г-жа Вукашинова. Като друга тенденция тя посочи съчетаването на
котел на твърдо гориво или газ с
термопомпа. „Засега котлите на
твърдо гориво или газ са по-достъпни като първоначална инвестиция,
докато тази за термопомпата е поголяма. Това е причината някои собственици да избират инсталация,
предвидена за работа и с двете
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съоръжения, като монтажът на
термопомпата се оставя за един покъсен етап. Това не е невъзможно. Но
все пак трябва да се има предвид, че
вътрешната инсталация е „постоянна величина“, т. е. трябва да има
възможност да се ползват и двата
генератора на топлина. Също така
термопомпите работят с топлоносител с по-ниска температура, при
което не е подходящо използването
на радиатори като вътрешни отоплителни тела. Подходящ избор са
подово лъчисто отопление или вентилаторни конвектори“, пояснява гжа Вукашинова.

Възможности за използване
на възобновяеми енергийни
източници
„За отопление на еднофамилни
къщи все по-често се използват
термопомпи или котли на пелети. И
двата източника работят с енергоносители, причисляващи се към
възобновяемите енергийни източници“, коментира г-жа Вукашинова.
При еднофамилните жилищни сгра-

ди най-често срещаният възобновяем енергиен източник е слънцето.
Изборът на комбиниран бойлер със
слънчеви колектори е най-разпространеният вариант за производството на топла вода за битово горещо
водоснабдяване (БГВ), както и за
подпомагане на отоплението. „Естествено, винаги има алтернатива за
затопляне на топлата вода, когато
липсва достатъчно слънчева енергия. Може да се избере бивалентен
бойлер с две серпентини, индиректно затопляне на водата от слънцето или от друг енергиен източник.
Другият енергиен източник може да
бъде котел или термопомпа. Електрическия нагревател също е добре да
се предвижда“, коментира инж. Вукашинова и допълни: „Все пак соларната инсталация има табло за управление, с помощта на което ползването на източниците на топлина се
степенува в ред, като, естествено,
слънчевата енергия е приоритетна,
след което е котелът или термопомпата и накрая е електрическият нагревател“.
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Противопожарни помпени
станции
Противопожарните инсталации са сред основните елементи
на системите за сигурност във всяка една сграда, независимо
от нейното предназначение – офис, жилищна и т. н. Навременното погасяване на възникнал пожар значително би намалило
евентуалните щети и би опазило живота и здравето на хората. Известен факт е, че огънят е една от най-бързо разрастващите се и в същото време трудна за овладяване стихии.
За много кратко време той може
да засегне и унищожи немалка част
от сградата. В същото време, в сградите възможните източници на пожар също не са малко. Това превръща

противопожарните инсталации в
едни от най-отговорните по отношение на безопасността на сградата.
От тяхната надеждност и ефективна работа зависи животът на хора-

та при възникване на извънредна
ситуация. Сред най-широко използваните противопожарни инсталации са
спринклерните, чиято ефективна
работа пряко зависи от противопожарната помпа.

Противопожарната помпа
е основен компонент на всяка спринклерна гасителна инсталация, което
определя и високите изисквания към
нея. Необходимо е противопожарните помпи да могат да осигурят максимална надеждност и безотказност
на инсталациите. Това е и причина-
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та стандартите в тази област да са изключително
строги по отношение на използваните помпи и помпени
групи.
Основните параметри на противопожарните помпи
са съответно дебит, налягане, напорно-дебитна характеристика и максимална нетна положителна смукателна височина NPSH. По отношение на работната характеристика е необходимо максималният напор и напорът
при нулев дебит да съвпадат, а общият напор да намалява постоянно с увеличаването на дебита т. е. помпата да се характеризира със стабилна работна характеристика.
Сред най-често използвания вид помпи в ролята на
противопожарни са центробежните. Те могат да бъдат
задвижвани от електрически мотор или дизелов двигател, с хоризонтално или вертикално разположение на
ротора. Помпите обикновено се поставят върху здрава
носеща рама и се управляват от специално предназначена за тази цел система.
В зависимост от конструкцията управлението може
да бъде ръчно, автоматично или дистанционно. Помпената система, освен в ролята си на спасително оборудване при пожар, захранващо външната водопроводна мрежа или вътрешни противопожарни инсталации и
специализирани съоръжения за гасене на пожар, може
да се използва и в процеса на водоснабдяване за повишаване на налягането, водоочистка и водоподготовка. Като противопожарни помпи могат да се използ-
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ват и хидрофорни агрегати, в които влизат от 1 до 6
помпи. Принципно, хидрофорните уредби представляват
съоръжения, състоящи се от две основни части, взаимодействащи помежду си – помпен агрегат и един или
няколко затворени резервоара с водно-въздушен контрол на налягането (хидрофор). Те могат да бъдат окомплектовани с бутални, центробежни или други видове
помпи, монтирани на обща рама и управлявани от общ
контролер.
Помпите, предназначени за противопожарните помпени
станции, обикновено се изработват от високоустойчиви сплави, което гарантира високо качеството и дълг експлоатационен срок на оборудването. Необходимо е противопожарната станция да може да сработва мигновено и 5-10 години след нейното поставяне.
Поради отговорността на оборудването е необходимо то да бъде сертифицирано и да е съобразено със
съответните стандарти. Помпите трябва да осигуряват необходимото налягане в най-високите и най-далеч
разположените хидранти при най-високо потребление на
вода.
Производителите предлагат голямо разнообразие от
помпени станции и системи за ефективно и своевременно пожарогасене.

Автоматични противопожарни помпени
станции
Днес по-широко разпространени са станциите с автоматично управление, които разполагат с блок за управление. При възникване на пожар от автоматичната пожарогасителна система се подава сигнал към управляващия блок, който подава команда към помпената станция за стартиране. Основно изискване към
помпените станции е те да бъдат оборудвани с две
помпи – работна и резервна. В случай на авария и отказ на работната помпа, сработва резервната. Липсата на резервна помпа се допуска, в случай че общите
потребности от вода за противопожарни цели не превишават 20 dm3/s, а също така при помпени станции,
които не са в непрекъснат режим на работа, а се
намират само в състояние на готовност за пуск. В
противопожарните помпени станции, които работят
в система на непрекъснато подаване на вода, наличието на резервна помпа е наложително. Добре е да се
има предвид, че ако помпената станция е с няколко
помпи, тази от тях, която се използва за резервна, да
е с параметрите на най-голямата от инсталираните.
Необходимо е също и наличието на пилотна помпа, която
да поддържа налягането в колектора. В случай на теч
или при ограничена консумация пилотната помпа допълва противопожарната инсталация.
Наличието на работна, резервна и пилотна помпа е
регламентирано и от наличните норми и стандарти в
областта. Сред нормативно регламентираните изисквания са и използването на пресостатно управление,
без възможност за изключване на помпите, както и
всяка помпа да бъде оборудвана със свое табло за
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управление и да бъде
захранвана от два независими енергийни източника. По отношение
на вида на енергийния
източник, обикновено се
използват няколко системи – помпи, захранвани с електроенергия,
комбинация от електрическа помпа и помпа с
двигател с вътрешно
горене или помпи с дизелови двигатели. Добре е
да се има предвид, че не
е разрешено изграждането на каквато и да е
защита на помпите,
дори и при риск за повреда на самите агрегати.
Единствената защита,
която се допуска, е от
работа на сух ход. Препоръчва се при използването на помпи с електродвигатели, те да бъдат свързани с отделен кабел. В случай на потребление на вода
за противопожарни цели, което надвишава 20 dm3 /s, е
добре помпите да бъдат захранвани от две независи-

ми една от друга електромрежи. В случаите, при които се използват двигатели с вътрешно горене, е необходимо да се осигури резервно гориво за 4 часа работа при пълно натоварване.
За да се осигури правилна и ефективна работа на
помпената система, специалистите препоръчват да се
извършва периодичен контрол на оборудването.

Проектни изисквания
Препоръчително е противопожарните помпени станции да се обособяват в отделна пожарна зона. В случаите, в които помпените станции са разположени до други
обекти или се намират в такива, е добре да бъдат отделени от тях с противопожарни елементи като стени,
врати и други.
Когато се предвижда помпените станции да захранват външни противопожарни системи, те се проектират за едновременно черпене на вода от два съседни
външни хидранта. В случаите, при които помпените
станции ще захранват вътрешни противопожарни системи, обикновено се предвижда едновременно черпене
на вода от два съседни хидранта или крана, разположени на най-неблагоприятно от хидравлична гледна точка
място, инсталирани на един етаж или в една пожарна
зона.
За високи сгради с подземни етажи или височина над
25 m, за складови и производствени помещения, характеризиращи се с обща площ за противопожарна охрана,
надвишаваща 3000 m2 и огнеопасност, надвишаваща 500
MJ/m2 или избухливост, както и за сцени и театрални
кулиси, обикновено се предвижда едновременно черпене
на вода от четири съседни водопроводни крана.
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Отводнителни системи
Особености на системите за повърхностно отводняване

Отводнителните системи играят ключова роля за успешното и
своевременно отвеждане на дъждовните води и водите от снеготопенето. От тяхното добро функциониране и организация зависи избягването на образуването на заблатени места, ерозия на
плодородни почви, наводняването на подземни помещения, мазета,
гаражи, развитието на гъбички и плесени по стените на сградите
и т. н. Благодарение на подземните и повърхностни отводнителни системи бързо и ефективно се отвеждат в канализационната
мрежа водата и влагата, която не може да попие в почвата.
За да осигури пълна защита на
даден участък от натрупване на излишна вода, обикновено се изграждат
два вида отводнителни системи –
подземен дренаж и повърхностна отводнителна система, в която се
включват точковото и линейното
отводняване. Повърхностната отводнителна система решава проблема с отвеждането на излишното количество вода от повърхността на
пътища, къщи и градини, детски площадки. Подземните дренажни системи се използват в ниски заблатени
райони в участъци с високи нива на
подпочвените води. С помощта на
подземния дренаж може да се избегне разрушаване на основите на сгради и тротоари, а също така да се
подпомогне решаването на проблеми като наводняването на помещения, разположени под земята. И докато в някои случаи изграждането на
подземна дренажна система може да
се окаже, че не е необходимо, предвиждането на повърхностно отводняване е наложително. Принципно,
специалистите посочват, че с найдобра ефективност се характеризират системите, съчетаващи подземна дренажна система с повърхностно отводняване.

Повърхностно линейно
отводняване
Обикновено под линейно отводняване се има предвид отводнителни системи, ограждащи дадена територия.
Основен елемент на системата за
линейно отводняване се явяват отводнителните канали, поставени в
специално оборудвани за тази цел канавки. Няколко са местата, където
стандартно се предвижда изграждането на линейна отводнителна система. Такива са: граничните участъци на пътища, около сградите и площадките пред тях, пред гаражни врати, градински алеи и пътеки, покрай
плувни басейни и езера и т. н.
Сред основните елементи на
една линейна отводнителна система, освен отводнителните канали,
се явяват още защитните решетки - обикновено от поцинкована стомана, чугун, мед и други; пясъкоуловителите, за предотвратяване на
запушването на системата; крепежните елементи и т. н. Отводнителните канали, от своя страна,
могат да бъдат с общо предназначение или с повишена устойчивост
на външни въздействия и удари, с
различна ширина на напречното
сечение и изработени от различни

материали като пластмаса, полимербетон и др.

Отводнителни канали
Основна тяхна задача е събирането на излишната вода от терена и
отвеждането й в специален резервоар. Те са задължителен елемент от
пътища и железопътни линии. Препоръчително е проблемът с отвеждането на излишната вода да се реши
на етапа на проектиране на сградата или участъка, тъй като, както е
добре известно, наличието й може да
доведе до повреждане на зелените
площи, сградите, инженерното оборудване и т. н.
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просто създаването на неголеми
равни наклони; системата е лесна за
почистване, тъй като в повечето
случаи е разположена на повърхността, което я прави леснодостъпна; в
процеса на изграждане на системата повърхностният земен слой почти
не се нарушава, което в последствие
ограничава възможностите за образуването на локви; обхваща голяма
площ; отводнителните канали едновременно събират и отвеждат излишната вода.

Точково отводняване

Добре проектираната система
позволява регулиране степента на овлажняване на участъка.
За изработването на отводнителните канали, както вече споменахме,
се използват различни материали.
Сред най-широко използваните са
бетон, пластмаса, композитни материали, полимербетон и неръждаема
стомана.
Бетонните отводнителни канали
са едни от най-разпространените,
тъй като бетонът е материал, традиционно използван в строителството. Обикновено се изработват от
вибропресован бетон, което повишава техните физико-механични характеристики. В зависимост от очакваното натоварване и потенциалния
обем отточни води, могат да бъдат
с различна дълбочина на полагане и,
ако е необходимо, да бъдат оборудвани със стоманени дюзи за увеличаване на устойчивостта.
Бетонните канали съчетават в
себе си издръжливост, надеждност,
устойчивост към климатичните условия и агресивни среди, способност
за силно динамично и статично натоварване, което е особено важно за
участъци с повишено натоварване.
Въпреки това, каналите от бетон не
се отличават с дълъг експлоатационен срок.
По-устойчиви и в същото време полеки се явяват отводнителните ка-
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нали от композитни материали.
Със сравнително малко тегло са и
каналите, изработени от пластмаса.
Те се характеризират още и с дълъг
експлоатационен срок, студо- и износоустойчивост. Гладката им
повърхност осигурява висока пропускателна способност на отводнителната система.
Каналите, изработени от полимербетон, обединяват в себе си предимствата на стандартните бетонни
канали и съвременните канали от
пластмаса. От първите те са взели
голямата твърдост и здравина, от
вторите – химическата инертност
и дългия срок на експлоатация. Тези
канали са около два пъти по-леки от
бетонните, а в същото време издържат на високи натоварвания, което не винаги е валидно за пластмасовите.

Предимства на линейното
отводняване
Като основни предимства на линейното отводняване могат да се
посочат следните: отводнителните
канали поемат и отвеждат водата по
цялата си дължина, което подпомага
бързото отвеждане на водата и ги
прави много ефективни; монтирането на отводнителните канали е сравнително лесно и не се налага извършването на сложни и продължителни изкопни работи, необходимо е

Точковото повърхностно отводняване, както е известно, се състои от
отделни (локални) водосборни точки,
които са свързани помежду си и с
линейната отводнителна система
посредством канализационна тръба.
Обикновено основни елементи на
точковите отводнителни системи се
явяват сифоните и решетките. Те
могат да бъдат изработени от пластмаса или метал. Пластмасата е
предпочитан материал за сифони и
решетки, използвани при индивидуални проекти и за обществени места,
където не се очаква те да работят
под голямо натоварване. При големи
натоварвания се препоръчва използването на метални решетки и сифони.
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За да се предотврати запушването на каналите, някои от предлаганите решетки са с декоративно оформени елементи за задържане на примесите във водата. В
самите сифони също често се предвижда кошница за
задържане на отпадъци. Наличието на подобна кошница
значително улеснява почистването им в процеса на експлоатация.
Добре е да се има предвид, че при използването на
точково отводняване при поставянето на сифона, е необходимо да се осигури равномерен наклон от всичките
му страни. Това се явява нелесна задача, за решаването
на която е необходимо правилно оразмеряване.

динени с помощта на канализационни тръби към колектора. От особена важност специалистите определят осигуряването на добра възможност за наблюдение на местата, където системата извършва завои, с оглед предотвратяването на запушване на канализационните тръби. Колекторът е добре да бъде монтиран на достатъчна дълбочина, с което да се предотврати евентуална възможност
за неговото замръзване. Ако това е трудно изпълнимо, е
добре да се предвиди възможност за неговото отопление.
Важен елемент от отводнителните системи са и канализационните шахти и дренажните тръби.

Отводнителните шахти
са друг основен елемент от точковото отводняване. Те
осигуряват надеждна защита от повърхностните води и
в същото време се явяват естетично решение за отвеждане на водите от водосточните тръби към канализационната система. При поставянето им в близост до сградата те обикновено се свързват с другите елементи на
линейната отводнителна система. При поставянето им
самостоятелно на определен участък те се явяват основно функционално устройство от точковото отводняване. Обикновено се конструират така, че да създават
водна риза в тях, което да предотвратява разпространението на неприятни миризми от канализационната
мрежа. Материалите, от които се изработват отводнителните шахти, са предимно пластмаса или бетон. Предимства на пластмасовите са по-леката конструкция и
по-лесният монтаж.
Принципно, специалистите препоръчват изграждането
на отводнителна система, съчетаваща линейно и точково отводняване. Така, при правилно оразмеряване и проектиране, системата би гарантирала ефективно отводняване. За добрата работа на системата, без повреди и с
висока ефективност, специалистите препоръчват при монтажа на елементите да се спазва следната последователност. Под улуците да се предвиди локално точково отводняване. На територията на двора да се предвиди линейно
отводняване, реализирано основно с отводнителни канали
за линейна канализация и всички елементи да бъдат присъе-
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Българските производители
успешно конкурират световните
като технологии
инж. Евтим Евтимов,
представител на Технос,
Илия Златанов, управител на
Изамет 1991, и Евгени Касабов,
управител на Алфалифт, пред
сп. ТД Инсталации
инж. Евтим Евтимов, Евгени Касабов и Илия Златанов (отляво надясно)

Изпълняват ли действащите асансьори в България своето основно предназначение – осигуряване на достъпна среда за живеене и работа?
Е.Е.: В България в момента действат
повече от 70 000 асансьора и поне 65
000 от тях работят повече от 20
години. Тези асансьори, произведени
преди над 20 години, не могат да
отговорят на техническите изисквания за осигуряване на достъп на средата по две причини – количествена и
качествена. Първо, съществува правило за жилищните сгради, според
което на всеки 22-24 апартамента
трябва да има асансьор, който да ги
обслужва. Това правило години наред
се пренебрегва. В качествено отношение, голямата част от тях са с
много малка кабина, с цел спестяване
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на място. Освен това, всички тези
асансьори са произведени без кабинни
врати. Това означава недостатъчно
качество на обслужването – влошени
характеристики спрямо съвременните
изисквания, не се осигурява достъпност за хора в неравностойно положение, до много от тях достъпът от
„улицата“ е невъзможен, налага се
преодоляването на няколко нива. За
тези обекти е нужно кардинално ново
техническо решение за постигане на
съвременно качество на живот.
И.З.: Към думите на колегата си бих
добавил, че 62 000 асансьора бяха
произведени само от един производител преди 20 години и те все още са
в употреба. За тяхната безопасна
експлоатация отговаря Държавната
агенция за метрологичен и техничес-

ки надзор. По мое мнение, тази агенция не само не се грижи за подобряване качеството на тези асансьори, а
дори действа деструктивно. С постановление от 2009 г. е взето решение
за нейното закриване, но до ден днешен тя съществува. Годишната й
издръжка от 12 млн. лева е равна на
тази на болниците в градовете Рудозем и Ихтиман, които бяха закрити.
Факт е, че дори в страни като Сърбия
и Украйна, например, които не са членове на Европейския съюз, са намерени механизми за модернизацията на
остарели асансьори. Една проста
сметка показва, че ако се реновират
всички те, ще бъдат похарчени 150
млн. евро, но модернизираните съоръжения ще икономисват електроенергия, равна на мощността на спрени-
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те 3-ти и 4-ти блок на АЕЦ Козлодуй,
където са влагани по 220 млн. евро
всяка година. В модернизирането на
централи се влагат колосални средства, а за повишаване енергийната
ефективност не се прави нищо.
Е.К.: Това, което аз мога да добавя,
е малко техническа информация. Има
редица изисквания, отразени в действащата нормативна уредба, на
които те не отговарят. Например:
размерът на кабината трябва да е поголям от 110х140 см; светлият отвор на вратата да бъде по-голям от
80 см; максималната височина на
монтаж на етажните бутони 120 см
от нивото на пода; звукова сигнализация за предстояща посока на пътуване; максимално разстояние между
пода на кабината и пода на етажната площадка не повече от 2 см; максимално разстояние 90 см от пода на
кабината, за разполагане на групата
аварийни бутони; придвижване на
асансьора до съседна спирка при авария или спиране на тока и др. Към
думите на г-н Златанов, бих добавил,
че за 12 млн. лева могат да бъдат
реновирани между 3000 и 4000 асансьора, което е и максималният годишен капацитет на всички български
производители. Така едновременно
ще се решат два проблема – с остарелите съоръжения и с намалялата
работа в бранша поради кризата.
Какви действия трябва да се предприемат по отношение осигуряването на
надеждната и безопасна работа на действащите асансьори?
Е. Е.: В допълнение на казаното по-

горе, когато говорим за съвременно
решаване на вертикалния транспорт
на хората, освен добре известните
фактори за безопасност, е важно да
се вземе под внимание и новото изискване, наложено в Европейския съюз,
а именно – достъп до средата, с особено внимание към възрастните жители, болни и хора в неравностойно
положение. Ако от тази гледна точка
оценяваме действащите асансьори в
България, категорично мога да заявя,
че 65 000 от тях не просто са за смяна,
а е наложително кардинално решение
- изграждането на нова шахта. Друг
аспект, монтирането на кабинна врата на всички тях, е възможно технически, но това би означавало да се
отнеме от площта на самата кабина, позволявайки още по-голямо влошаване на достъпа и придвижването
само на един-двама пътници с багаж.
На сайта на МРРБ фигурира национална програма за реновиране на сградите, в която е описана на практика
философията на саниране на панелните сгради. В нея фигурира раздел Технологични инсталации и съоръжения, в
който се намират и асансьорите, за
които се препоръчват само козметични обновявания. Акцент е самият процес на саниране – поставяне на стиропорни блокове и подмяна на съществуващата дограма. Тук, обаче, не се
говори за подобряване на якостта на
панелния блок. Аз съм категоричен, че
всички те трябва да минат именно
през укрепване, защото голяма част
от тях не отговарят на завишените
изисквания за устойчивост при земет-

ресение. Този процес би решил автоматично и въпроса с остарелите асансьори. Проблемът в Германия е решен
чрез изнасянето на допълнителна
шахта, където да се монтират съвременни, нови асансьори, което решава
и проблемът с допълнителното укрепване на панелките.
И. З.: Всяка една страна, като част
от своята политика, има мерки за
подпомагане на местните производители. Такова нещо в България липсва. Най-малкото е странно, че единствената останала фирма, която
произвежда ескалатори в Европа, е
българска - Изамет, но въпреки това,
метрото в София не е изпълнено с
наши продукти, дори не сме провели
предварителни разговори. Действащите съоръжения там са произведени в Шанхай. Положението в моловете е същото – нито един обект не е
реализиран с български продукти.
Държа да отбележа, че до 2005 година 85% от асансьорите бяха местно
производство, оттогава този процент е значително намалял. Нека ви
споделя още един парадокс, съгласно
действащите закони, всички проекти
се съгласуват в Агенцията по строителство – озеленяване, телефонизация, Интернет, канализация и всичко
друго, но не и асансьорите, т. е. нещата не са регламентирани. Това е
факт от 12 години и въпреки нашите
нееднократни писма и възражения,
резултат няма. Факт е, че парите,
отпуснати за реновиране на остарели асансьори, по мое мнение, не се
използват по реалното им предназ-
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начение – има редица случаи, в които
за модернизиран асансьор се счита
такъв, който е с пребоядисана врата и облицована кабина.
Е. К.: В България едни от първите
закони, които бяха хармонизирани с
европейското законодателство, бяха
стандартите и нормативните документи, касаещи надзорните съоръжения в частност асансьорите. В тази
връзка, в България има повече от 62
000 асансьора, които не отговарят
на нормативните изисквания, регламентирани в тези документи. Например, вече споменатата липса на кабинна врата, цитираните вече в предишния въпрос съобщителни съоръжения, звуковата сигнализация, аварийно осветление.
В европейската практика има няколко подхода за осигуряване на надеждната и безопасна работа на асансьорите и привеждането им в съответствие с нормативната уредба:
държавно финансиране на ремонтните дейности и реновирането на асансьорите; финансиране с пари, отпуснати от европейските фондове; спиране на асансьорите до отстраняване на несъответствията, като проблемът е оставен в ръцете на собствениците. В някои практики се допуска преференциално кредитиране от
специално създадени за целта банки
или други финансови институции.
Кои са наличните фактори във вашите
фирми, определящи качеството (т. нар.
пълно осигуряване на качеството, според ISO: 9001-2008 ) при производството на асансьори?
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Е. Е.: И трите фирми са сертифицирани според всички изисквания на Европейския съюз, притежаваме всички
необходими документи. Сертифицирането при нас е от акредитирани в ЕС
фирми. При нас се извършват всички
необходими и изисквани от законите
и действащите нормативи контролни одити, изпитания, проверки. В трите фирми има действено внедрени системи за управление на качеството –
съгласно ISO: 9001-2008. Бих казал и
това, че трите фирми сме инвестирали в технологични и продуктови
иновации не по-малко от 10 милиона
евро в последните години преди кризата. Категорично твърдя, че с постигнатото технологично равнище
бихме могли да се конкурираме с всяка европейска и световна компания,
произвеждаща асансьори.
Е. К.: Сред факторите, определящи
качеството, са висококвалифицираният персонал, внедрената система за
управление на качеството ISO:9001,
спазването на ЗБУТ и наличието на
сертификат OHSAS:18001, както и
следенето на новостите в нормативната уредба на европейско ниво, касаещи асансьорите и привеждане на
продуктите на фирмата в съответствие с тях, преди да са отразени в
българското законодателство.
Какви са достиженията на българските производители на асансьори и кое
прави продукцията ви на европейско
ниво?
Е. Е.: Най-сериозната оценка за нашето технологично ниво и развитие,
е фактът, че и трите компании из-

насят своите продукти в повече от
10 европейски страни. Ние, например,
сме произвели асансьорите за представителни и жилищни сгради в Киев
и редица други градове на Украйна,
изнасяме асансьори за Русия – държава с особено завишени изисквания към
подобни продукти, Сърбия, Албания,
Армения, Италия и др. Географията на
износа се разширява непрестанно.
И. З.: Изамет изнася своите продукти в Англия, Италия, Швейцария, бившите съветски републики, Полша,
Гърция и др. Фирма Нестле е наш
клиент – произвели сме 28 асансьора
за техните заводи, слагаме ескалатори на централната гара в Рим,
както и метрото в Милано.
Е. К.: В своята дейност използваме
най-съвременна елементна база с
безоловна технология, 32-битови
микроконтролери, осигуряващи висока производителност при постигане
на ниска консумация на електроенергия, както и операционна система за
реално време (RTOS), с чиято помощ
се постига висока надеждност на
функциониране на асансьорните компютри. Разпределена мрежова архитектура на управляващите асансьорни компютърни устройства с използване на стандартизиран комуникационен протокол CANopen, което
позволява безпроблемна интеграция
на електронни модули от водещи в
световен мащаб фирми. Алфалифт
има разработена напълно разпределена система за управление до 8 асансьора в група, до 64 спирки, базирана
на CANopen технология.

> àñàíñüîðè

Технологии за безопасност
в асансьорни инсталации
Осигуряването на безопасността, грижата за живота и здравето на ползвателите, е основно изискване и базов фактор за
асансьорните инсталации. Тяхната сигурност е определяща и е
обект на строги проверки при производството, въвеждането в
експлоатация и регулярното му функциониране, като във всички
случаи отговорността е на производителя. Затова съвременните асансьорни инсталации притежават редица съоръжения, гарантиращи намаления риск от инциденти и едновременно с това
даващи на ползвателите им удобно и бързо придвижване.
Това е групата на т. нар. предпазни устройства. По своята същност,
те се делят на такива, недопускащи по-големи натоварвания, такива,
регулиращи скоростта, и устройства, контролиращи отварянето и
сигурното затваряне на вратите.
Важен е контролът на скоростта
надолу, но според новите изисквания
се налага и контрол на скоростта и
движението нагоре, т. е. се предполага предпазните устройства да
бъдат с двупосочно действие.

Законова рамка
Въпросите, касаещи сигурността
на асансьорните системи, се определят от редица нормативни документи, сред които Закона за техническите изисквания към продуктите,
Директива 2006/42/ЕС, т. нар. машинна директива, в която има два
раздела, отнасящи се за превоз на
хора и на товари, европейската
Директива 95/16/ЕО за уеднаквяване законодателствата на държавите-членки на Европейския съюз относно асансьорите, както и стандарти, които, обаче нямат задължителен характер. Те са изготвени към

директивата и същността им се
състои в предоставянето на набор
от технически изисквания, които
обаче са препоръчителни. Неприемането на този документ като задължение предопределя необходимостта всеки производител сам да формулира собствени технически изисквания, които да гарантират спазването на Директивата.
Най-общо, предизвиканите инциденти се дължат на липсващ или неработещ елемент, предопределящ
безопасността на системата като
цяло или на неправилна експлоатация
от ползвателите.
Изключително важен елемент,
осигуряващ сигурността на пътниците в асансьора е наличието на кабинната врата. Това е задължителен елемент в България от 1993
година. Доста от остарелите съоръжения не я притежават и поради
това се явява риск от инциденти
поради попадане на предмети между кабината и стените на шахтата.
Други често срещани инциденти,
касаещи кабинната врата са случаите, в които асансьорът потегля с
отворени врати.

Системи за определяне
на нивото на нивелация
са също от значение, тъй като те
осигуряват точното спиране на асансьора на съответния етаж. Това се
гарантира от постепенното намаляване на скоростта на движение непосредствено преди момента на спиране. Този елемент е от изключителна важност в случаите, в които
пътниците са в неравностойно положение или са възрастни хора. За приемливо се приема спиране, което
осигурява нормален достъп за инвалидна количка.
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който когато бъде активиран, произвежда акустичен звук
в сградата. Тези системи, обаче, са неефективни, тъй
като много често остават нечути. По-добро решение е
наличието на телекомуникационни системи, които позволяват на заседналите в кабината пътници да влязат в
директен контакт с асансьорно-сервизен център. Той работи 24 часа и осигурява компетентна консултация на
потърпевшите, както и бърза реакция в минимални срокове.
В случаите на спиране на електричеството при наличието на пътници в асансьора е предвидено аварийно осветление. То следва да работи достатъчно дълго, за да
могат аварийните екипи да отстранят повредата. Препоръчва се то да осигурява 5 лукса светлина в продължение на 3 часа.
Според споменатата Директива 95/16, от особена важност е да се гарантира фактът, че пространството, в
което се придвижва кабината на асансьора, е недостъпно,
освен при поддръжка и аварии.

Носещите въжета на кабината

Детекторите за автоматично
затваряне
на вратите също са важен елемент от съвременните
асансьорни системи. Тяхното безопасно функциониране
обаче следва да се гарантира от защити под формата на
фотоклетки, например. Друго устройство, гарантиращо
опазване здравето на пътниците, т. нар. безопасни краища, които водят до спирането на процеса на затваряне
на вратата или нейното автоматично отваряне при непосредствен контакт с пътник или неговия багаж.
За да се гарантира сигурността на пътниците, освен
информационните табели, оповестяващи максималното
натоварване, позволено за конкретния асансьор, за съвременните системи е абсолютно задължително наличието
на устройство за претоварване. При достигането на пределната натовареност то възпроизвежда звуков сигнал
и блокира движението на асансьора до редуцирането на
товара в него.
Някои асансьори са оборудвани с
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следва да са в пълна изправност, тъй като тяхното
прекомерно износване би създало условия за инцидент с
пътниците в него. Те подлежат на регулярни проверки от
оторизираните за това органи. Тяхното технологично изпълнение е различно при различните производители – някои се спират на решения, при които за тяхната допълнителна якост покриват въжетата с тефлоново покритие, а други директно са ги заменили с ремъци. Наличието на система за аварийно спиране е абсолютно задължително условие за всеки съвременен асансьор. Тази
система се среща в два типа – такава с внезапно действие и такава с прогресиращо. Първата, обаче, поради
своята специфична особеност, води до рязко намаляване
на скоростта или директно спиране на кабината. Затова не се препоръчва за приложения при асансьори, работещи с високи скорости, тъй като е възможно да доведе
до повреда на оборудването и пряк риск за пътниците.
Ограничителят на скоростта служи за спирането на
асансьора в случай на превишаване на допустимата скорост, особено в посока надолу. Това се случва посредством
заклинващо устройство, което гарантира на асансьора
безопасно спиране.

Осигуряване на достъпност
Особено внимание следва да се отделя на факта дали
действащите асансьори осигуряват достъпност за хора
в неравностойно положение и възрастни. Затова и асансьорите, обслужващи приоритетно такива пътници, трябва да отговарят на определени спецификации: размерът
на входните врати да позволява нормалното преминаване на инвалидни колички, детекторни системи, специално аранжирани бутонни системи с използване на Брайлов
шрифт, комфорт на движението, който да осигури вече
споменатото перфектно изравняване на кабината с етажа при спиране и др.
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Автоматизирани системи
за контрол на достъпа
в паркинги
Основни компоненти, функционални възможности и принцип на
действие
Автоматизираните системи за паркинги са предназначени за контрол на достъпа и таксуване на клиентите в открити и закрити зони за паркиране без оператор. Повечето от предлаганите
на пазара системи са изградени на модулен принцип, така че да
могат да бъдат конфигурирани, съобразно спецификите на конкретното приложение.Предлагат възможности за поддържане на
различни схеми на разплащане - еднократни билети, магнитни,
RFID, чип или кредитни карти, жетони, банкноти и монети.
Разнообразните тарифни структури също са стандартна опция на
системите - предвидени са за употреба от почасови клиенти (посетители на търговски обекти, фитнесцентрове, туристически атракциони), абонати (клиенти с предплатен
достъп за определен срок), служители (обслужващ и ръководен персонал
с достъп до служебни паркоместа) и
други.

Функционални възможности
Във функционалните възможности на съвременните системи за кон-

трол на достъпа в паркинги са застъпени отчитането на сумата за
платен престой по една или повече
тарифи за случайни посетители,
както и срокът на валидност на
служебни, абонаментни и VIP карти.
Някои от системите предлагат
като опция програмируем четец за
монети и банкноти за конкретна
валута или сертифициран четец за
кредитни карти. Информацията за
платените суми се изобразява на
дисплей с възможност за работа на
няколко езика, както и на лесен за
разчитане талон. Всяка транзакция

се запазва в паметта на машината,
което осигурява лесен и ефективен
контрол. При необходимост от техническо обслужване, вградената система за контрол изписва съответните съобщения на дисплея и изпраща информация до компютъра в диспечерския център. Тази информация
може да бъде излъчена и като SMS
съобщение до мобилен обслужващ
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екип. Системите гарантират
невъзможност за присвояване на
суми или неправомерно тарифиране
и таксуване на неотортизирани
лица. Обновяването и надграждането на програмното обезпечение е
възможно да се осъществи без загуба на данни и архиви. Повечето
системи имат вградена интеркомна връзка с оператора и с двусекционен светофар, указващ наличието или не на свободни места на
паркинга. Работят в автономен или
в мрежов режим. Като допълнителна възможност при някои модели се
предлага и визуализацията на рекламни съобщения.

Компоненти
на системите
Сред основните компоненти, с
които се изграждат системите за
достъп на паркинги, са входна колонка с автоматично разплащателно
устройство или с четящо устройство за магнитни или безконтактни чип карти за абонати; изходна колонка с устройство за събиране на
билети или устройство за валидира-
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не на магнитни билети; автоматични бариери, както и светофари и информационни табла за закритите
паркинги.
Автоматичните разплащателни
устройства оформят плащането и
валидирането на билета, с който
клиентът може да излезе от паркинга в рамките на определено време,
извършват разплащане с монети,
банкноти или кредитни карти. Устройствата за издаване на магнитни
или баркод билети (диспенсъри) издават билет за еднократна употреба
със записани дата, час и код на устройството и управляват бариерата
за вход. На изходната колонка се поставя устройство за събиране на
билетите, което събира платените
билети и управляват бариерата на
изхода. Устройството автоматично
изчислява времето между влизането
и излизането в паркинга в съответствие с въведената тарифна структура. Някои от автоматите разполагат и с меню за издаване на изгубени и повредени билети. Ако паркингът е с магнитни билети, то на
изхода се поставя устройство, кое-

то валидира билетите и съответно
намалява или нулира дължимата сума
и управлява бариерата за изход.
Отделните устройства могат да
бъдат свързани в мрежа и да бъдат
управлявани централизирано от компютър с инсталиран паркинг софтуер.

Софтуер за управление
Софтуерът за управление може да
бъде Windows-базиран, но да не се
нуждае от перманентна връзка с РС
след извършване на началното конфигуриране на системата и при въвеждане на нови регистрирани потребители. Този тип софтуер предлага
възможност за управление на всички
данни, генерирани в процеса на работа на системата, запаметяване на
всички събития, управление на регистрирани и случайни потребители.
Програмата също така дава възможност за извършване на сервизни насройки (т. е. промяна на времената
за отваряне и затваряне и т. н.).
Софтуерът контролира едновременно входната и изходната колонка,
бариерите, автоматичните каси, си-
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стемата за заетостта на паркоместата, светофарните уредби и информационни табели за свободни и
заети места. Някои от софтуерните
системи предлагат като опция сериен интерфейс за свързване към персонални компютри, който извършва
четене на жетони и билети с баркод.
Друг вид са системите, съставени от микропроцесорни терминали
със собствен софтуер за контрол,
управление и съхранение на локални
и системни данни. Всички те имат
сериен порт, с който да бъдат
свързани, посредством мрежа с даден протокол, към базовото устройство със софтуер за събиране на
данни, мониторинг и комуникация с
външни устройства.

Принцип на действие
При системите с билетоподаващо устройство клиентите се снабдяват с билет на входа на паркинга с натискане на ясно видим бутон
на устройството. Бариерата не се
вдига докато издаденият билет не
бъде взет от процепа на устройството. След желания престой клиентът се насочва към изходната
колонка, за да постави билета във
валидиращото устройство. Ако не
е превишил предплатения лимит или
времето за безплатен престой на
паркинга, бариерата се вдига и клиентът може да напусне паркинга.
В противен случай, на дисплея се изписва сумата, която е начислена.

След заплащането й, програмата
отчита билета като платен, бариерата се вдига и започва да тече
времето за напускане на паркинга.
Ако след взимането на квитанцията за доплащане и вдигането на изходната бариера, клиентът остане
на паркинга над допустимото време,
бариерата се затваря и системата
продължава да отчита и автоматично да начислява допълнителна сума
на билета. В този случай при следващото подхождане към изхода трябва да доплати по същия билет и по
същата процедура. При системите,
опериращи с карти за достъп, абонатите предварително заявяват
времето, което желаят да предплатят. Времето за предплащане може
да бъде определено като срок от
дата/час до дата/час, както и за
брой час/минути за престой на паркинга. Абонатът получава право на
достъп на входа на паркинга с приближаване на картата към означеното място на устройството. Бариерата се вдига, веднага щом устройството получи потвърждение за валидност от програмата. След изтичане на предплатения срок на картата, системата спира достъпа към
входа и абонатът е със статут на
почасов клиент.

Специализирани системи
за автоматична идентификация
Технологична новост в областта
на системите за контрол на достъ-

па в паркинги са решенията за автоматична идентификация и запис на
регистрационните номера на автомобилите. Функционират на базата
на IP камери с висока резолюция, инфрачервени прожектори и сървъри
със специализиран софтуер.
Технологията на работа на системата е следната: при влизане на автомобил индуктивният детектор
включва камерата, която снима регистрационния номер и го идентифицира. След проверка в базата
данни, софтуерът го изпраща към
сървъра на паркинг системата. Регистрационният номер се предава
към съответната машина за издаване на билети, която го напечатва върху издадения билет. При излизане на автомобила камерата на
изхода снима отново регистрационния номер. Софтуерът изпраща
номера към сървъра на паркинг системата. След разчитане на билета от машината за изход, паркинг
софтуерът проверява дали автомобилът съответства на издадения
билет и ако проверката е положителна, изпраща потвърждение към
машината за вдигане на бариерата.
Някои от предлаганите системи
разполагат и с технология за потискане на смущенията от околната
среда, която се справя с проблемите,
причинени от автомобилните фарове и слънчевите отблясъци по време
на заснемането на номера.
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Ударни бормашини
Технически характеристики

При извършването на строително-ремонтни и монтажни
дейности често се налага пробиването на отвори в различни по вид материали като дърво, метал, зидария, бетон, керамика и т. н. Сред използваните инструменти за тази цел
са бормашините, като обикновено при пробиването на потвърди материали се препоръчва използването на ударнопробивни бормашини. Основно тяхно предимство пред обикновените, е възможността за извършване на възвратнопостъпателно движение в допълнение към въртеливото.
Подходящи са за пробиване, завинтване, ударно пробиване. Все пак е
добре да се има предвид, че за интензивни и тежки работи по пробиване
на бетон и зидария, особено при голяма дебелина на стената, са по-подходящи специализираните перфоратори и къртачи.

Технически параметри
Принципно, основните технически
параметри на бормашините могат да
бъдат разделени на две групи. Към
първата група обикновено се включват техническите данни, характеризиращи ефективността на работа на
бормашината като мощност, обороти, брой удари в минута, въртящ
момент. Втората група технически
данни включва обхват на патронника, максимален диаметър на отворите, габарити и тегло на бормашината.

Мощност
Обикновено при бормашините се
различават две мощности. Едната е
мощността на електродвигателя,
която е със стойности в диапазона
от около 350 - 500 до към 1000 - 1200
W. В някои случаи се посочва не мощността, а консумираният ток. При
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акумулаторните бормашини, обикновено се дава консумираната енергия
за 1 час във Wh. Втората мощност
е изходната. Това на практика е мощността, която осигурява пробиването и която е с 30-40 до 60% по-малка,
което се дължи на загубите на енергия в редуктора.
Друга техническа характеристика при бормашините е броят на оборотите, или по-точно

скоростта на въртене
на свредлото
Съвременните ударни бормашини
позволяват тя да бъде регулирана.
Това обикновено е чрез регулатор,
осигуряващ плавно регулиране. Диапазонът на регулиране (при някои
модели) се разширява с механична
скоростна кутия (редуктор с променливо предавателно отношение).
Често в техническите данни на
различните модели бормашини се
отбелязва, че плавното регулиране
започва от 0, което от техническа
гледна точка не е особено коректно.
Основната причина за това е, че
регулиращият модул не може да установи много малки обороти. По тази
причина специалистите препоръчват,
при очаквана необходимост от под-

държането на малки обороти, при
избора на бормашина да се избере
модел, осигуряващ стабилна работа
при най-ниски обороти. Не са рядкост
модели, при които долната граница на
стабилните обороти е няколкостотин в минута. Максималните обороти при различните модели ударни бормашини обикновено достигат до 3000
в минута, като често се дават при
празен ход.

Въртящият момент
на бормашината
се явява един от основните фактори за определяне на способността
на свредлото да реже обработвания
материал. Обикновено той се измерва в нютонметри (Nm) и варира в
диапазона 15-85 Nm. Характерна особеност на въртящия момент на бормашината е, че с неговото нарастване се увеличава режещата сила на
свредлото. Друг параметър е броят
на ударите в минута. На практика
той винаги е по-голям от оборотите
поради принципа на осъществяване на
ударите.
На два от параметрите на ударните бормашини обикновено не се
обръща внимание, въпреки че те
имат съществено значение, особе-
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но при продължителна работа. Параметрите оценяват по различен начин шума от работата на бормашината. По принцип шумът се измерва
в dBA (децибели по крива А), които
точно отчитат неговото влияние
върху човешкото ухо. Първият параметър е звуковото налягане, което
представлява промените на атмосферното налягане, предизвикани от
шума на бормашината. Обикновено
те са между 89 и 100 dBA. Вторият
параметър е звуковата мощност.
Разпространението на издавания от
бормашината шум представлява
движение във въздуха на звукова
вълна, която пренася звукова енергия и чиято стойност за 1 s е звуковата мощност. При ударните бормашини последната обикновено е между 100 и 110 dBA.
Работата на ударните бормашини е свързана и с генерирането на
вибрации, които са не само неприятни, но и водят до по-бърза умора.
Оценката на тяхната големина се
прави чрез параметъра ускорение,
чийто типични стойности са между
11 и 14 m/s2, като, естествено, помалкото число означава по-слаби
вибрации.

Обхватът на патронника
представлява диаметърът на
„опашката“ на свредлата, които
могат да бъдат поставяни. Минималната му стойност (0,8-1,5 mm) се
определя от невъзможността за достатъчно добро закрепване и центриране на свредлото. Група параметри са максималните диаметри на
отворите, които могат да бъдат
пробивани в различни материали – за

бетон между 8 и
30 mm, за зидария
от 13 до 20 mm, за
стомана между 13
и 16 mm, за цветни метали от 10
до 22 mm и за
дърво от 20 до 45
mm.
Важна част от
техническите
данни на бормашините се явяват и
тяхното тегло и
габарити. Теглото на бормашината обикновено е между 1,3 и 8 kg. То
е пряко свързано с мощността на бормашината и съответно с максималния диаметър на отворите. Някои производители дори разделят моделите
си в групи според теглото. Дължината на бормашината обикновено е в
границите от 32 до 50 cm.

Функционални възможности
Повечето модели ударни бормашини предлагат редица възможности, улесняващи работа с тях. Сред
тях са бързозатягащ се патронник,
възможност за ляв и десен ход, електроника за предварителен избор на
обороти, регулиране на момента,
електроника за точно начало на пробиването, електроника за поддържане на константни обороти независимо от натоварването,
прекъсвач с плавно регулиране на
оборотите, бутон за застопоряване на прекъсвача, превключвател за
ударно действие. Някои от ударните бормашини разполагат и с допълнителна ръкохватка за по-голямо

удобство и стабилност при работа.

Акумулаторни ударни
бормашини
Предлагат се и акумулаторни
ударни бормашини, захранвани обикновено от литиево-йонни или никелкадмиеви акумулаторни батерии. Те
са удобни, но времето за работа с
тях е ограничено. Съща така максималните им обороти са по-малки в
сравнение с ударните бормашини,
захранвани от мрежата. Обикновено се движат в границите от 0 до
към 1300 – 1800 оборота в минута.
Времето за зареждане на акумулаторите в повечето случаи е за около
един час, като често машините
разполагат с вградена защита срещу прегряване на зарядното устройство и батерията. Капацитетът на
акумулатора е в рамките от 1 до 3
амперчаса. Максималните диаметри
на отворите за различните материали обикновено са: за зидария до към
12 - 16 mm, за дърво до над 25 mm, за
стомана до около 10 - 13 mm.
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